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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Πρωτοφανείς, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι οι παρανομίες της Διοίκησης της
εταιρείας Λιπασμάτων Καβάλας ιδιοκτησίας του γνωστού, για τις μεθόδους του,
επιχειρηματία κ. Λαυρεντιάδη.
H προσπάθειά του να δημιουργήσει στρατιά εργολαβικών εργαζομένων
μετατρέποντας τις συμβάσεις, ακόμα και του μόνιμου προσωπικού, σε εργολαβική
σχέση εργασίας, πέφτουν στο κενό μετά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων.
Η δυναμική στάση του Σωματείου και των εργαζομένων αντί να τους συνετίσει
και να προσέλθουν σε ένα διάλογο ουσίας προχωρούν σε άνομες ενέργειες.
Προσλαμβάνουν εργολαβικούς εργαζόμενους αδιαφορώντας για τον κίνδυνο
σοβαρού ατυχήματος που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους
καθώς και για την ευρύτερη περιοχή.
Πραγματικά είναι ν’ απορεί κανείς για την ελαφρότητα σκέψης αυτών των
ανθρώπων, όταν χωρίς καμία εκπαίδευση καλούνται νέα παιδιά να ανταποκριθούν σε
εργασίες άκρως επικίνδυνες όπως είναι οι εγκαταστάσεις λιπασμάτων.
Για τις παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες του εργοδότη, χθες 9/6/2016,
πραγματοποιήθηκε έλεγχος με πενταμελές κλιμάκιο Ειδικών Επιθεωρητών στους
χώρους παραγωγής της εταιρείας, όπου και οι ίδιοι οι Επιθεωρητές ξαφνιάστηκαν όταν
μπροστά τους εργολαβικοί εργαζόμενοι δήλωναν ότι παραιτούνται από την εταιρεία,
δηλώνοντας ότι ποτέ δεν εκπαιδεύτηκαν για τόσο επικίνδυνες εργασίες !!!
Οι αψυχολόγητες ενέργειες του εργοδότη να οδηγήσει όλο το μόνιμο προσωπικό
σε υποχρεωτική άδεια μετά την καταγγελία της σύμβασης από τις περίεργες και
σκοτεινές εταιρείες που είχαν μεταφερθεί ως δανεικοί από την Β.Φ.Λ. (Βιομηχανία
Φωσφορικών Λιπασμάτων), αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά το ποιόν του
συγκεκριμένου εργοδότη.
Ο αγώνας των εργαζομένων στα Λιπάσματα Καβάλας είναι υπόθεση όλων των
εργαζομένων αν περνούσαν τα σχέδια του εργοδότη δηλαδή στο σύνολο του
προσωπικού, 700 περίπου εργαζόμενοι, δεν θα υπήρχε κανείς με σύμβαση αορίστου
χρόνου !!! Μια τέτοια εξέλιξη θα έβρισκε και άλλους μιμητές.
Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε οι
εργαζόμενοι των Λιπασμάτων Καβάλας να μην βρεθούν στην ατυχία χιλιάδων
εργαζομένων από δεκάδες επιχειρήσεις ιδιοκτησίας του κ. Λαυρεντιάδη που έκλεισαν
με μοναδικούς χαμένους τους εργαζόμενους γιατί ποτέ ο κύριος αυτός δεν επένδυσε
ίδια κεφάλαια αλλά δανεικά που εξασφάλιζε μέσω του τραπεζικού συστήματος που
ποτέ δεν επέστρεψε.
Η κυβέρνηση έχει ευθύνη επιτέλους να απομονώσει τον κ. Λαυρεντιάδη.
Η ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

