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Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  (Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας), συνεχίζει να 

πιστεύει;;; όπως έλεγε και στο Δελτίο Τύπου της 6/2/2017, ότι οι συνάδελφοί τους είναι 
εξαιρετικής επιστημονικής κατάρτισης, υπαλληλικής αρτιότητας και άμεμπτου ηθικής. 

 Συγκεκριμένα  η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του 
Τ.Ε.Ε., κατήγγειλαν,  άκουσον-άκουσον, τους απολυμένους εργαζόμενους της Β.Φ. 
Λιπασμάτων που με Εισαγγελική Εντολή ζήτησαν από τους υπαλλήλους της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας , να τους δώσουν τα σχετικά έγγραφα  με την άδεια 
λειτουργίας της νεοσύστατης εταιρείας  «Λιπάσματα Νέας Καρβάλης Α.Ε. » και αυτοί 
έκαναν τον <<Κινέζο>>.  

 Αναφέρεστε σε επίθεση που δέχθηκαν και δέχονται οι δύο (2) συνάδελφοί σας 
από απολυμένους-μέλη  του Σωματείου Εργαζομένων της Β.Φ.Λ. Θεωρείται επίθεση 
την απαίτηση των απολυμένων να εφαρμόσουν την Εισαγγελική Εντολή, όπως είχαν 
υποχρέωση  οι συνάδελφοί σας, κάτι που δεν έπραξαν αρχικά αλλά αναγκάστηκαν να 
πράξουν μετά από μέρες προβάλλοντας αστείες και φαιδρές δικαιολογίες. 

Και αντί να καλέσει το Σωματείο των απολυμένων εργαζομένων και  να 
ενημερωθεί για την απαράδεκτη στάση των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας, θεώρησαν σωστό να καταγγείλουν με Δελτίο Τύπου το Σωματείο 
απολυμένων - εργαζομένων για απειλές προς τους δύο υπαλλήλους της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας  οι οποίοι παρίσταναν τους <<Κινέζους>>. 

Κύριοι του Τ.Ε.Ε., η συναδελφική συμπαράσταση είναι κατανοητή για 
εργαζόμενους που κάνουν σωστά την δουλειά τους, όχι όμως και για εργαζόμενους που 
συναλλάσσονται κωλυσιεργώντας  σκοπίμως και μάλιστα σε βάρος απολυμένων- 
εργαζόμενων με τον πιο βάρβαρο τρόπο,  διευκολύνοντας έναν εργοδότη χωρίς ηθικές 
αρχές και αξίες. 
             Δεν σας τιμά καθόλου,  όπως επίσης δεν τιμά και την συνδικαλιστική σας 
οργάνωση, που ενώ έχουν γίνει,  τα αίσχη από τον εργοδότη προς τους απολυμένους -  
εργαζόμενους, δεν είδαμε και δεν υπήρξε καμιά συναδελφική συμπαράσταση. 

Δεν περιμέναμε να υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση, που ενώ κρατούσε σιγή 
ιχθύος στη λογική του δεν είδα -  δεν άκουσα, σήμερα  φτάνει στο σημείο να  
καταγγέλλει τα θύματα έναντι του θύτη και για συντεχνιακούς  λόγους  συνεχίζουν να  
καλύπτουν  άνομες πράξεις.  
             ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ κύριοι, η συμπεριφορά σας είναι εξαιρετικής επιστημονικής 
κατάρτισης, υπαλληλικής αρτιότητας και άμεμπτου ηθικής.!!! 
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 Δυστυχώς για εσάς, η Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
για τη βιομηχανία των Λιπασμάτων Καβάλας λέει τα πράγματα με το όνομά τους, όπως 
εδώ και πολύ καιρό καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι. 

Αποδεικνύεται ότι οι παρατυπίες της εταιρείας «ELFE ΑΒΕΕ» κατά τη διαδικασία 
μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας της στην εταιρεία «Λιπάσματα Νέας Καρβάλης 
Α.Ε.» εξακριβώθηκε ότι η «ELFE ΑΒΕΕ» δεν είχε άδεια λειτουργίας σε ισχύ !!!  

Συνεχίζοντας το Υπουργείο Οικονομίας τονίζει, ότι η νομιμότητα θα τηρηθεί 
αυστηρά, για το δημόσιο συμφέρον όπως επίσης και για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων που πρέπει να διασφαλιστούν μέχρι κεραίας. 

Ως Ομοσπονδία συγχαίρουμε  την στάση αυτή του Υπουργείου δηλώνοντας ότι 
είμαστε δίπλα τους, συμπαραστάτες σε έναν αγώνα απέναντι στην ΑΡΑΧΝΗ που 
σκεπάζει τα Λιπάσματα Καβάλας με τις εταιρείες φαντάσματα,  που δημιουργούνται από 
τη μία μέρα στην άλλη με τα ίδια πρόσωπα να ανακυκλώνονται σ’ αυτές. 

Όχι άλλες κλειστές βιομηχανίες στο όνομα Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. 
Όχι άλλοι εργαζόμενοι ως σκλάβοι σε γαλέρα, έρμαια στις πιο εξευτελιστικές 

σχέσεις εργασίας  της πλήρους ανασφάλειας. 
Όχι άλλα Σωματεία που δημιουργούνται από τον εργοδότη για να 

εξυπηρετούν τον εργοδότη.  

         Η  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ  ΝΑ  ΒΑΛΕΤΕ  ΤΕΛΟΣ  ΣΤΗΝ   ΑΝΟΜΙΑ 

  ΤΟ   ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ   ΣΤΗ   ΧΩΡΑ   ΜΑΣ   ΘΕΛΕΙ   ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 

 

 
                                                                            Γραμματεία  Τύπου  Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 


