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              ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΕΡΓΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΧΗΡΗΣΗ      

                                ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α.Ε. 
 

Μετά από  γενική συνέλευση οι εργαζόμενοι της εταιρείας Γεωργίου  αποφάσισαν τη συνέχιση 

της απεργίας ώσπου να υπάρξει λύση στα σοβαρά εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Με βάση την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης καθώς και την αποφασιστικότητα στην 

συμμετοχή της  48ωρη απεργία που λήγει τις πρώτες  πρωινές ώρες της Κυριακής 11 Ιουνίου.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνεδρίασε το Σάββατο 10 Ιουνίου και αποφάσισε 

ομόφωνα τη συνέχιση της απεργίας και μάλιστα με τη μορφή διάρκειας. 

Δυστυχώς η αδιάλλακτη στάση του εργοδότη ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. 

Ενώ είχε δημιουργήσει συνθήκες εργασίας για σκλάβους σε γαλέρα. 

Αντί να ακολουθήσει το δρόμο του διάλογο και της συναίνεση. 

Επέλεξε να συνεχίσει με ακόμα πιο ακραίες  παράνομες πράξης για να σπάσει την απεργία, 

προσλαμβάνοντας  απεργοσπάστες!!! 
Το παραπάνω διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την κοινωνική 

επιθεώρηση στις 9 Ιουνίου που ο  σχετικός έλεγχος διαπίστωσε να έχουν προσληφθεί 

10 εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της απεργίας!!! 

Συγχρόνως καταγράφτηκε δεκάδες ακόμα παράνομες πράξεις που ήδη έχουμε καταγγείλει. 

Με την απόφασή μας αυτή καλούμε και πάλι τον εργοδότη να κατανοήσει επιτέλους ότι οι 

παρανομίες που μέχρι σήμερα ακολούθησε εις βάρος των εργαζομένων για πολλά χρόνια 

έλαβαν τέλος. 
Τον καλούμε και πάλι να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου με σοβαρότητα και όχι βρίζοντας 

όλους αυτούς που με τον ιδρώτα τους τον έκαναν επιχειρηματία, αλλά και τον Εκπρόσωπο του 

Ε.Κ.Α που συμμετείχε κατά τον έλεγχο της Επιθεώρησης στην επιχείρηση  συνάδελφο 

 Σωτήρη Αγγελόπουλο.  

Καλούμε το Υπουργείο να σταματήσει να τηρεί σιγή ιχθύος και να παρέμβει άμεσα και 

αποφασιστικά στις παρανομίες του εργοδότη  ώστε να γίνει κατανοητό στην επιχείρηση 

Γεωργίου ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα νόμοι. 

Ήδη η ακραία αυτή παραβατικότητα της επιχείρησης έχει πάει στη Βουλή με σχετική 

επερώτηση. 

Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να δώσουν το παρών την Τετάρτη στα 

δικαστήρια όπου εκδικάζεται ο εργοδότης για τον ξυλοδαρμό του εργαζόμενου από την 

οικογένεια Γεωργίου!!! 
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