ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)

ΑΘΗΝΑ

13 / 7 / 2017

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ 104 32
ΤΗΛ. : 210 5224674
FAX : 210 5244837
E – MAIL: oexbe@oexbe.gr
WEBSITΕ:www.oexbe.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ!!!
Η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της απέναντι στα διαχρονικά εγκλήματα σε βάρος
των εργαζομένων του γνωστού και μη εξαιρετέου κ. Λαυρεντιάδη.
Αποφάσισε το τέλος της ασυδοσίας!!! Έκρινε :


άκυρες και καταχρηστικές τις απολύσεις



προσχηματικές τις μηνύσεις κατά των εργαζομένων



καταβολή αποζημίωσης και μισθούς υπερημερίας

Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας δικαιώνει τους 180
περίπου, παράνομα απολυμένους εργαζόμενους.
Χρειάστηκε πάνω από ένας χρόνος συνδικαλιστικού και δικαστικού αγώνα για να
φτάσουμε σήμερα στην πανηγυρική δικαίωση των εργαζομένων.
Με τη δικαίωση των εργαζομένων στα Λιπάσματα Καβάλας, δικαιώνονται ηθικά και
οι απολυμένοι της ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ, της ΙΝΤΕΡΚΕΜ, της ALAPIS, του ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ,
του ΜΠΑΛΗ και δεκάδες ακόμη εργαζόμενοι που βρέθηκαν στο δρόμο της ανεργίας από
τις επιχειρήσεις που άνοιγαν και έκλειναν στη λογική των χρηματιστηριακών παιχνιδιών
με στόχο μόνο τον προσωπικό πλουτισμό, χωρίς αρχές και κανόνες.
Δυστυχώς σ’ αυτό τον δρόμο διευκόλυναν πολιτικοί, τραπεζίτες, εκκλησιαστικοί
παράγοντες καθώς και πολλοί άλλοι.
Σήμερα η Δικαιοσύνη κατέρρευσε το μύθο ότι κάποιοι μπορούν πάντα να
πλουτίζουν πατώντας επί πτωμάτων!!
Σήμερα η Δικαιοσύνη καταδίκασε το φαινόμενο Λαυρεντιάδη δικαιώνοντας τον
κόσμο του μόχθου και της εργασίας!!
Σήμερα η Δικαιοσύνη έδωσε ζωή σε 180 οικογένειες που ένα χρόνο τώρα
ανέβαιναν τον δικό τους Γολγοθά!!

ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΕΙΠΕ “OXI” ΣΤΗΝ

ΑΝΟΜΙΑ

Σήμερα Κυβέρνηση, Αντιπολίτευση και πολλοί άλλοι ακόμη καλούνται να δώσουν
εξηγήσεις για την ανοχή που έδειξαν σε φαινόμενα τύπου Λαυρεντιάδη!!
Σήμερα η Κυβέρνηση έχει ευθύνη να ξεκαθαρίσει «το μαύρο τοπίο» που έχει
στηθεί στα Λιπάσματα Καβάλας με τις διάφορες εταιρείες,

που ξεφυτρώνουν ως

μανιτάρια γύρω από την μητρική εταιρεία!!
Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη να αποκαταστήσει το εργασιακό πεδίο σε μια
βαρειά και επικίνδυνη βιομηχανία.

Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

