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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Καηαγγέιινπκε ηηο θαηαζηξνθηθέο ελέξγεηεο ηεο πλδηθαιηζηηθήο παξάηαμεο ηνπ
ΠΑ.ΜΕ. ην νπνίν πξόζθεηληαη ζην Κ.Κ.Ε. ην νπνίν ζην όλνκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο
πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο δηα πξνζσπηθόλ όθεινο, πξνζπαζεί απεγλσζκέλα
αδηαθνξώληαο δηα ηε γλώκε ησλ εξγαδνκέλσλ, λα θιείζεη ηε Μεηαθνξηθή επηρείξεζε
ΚΑΜΠΕΡΟ Α.Ε. θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απηνύ, νδεγώληαο 250 εξγαδόκελνπο ζην
ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑ θαη ζηελ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κε ην πξόζρεκα
ηεο κε θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ 15 εξγαδνκέλσλ ππαιιήισλ «5 νδεγώλ θαη 10
ππαιιήισλ γξαθείνπ».
Οδεγνύλ ζηελ αλεξγία 235 ππαιιήινπο «νδεγνύο, εξγάηεο, βνεζνύο θαη
ππαιιήισλ γξαθείσλ. Η πλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε. ε νπνία θόπηεηαη
όπσο δηαηπκπαλίδεη δηα ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηή ηε ζηηγκή παξεκπνδίδεη κε
ην έηζη ζέισ ηελ εξγαζία ζε 235 εξγαδόκελνπο νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ
κέζα ζηε δύλε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εμππεξεηώληαο κόλν αληδηνηειείο
πνιηηηθνύο ζθνπνύο αδηαθνξώληαο δηα ηελ ηύρε ησλ εξγαδνκέλσλ κε κόλν ζθνπό ην
θνκκαηηθό ζπκθέξνλ.
Σν πλδηθάην ζηεξίδνληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο επηρεηξήζεηο ΚΑΜΠΕΡΟ Α.Ε.,
θαη δηα λα επηιύζεη ην πξόβιεκα κεηά από ζπλελλνήζεηο κε ηελ εξγνδνζία, (θαηαβιήζεθε
ην δώξν Υξηζηνπγέλλσλ ζηηο 15 Δεθέκβξε) ζε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη
ζπκθσλήζεθε εληόο 10 εκεξώλ λα πιεξσζνύλ θαη νη δηαθνξέο κηζζώλ Ννεκβξίνπ θαη
αληί απηνύ νη ελέξγεηεο ηνπ ΠΑ.ΜΕ. Κ.Κ.Ε. νδεγνύλ ζην θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε
κε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Απηό δελ πξόθεηηαη λα πεξάζεη, ην Δ.. ηνπ πλδηθάηνπ δελ ζα επηηξέςεη ην
θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ ΚΑΜΠΕΡΟ Α.Ε. θαη ζηελ εμαζιίσζε 250 εξγαδνκέλσλ, ζην
όλνκα νπνηαζδήπνηε θνκκαηηθήο πνιηηηθήο παξάηαμεο.
Καινύκε ηε Γ..Ε.Ε., ηελ ΑΔΕΔΤ θαη ηηο ππόινηπεο νκνζπνλδίεο όπσο πάξνπλ
ζέζε απέλαληη ζηε ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΛΕΣΑΡΙΑΣΟΤ.
Καζηζηνύκε ππεύζπλνπο δηα ην θιείζηκν ησλ επηρεηξήζεσλ ΚΑΜΠΕΡΟ Α.Ε. θαη
ηελ απόιπζε 250 εξγαδνκέλσλ, ην Κ.Κ.Ε. θαη ηε πλδηθαιηζηηθή παξάηαμε ΠΑ.ΜΕ. θαη ην
παξαθιάδη απηήο Ε..Α.Κ. νδεγώλ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

