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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κα Υπουργέ, 
Με το ΑΠ 530/29.04.2009 έγγραφο µας είχαµε καταγγείλει τη διοίκηση της 

εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε» για παραβατική συµπεριφορά σε ότι αφορά στην 
εφαρµογή των νόµων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και για τους λόγους αυτούς 
έχουµε υποβάλει αίτηµα εργατικής διαφοράς . 

Ένα από τα θέµατα του ανωτέρω εγγράφου ήταν και η παράνοµη κατάτµηση της 
άδειας των εργαζοµένων. Μετά την παρέµβαση της επιθεώρησης Λάρισας και τις 
υποδείξεις που του έγιναν για το παράνοµο των ενεργειών του, ο συγκεκριµένος 
εργοδότης προχώρησε σε εκδικητικές απολύσεις και αγνοώντας εκ νέου το 
επιχειρησιακό σωµατείο και την επιθεώρηση προχωρά σε νέα κατάτµηση της άδειας 
των εργαζοµένων. 

Πιστεύουµε ότι εδώ πλέον ξεπεράστηκε κάθε όριο εργοδοτικής αυθαιρεσίας  και 
πρόκλησης. ∆εν µπορούµε να δεχτούµε ότι αντί να τιµωρηθεί ο εργοδότης που 
αποδεδειγµένα παρανοµεί, τιµωρούνται και τροµοκρατούνται οι εργαζόµενοι και 
µάλιστα µε την ανοχή των αρµοδίων οργάνων του κράτους, τα οποία απλώς 
παρακολουθούν. 

Θεωρούµε ότι η αξιοπιστία όλων µας κινδυνεύει. ∆υσκολευόµαστε να 
αντιληφθούµε τον λόγο ύπαρξης των αρµοδίων για τέτοιου είδους θέµατα οργάνων 
της πολιτείας όταν υπάρχουν αυτά τα αποτελέσµατα. 

Νοµίζουµε, κα Υπουργέ, ότι το λιγότερο που πρέπει να γίνει αυτή την στιγµή 
είναι να προστατευθεί η αξιοπιστία όλων µας, καθώς η εµπιστοσύνη του εργαζόµενου 
προς όλους εµάς, που µας βλέπει σαν σανίδα σωτηρίας στους δύσκολους αυτούς 
καιρούς που βιώνει, έχει κλονισθεί. 

Απαιτούµε να γίνουν τα αυτονόητα. Να προστατέψετε την αξιοπιστία των 
επιθεωρήσεων εργασίας, να τιµωρηθεί αυστηρά ο εργοδότης που κατ’ επανάληψη 
παρανοµεί, λοιδορεί και αγνοεί επιδεικτικά τα όργανα και τους νόµους του κράτους, 
να αναγκασθεί να ανακαλέσει τις εκδικητικές απολύσεις και να σταµατήσει εδώ και 
τώρα η παράνοµη κατ’ εξακολούθηση κατάτµηση των αδειών των εργαζοµένων. 
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