
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ 

(OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

Τη Δευτέρα 25/1/2016 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη συμφιλίωσης στο Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των άρθρων 3α του 
Ν.3996/2011 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και 13 του Ν.1876/1990, παρουσία του 
Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα Νεφελούδη και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αμοιβής κ. 
Κωνσταντίνου Αγραπιδά, μεταξύ των  συνδικαλιστικών οργανώσεων με την επωνυμία 
1)«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(Ο.Ε.Χ.Β.Ε),2)«ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΚΟ – ΜΟΡΝΟΣ» και της εταιρίας «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε», ύστερα από 
αιτήματα που υπέβαλαν οι ως άνω συνδικαλιστικές οργανώσεις και με αντικείμενο συζήτησης την 
καταγγελία για απολύσεις εργαζομένων και καθυστέρηση στη καταβολή μισθοδοσίας. 

 

Στη συνάντηση, από την πλευρά των εργαζομένων, παρευρέθησαν οι κ.κ. Ε. Θεοχάρης (Πρόεδρος 
της Ο.Ε.Χ.Β.Ε),Κ.Παπαβλάχος, Χ.Αντωνούλης, Β.Κουτουλούλης, Γ.Σολωμός και Θ.Μήλιος 
(Πρόεδρος,Αντιπρόεδρος,Γεν.Γραμματέας,Ταμίας και μέλος αντίστοιχα του Δ.Σ του Σωματείου 
Εργατοϋπαλλήλων εργοστασίου ΑΠΚΟ-ΜΟΡΝΟΣ). 

Την εταιρία «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε» εκπροσώπησαν  ο  Γενικός  Διευθυντής κ. Α. Σηφάκης και ο Τεχνικός 
Διευθυντής  κ. Ζ. Γραμμουστιανός. 

 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τα μέρη ανέπτυξαν τις απόψεις τους για το υπό συζήτηση θέμα. 

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέφεραν ότι το ζήτημα που έχει ανακύψει είναι οι 
απολύσεις εργαζομένων, με την αιτιολογία της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων, 
δήλωσαν δε ότι θεωρούν τις απολύσεις αυτές καταχρηστικές. 

 

Οι εκπρόσωποι της εταιρίας, ακολούθως, ανέφεραν τα εξής: 

Τα θέματα υγείας είναι ζήτημα ξεχωριστό και ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρία. 

Διαπιστώθηκε ότι σε κύπελλο βρέθηκε μεταλλική ροδέλα δύο εκατοστών. Με τη γνωστοποίηση 
του θέματος και κατόπιν έρευνας, προέκυψε ότι το συγκεκριμένο εξάρτημα είχε βγεί από τη 
θέση του, ενώ πέρασε και από το συγκεκριμένο μηχάνημα, σκαναρίσματος μεταλλικών 
αντικειμένων.  

Η τιμωρία επιβλήθηκε επειδή έγινε πλημμελής έλεγχος, στη συγκεκριμένη διαδικασία 
σκαναρίσματος. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω οι εκπρόσωποι του Υπουργείου δήλωσαν τα εξής: 

Να τηρηθεί απαρέγκλιτα η νομοθεσία για τους κανόνες υγείας κα ασφάλειας των εργαζομένων 
και την καταβολή των δεδουλευμένων. 

Να γίνει διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να επανεξετασθεί το 
ζήτημα και να συγκληθεί εκ νέου νέα τριμερής εντός δέκα (10) ημερών. 

    

 (έπονται υπογραφές) 
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