
 
                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Συνάδελφοι,  

Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες της συνέχισης της επιθετικής πολιτικής της 

εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, σε βάρος των εργαζομένων της. H διοίκηση αποφάσισε μετά τις 

μειώσεις μισθών τις οποίες συνόδευαν ατομικές συμβάσεις & τις οποίες η πλειοψηφία των 

εργαζομένων αρνήθηκε να υπογράψει, να συνεχίσει την << ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ >> . 

Προχωρά στο κλείσιμο δύο κέντρων παραγωγής στην περιφέρεια και στην πλήρη 

εργολαβοποίηση άλλων δύο. 

Τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στους κόλπους της εταιρείας, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ 

ΟΜΟΦΩΝΑ τις ενέργειες αυτές που έχουν σαν αποτέλεσμα,  συνάδελφοι μας να 

απολύονται ή να αποδέχονται εκβιαστικά να εργαστούν με  μπλοκάκι . 

Κύριοι της Διοίκησης είστε ελεύθεροι να αποφασίζετε την συρρίκνωση της εταιρείας αν 

αυτό  πιστεύετε ότι είναι η λύση για τα άσχημα οικονομικά αποτελέσματα  και τις 

αποφάσεις σας αυτές θα τις κρίνει η  ιστορία. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι για την όποια δύσκολη κατάσταση δεν φταίνε οι εργαζόμενοι που 

τώρα καλούνται να γίνουν σύγχρονες Ιφιγένειες. 

΄Ολοι οι εργαζόμενοι δηλώνουμε απερίφραστα, ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ  γιατί η εταιρεία, 

παρά την συνετή στάση που οι εργαζόμενοι έχουν επιδείξει, ψάχνει αναμεσά μας για 

εξιλαστήρια θύματα. 

Δηλώνουμε ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ  στους συναδέλφους μας που αυτή τη στιγμή βάλλονται.  

Είμαστε ΜΑΖΙ σε όποιες ενέργειες αποφασίσουν  προκειμένου να αντικρούσουμε αυτή την 

αδικαιολόγητη επίθεση. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  την διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των συναδέλφων μας και όπου 

αυτό δεν είναι δυνατό ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  << ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ >> που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπή 

και όσο το δυνατόν πιο ασφαλή μετάβαση γι΄αυτούς και τις οικογένειές τους στα νέα 

δεδομένα, που τους οδηγούν οι αποφάσεις σας. 

΄Ετσι κάνουν οι ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που σέβονται τους εργαζόμενους τους και αναγνωρίζουν ότι 

συνέβαλαν με την εργασίας τους επί σειρά ετών στην ύπαρξη της εταιρείας. 

Η νομιμότητα των απολύσεων οι οποίες συνοδεύονται με νόμιμες αποζημιώσεις, όπως 

διακηρύττετε,  δεν σας νομιμοποιούν και να τις κάνετε! 

΄Αλλωστε  όπως η ιστορία έχει αποδείξει, το νόμιμο δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι 

είναι και ΗΘΙΚΟ. 

΄Εχουμε  όλοι ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους και τις 

οικογένειες τους να μην τους πετάξουμε σαν ΒΑΡΙΔΙΑ την δύσκολη στιγμή. 
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