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Σπλαδέιθηζζεο, νη 

Μεηά ηελ απνπνκπή ηνπ εξγνιάβνπ ζίηηζεο Special εδέζκαηα ζηηο Β.Δ.Θ., «ιόγω κε 

ζπκκόξθωζεο κε ην ζπκθωλεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηώλ γηα ηελ επίιπζε δεηεκάηωλ 

πγηεηλήο», όπωο δηαβάζακε ζηελ αλαθνίλωζε ηνπ Σωκαηείνπ, (δπζηπρώο ε Δηαηξεία δελ έθαλε 

θακία ζνβαξή ελεκέξωζε πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο) θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζίηηζεο ζε λέν 

εξγνιάβν, δήζακε πάιη ηελ απαράδεθηε, αληεργαηηθή θαη επηθίλδυλε πραθηηθή ηωλ 

εργοιάβωλ λα εθκεηαιιεύνληαη ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ απνπζία δεζκεύζεωλ από ηελ πιεπξά ηεο 

Δηαηξείαο, εθβηάδνληαο θαη αιιάδνληαο πξνο ην ρεηξόηεξν ηηο έηζη θη’ αιιηώο απαξάδεθηεο 

ζπκβάζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ πνπ ηόζα ρξόληα δνπιεύνπλ καδί καο, ππνζηεξίδνληαο ηελ ζίηηζε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο, επηβάιινληαο κεηώζεηο κηζζώλ (200 – 300 €)!!!  

Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα νη ζπλάδειθνί καο λα κελ κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ πιένλ, λα 

παξαηηεζεί ε ζπλαδέιθηζζα καγείξηζζα Χξηζηίλα πνπ δνύιεπε ζηηο ΒΔΘ εδώ θαη 17 ρξόληα!!! θαη 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απόιπζε ηνπ άιινπ κάγεηξα (έθεξε έλαλ δηθό ηνπ ν εξγνιάβνο), έκεηλε ην 

καγεηξείν κε έλαλ κόλν κάγεηξα, εθεί πνπ ρξεηάδεηαη ηξεηο!!! (γηα λα βγάδνπλ ηε δνπιεηά δύν, 

δνύιεπαλ κε εμνληωηηθά πξνγξάκκαηα). Έχουκε δειαδή κηα θαηάζηαζε αλεπίηρεπηε, 

επηθίλδυλε γηα ηελ υγεία ηωλ εργαδοκέλωλ θαη παράλοκε. Καη θπζηθά είλαη αδύλαην λα 

εηνηκαζηεί ζωζηό θαγεηό γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηηο ΒΔΘ, θάηη πνπ ην έρνπλ ήδε δηαπηζηώζεη 

όζνη εξγαδόκελνη ζηηίδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε…  

Μεηά από παξεκβάζεηο καο πξνο ηα ΔΛΠΔ θαη ηνλ λέν εξγνιάβν, δηαπηζηώζακε πωο δελ 

δεζκεύνληαη γηα ηίπνηε θαη απαληάλε κε ππεθθπγέο θαη ανξηζηνινγίεο!!! Καη δπζηπρώο θαη ην 

Πξνεδξείν ηνπ Σωκαηείνπ καο αλέρεηαη θαη θαιύπηεη απηή ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε!!!  

Καηαγγέιιουκε ηελ Εηαηρεία που ζυλεηδεηά επηηρέπεη ηελ αυζαηρεζία ηωλ εργοιάβωλ, κε 

ηνλ ηξόπν πνπ νξγαλώλεη δηαγωληζκνύο θαη αλαζέζεηο γηα λα εμνηθνλνκήζεη ιίγα επξώ ελώ 

αλαθνηλώλεη 1 δηο θέξδε!!!, ηζαθίδνληαο ηηο δωέο όζωλ δνπιεύνπλ ζηε ζίηηζε (όπωο θαη ζε άιιεο 

εξγνιαβίεο) θαη βάδεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία όιωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ. Τελ θαινύκε λα αιιάμεη 

πξαθηηθή θαη λα ζεβαζηεί ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηωλ εξγαδνκέλωλ, αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηνπο λόκνπο πνπ ελ γλώζεη ηεο δελ ηεξνύληαη. 

Καηαγγέιιουκε ηολ εργοιάβο ΣΟΠ ΚΡΑΦΣ ΑΕ θαη ηνλ θαινύκε λα ζεβαζηεί ην πξνζωπηθό 

ηνπ, ηελ ζηειέρωζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη ζε ηέηνηεο κνλάδεο ζίηηζεο, ηα ωξάξηα θαη 

ηνπο λόκνπο. 

Απαηηνύκε ηέινο θαη από ην πξνεδξείν ηνπ Σωκαηείνπ λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ θαη λα κελ 

αδηαθνξεί γηα όζα ζπκβαίλνπλ ζηηο εξγνιαβίεο όπωο  θαη απηή ηεο ζίηηζεο. Αληί λα βγάδνπλ 

αλαθνηλώζεηο δνμάδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο αο θάλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο. Δίλαη απηνλόεηε 

ππνρξέωζή ηνπο… 

Γειώλνπκε πωο ζα ζηεξίμνπκε κε θάζε ηξόπν ηνπο ζπλαδέιθνπο καο θαη δελ ζα αθήζνπκε 

θαλέλαλ λα παίδεη αλεμέιεγθηα κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηελ πγεία ηωλ εξγαδνκέλωλ. 
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