
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τον  κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα:   Παράνομη απόλυση προσωπικού 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά ανακοίνωση του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων Παροχής Υπηρεσιών 

Ασφαλείας ΙΕΠΥΑ Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος».  

 

Η ανακοίνωση εκφράζει την αλληλεγγύη, τη στήριξη και τη συμπαράσταση της, στους 

συναδέλφους τους  οι οποίοι απολύθηκαν από την εταιρεία ESA SECURITY 

SOLUTIONS S.A. παράνομα και εκδικητικά. Επίσης, δηλώνει τη εμπιστοσύνη της 

στην Ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι  θα σταθεί στο ύψος της, απέναντι σε κάθε 

εργοδοτική αυθαιρεσία και δίπλα στους απλούς εργαζομένους, οι οποίοι το μόνο που 

διεκδικούν είναι να εφαρμοστεί στους χώρους εργασίας τους (τόσο των ίδιων όσο και 

των συναδέλφων τους) ότι προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, για την αμοιβή 

και την ασφάλεια των εργαζομένων. και θα επιβάλλει την επιστροφή των συναδέλφων 

τους στην εργασία τους, για να συνεχίσουν τον δύσκολο αγώνα τους και την 

υπεράσπιση των υπολοίπων συναδέλφων 

 

 Επισυνάπτεται η ανακοίνωση. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 24/11/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 
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 ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΕΠΥΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ     

‘‘ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’’

ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                16/11/2022             

             ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          Αρ.Πρωτ.21/2022

Email:Kladikoswmateiomegasalexandros@gmail.com

Κοινοποίηση προς: Γ.Σ.Σ.Ε. , Π.Α.ΜΕ , Ε.Κ.Θ. , ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. , ΣΥ.ΡΙΖ.Α. , ΠΑ.ΣΟΚ.Κ.-

ΚΙΝ.ΑΛ. , ΜεΡΑ 25, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  του  σωματείου  μας  εκφράζουν  την  αλληλεγγύη,  τη  στήριξη  και  τη
συμπαράσταση  τους,  στους  συναδέλφους  μας  οι  οποίοι  απολύθηκαν  από  την  εταιρεία  ESA
SECURITY SOLUTIONS S.A. παράνομα και εκδικητικά
   Συγκεκριμένα,  ο  συνάδελφος  μας  και  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  σωματείου  μας  

 αλλά  και  οι  συνάδελφοι  ,  Αναπληρωτής  Γενικός
Γραμματέας του σωματείου  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και

 Πρόεδρος  του  σωματείου  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, όλοι τους αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, απολύθηκαν
επειδή τόλμησαν να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να διεκδικήσουν για τους συναδέλφους μας,
τριετίες, διόρθωση μισθών, εργασιακές συνθήκες και εργασιακά δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να
είναι αυτονόητα σε ευρωπαϊκή χώρα εν έτη 2022!!!
   Στις προσπάθειες των συναδέλφων να διεκδικήσουν τη δίκαιη λύση, με συμμετοχή και νόμιμη
αγωνιστική διεκδίκηση, η εταιρεία τους, απάντησε με την απόλυση τους, πιστεύοντας ότι έτσι θα
τους  κάνει  παραδείγματα εργασιακού εκφοβισμού προς  τους  υπόλοιπους,  με  απώτερο  σκοπό να
σταματήσει  η  συνέχιση  των  εργασιακών  τους  διεκδικήσεων  και  φυσικά  να  σταματήσει  κάθε
συνδικαλιστική δράση!!!  Σε φυλάξεις όπου κάποιες δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές υγιεινής και
ασφάλειας θα προσθέσουμε εμείς!!!
   Η εταιρεία στην οποία εργάζονται λοιπόν,  αποφάσισε να απολύσει εκλεγμένους εκπροσώπους της
διοίκησης των   2 σωματείων  , εκδικητικά και παράνομα, επικαλούμενη ως ‘‘ σοβαρούς ’’ λόγους το
ότι καλούσαν οι εκλεγμένοι συνάδελφοι μας, τολμούσαν και ζητούσαν από την επιθεώρηση εργασίας
ή  οποιαδήποτε  άλλη  υπηρεσία  του  κράτους,  αυτοί  έκριναν,  έχοντας  κάθε  νόμιμο  δικαίωμα,να
πραγματοποιήσει έλεγχο σε φυλάξεις της εταιρείας!!!
   Επίσης οι συνάδελφοι μας, τολμούσαν και ενημέρωναν τους υπόλοιπους συνάδελφους, σχετικά με
τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις μισθολογικές τους ωριμάνσεις όπως και για την  σημαντική






