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Πρoq τηv Kα Kωvιπαιπivα Koιiνεβα
Boυλευτιi Eυρωπαtκo0 Koιvoβoυλ(oυ

Koιvoπ.:

A)Σωματε[o Eργατoτεpιbv & Yπα}ιλιiλωv MεταΜεiωv Kαooιivδραg <Aγ[α Bαρβιiρα>

B) Σωματε1o YπoγειτΦv Mετα}ιλεlωv Kαoodvδραg

Γ) Σωματεio Eπιcπη μovικoO Π ρooωπικo0 Mεταλλεiωv Kαoodvδραg < o Aριατoτ6λη q>

Δ) Σωματεlo Eργαζoμθvωv ατo Eργoτιiξιo τωv Mεταλλεlωv oλυμπιdδoq Xαλκιδικιjg-Στod 59

AΘηvα, 27 !αvoυαρ[oυ 2oI7

Aξι6τιμη κα Ko0vεβα,

Mε αΦoρμri τιq πρ6oQατεg τoπoΘετιiσειξ σαζ εvιbπιov τηg Eπιτρoπfg AvαQoριilv τoυ

Eυρωκoιvoβoυλlou αvαQoρικd με τo €ργo τηξ εταφεiαζ μαξ σtηv Xαλκιδικι! αMd και τιg

o1ετικ6q δηλΦoειg σαξ (πov T0πo, oQελoυμε vα σαξ επιoημdvoυμε πωξ απoτελo0v

oυv6πεια ελλιπo0g, λαvΘαoμ€vηξ και μovoμερo0q πληρoΦ6ρηoη9. T6τoιεq δηλΦoειq

πρoκαλoOv, παvτελΦg αvαιτιoλ6γητα και dδικα, ooβαρrj ζημιd ατη Φriμη τηs εταιρεiαg μαg

αλλd και oτηv εικ6vα τηg 1ιbραq, τη ατιγμf μdλιατα πoυ η πρoo6λκυoη επεvδ0oεωv ε[vαι

μειζov ζητo0μεvo για τηv ε}ιληvικ{ oικovoμiα.

Σε κdΘε περ[τπωoη και με τηv επιQ0λαξη παvτ6g voμlμoυ δικαιΦματ6ξ μαζ για τηv

πρoαrαoiα τηζ Φημηζ τηξ εταιρεiαξ βαξ, σαξ εvημερΦvoυμε πωq η Διo[κηoη, τo

Επιατημovικ6 δυvαμικ6, αr\λd και oι εργαζ6μεvoι τηξ εταφε[αg μαg (oυvoλικd 2.000 ιiτoμα)

παραμ6voυv πdιπα ατην διdΘεof oαg για vα σαξ παρ61oυv irvιi πdoα στιγμli πληρoΦoρiεg

και ατoι1εiα ιbατε η εvημ€ρωori σαξ vα ε[vαι rιλιiρηξ και η dπoΦi oαg τεκμηριωμ€vη.

Θ6λoυμε vα πιατε0oυμε πωξ Θα αvταπoκριΘεiτε σε αυτli τηv πρ6oκληoη

εvημ€ρωoηq καΘΦg ωg εκπρ6oωπoξ τoυ εMηvικo0 λαo0 αto ευρωκoιvoβo0λιo vκbΘετε τηv

ευθ0vη vα εKπρoσωπεiτε τo γεvικ6 καλ6 τηq χ6ραξ και 61ι απ6ιpειq πoυ €βλαΦαv και

oυvε1lζoυv vα βλdπτoυv ooβαριi τηv εΘvικrj oικovoμlα και καt' επ€ιααoη τo κoιvωνικ6

o0voλo.

. 
Mε τηv παρ6τρυvoη λoιπ6v vα υπηρετ{ooυμε 6λoιτηv αλriΘεια, oαg επιoυvdπτoυμε

δ0o πρ6oQατα 6ιπuπd μαξ πoυ περι61oυv πληρoΦoρiεξ για τo 6ργo μαg. i
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