
«Ι^ΟΝΥ ΑΒΕΕ»
* ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ

Τό Ειρηνοδικείο Τυρνάβου «ΙΟΝΥ ΑΒΕΕ» σ’ αυτό Θά συνεχι- 
μέ τήν όττ' άριθμ. 27/1984 ά· σθεϊ ή άπορρόφηση καί έπεξεργα- 
πόφαοή τοο δέχθηκε τήν αί· αία τής πρασκομιζδμενης τομάτας >·.
τηση ασφαλιστικών μέτρων - ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
νομής τής «ΙΟΝΥ ΑΘΕΕ*· τήν Εν τώ μεταξύ ή διοίκηση τής «1.0- 
άναγνώρισε προσωρινά σάν ΝΥ» κάταγγέλλοντας τήν διοίκηση 
νομέα τοό έργοστασίου της, του ΙΚΑ γιά προσπάθεια έπηρεα 
τοματοπολτού πού βρίσκε- σμού τής Δικαιοσύνης έδωσε στήν 
ττι στή Γιάννοολη καί διέταξε δημοσιότητα τό παρακάτω κείμενο 
ίήν άηοβολή τού «Αγροτο- τηλεγραφήματος πού έστειλε 6 
'μ/ορηχανΜΜ̂  Ϊννεταιρισμ/.« προϊστάμενος τής Νομικής Υπηρε- 
Ιίιαραλιμνιων ιιτσιογών ?>/ · αίας τού ΙΚΑ πρός τόν Είρηνοδίκη
νιόδος»

Οπως είναι γνωστό τό έρ, Ι,στά' / τ 
τής «1.0ΝΥ» είναι τό πιό σύγχρο ο 
έπεξεργασίας νωπής τομάτας πρός 
παρασκευή τοματοπολτού στή χώρα 
μας. Αύτό τό έργοστ,άσιο άπό τις άρ- 

Μ  τού χρόνου έχει καταληφθεί 
‘ παράνομα. 4 : ν · · ’ : :

Μ ρ .,:' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σέ άνακοίνωση τής «ΙΟΝΥ» τονί- 
ινται τά έξής: «Απευθυνόμαστε 

; στούς τοματοπαραγωγούς τόσο τού 
Νομού Λαρίσης όσο καί σ’ αυτούς 
που είναι μέλη τού «Αγρατοβιομη- 
χανίκού Συνεταιρισμού Παραλι
μνίων Περιοχών Ξυνιάδος» καί έπα- 
ναλαμβάνουμε τήν ίδια δήλωση που 
κάναμε κατά τή διάρκεια τής δίκης 
τών ά /φαλιστικών μέτρων ατό Είρη- 
νοδικι ,ο Τυρνάβου; Δέν πρόκειται 

δκ - ΌπεΙ ή λειτουργία τού έργο-

Τυρνάβου, χωρίς νά είναι διάδικος· 
«Τήν 24 τρέχς^ΓΤος ̂ δικάσθη αίτη

ση άσφαλντιικώ*:μέτρων τής Ι-ΡΝΥ 
κατά τού συνεττηοισαού Ξυνιόδος. 
Η αιτούσα προβ*?,ε! δήλωση του δι
κηγόρου ΙΚΑ Αθηνών ότι τομτο δέν 
έχει έγκατασταθεί στό πλειστηρια- 

■ σθέν, ότι δέν έχει συνάψει μίσθωση 
μέ τρίτο ούτε έχει παραχωρήσει τή 
χρήση τού άκινήτου. Η δήλωση αύτή 
άποτελεί άρνηση τής αίτήσεως που 
έπαναλαμβάνει όμολογία τής αϊ
τού σης περιλαμβσνομένης στό δι
κόγραφο τής αίτήσεως. Ο είρηνοδί- 
κης έστηρίχθη στήν δήλωση χωρίς 
μάλιστα νά άποδεικνύει καί όπέρρι- 
ψε τή ν αίτηση παρ’ όλον ότι δέν είχε 
ούτε καθ’ ύλην ούτε κατά τύπον άρ- 
μοδίότητα. Η άλήθεια πάντως είναι 
ότι ό συνεταιρισμός διά τής άπό 
18,11.83 συμφωνίας μέ τό ΙΚΑ συνέ-, 
χισε καί συνεχίζει τήν κατοχή καί 
χρήση του πλειστηριασθέντος ·άκι«ί 
νήτου γιά λογαοιασάό τού πλειοδό
του του ΙΚΑ όποιο παραμένει 
στήν κυριότιμοκαί νομή τού άκινή-) 
του άφού ό πλί’ηττπριασμος δέν έχει 
άκυρωθεί τελι^ί/ιως. Λ
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