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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ

Καταγγέλλουµε τη ∆ιοίκηση της εταιρείας «Plias» για τις απολύσεις
που πραγµατοποίησε χθες στο εργοστάσιο «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ».
Την ίδια µέρα που η Οµοσπονδία µας ζητούσε, όπως απορρέει και
από το συναποστελλόµενο έγγραφο, από τη διοίκηση της εταιρείας
αφενός µεν να επανεξετάσει τη στάση της και αφετέρου να συναντηθεί
µαζί µας σε µία προσπάθεια εξεύρεσης µιας κοινά αποδεκτής λύσης προς
την κατεύθυνση της οµαλής εξέλιξης και της εργασιακής ειρήνης, η
ανωτέρω εργοδοσία φορώντας το πιο σκληρό προσωπείο της προχώρησε
σε οµαδικές απολύσεις.
Η ανάλγητη αυτή απόφαση και η βιασύνη να µας φέρει προ
τετελεσµένων γεγονότων πριν αναγκασθεί να καθίσει στο τραπέζι του
διαλόγου, αποδεικνύει ότι υπάρχει σχέδιο αποµάκρυνσης των
«ενοχλητικών» εργαζόµενων και παραδειγµατισµού και τροµοκρατίας
όσων µείνουν, ώστε να αποδεχτούν την αποστέρηση των εργασιακών
τους δικαιωµάτων.
Απορούµε µε την στάση τις πολιτείας, η οποία αφού επιδότησε
ποικιλοτρόπως µε σειρά νοµοσχεδίων την πλευρά των εργοδοτών,
διευκολύνοντας τους και µειώνοντας τις υποχρεώσεις τους προς το
κράτος και προς τους εργαζόµενους, επιτρέποντας τις ελαστικές µορφές
απασχόλησης, τώρα παρακολουθεί αµήχανη και αδιάφορη τις απολύσεις
και την µετατροπή των εργαζόµενων σε “απασχολήσιµους”.
Οι εργαζόµενοι του κλάδου µας αντιµετωπίζουν µια οργανωµένη
επίθεση µε στόχο την τροµοκράτηση τους και την αµπεµπόληση κάθε
εργασιακού
δικαιώµατος τους. Αυτό φάνηκε άλλωστε και στο
εργοστάσιο του «ΚΑΡΑΤΖΗ» στην Λάρισα, όπου αφού εφάρµοσε όλες
τις ελαστικές µορφές απασχόλησης προχώρησε και σε απολύσεις. Το ίδιο
σχέδιο βιώνουµε και τώρα, σε σκληρότερη µορφή, και στο εργοστάσιο
του «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ».

Θεωρούµε ότι η πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει την στάση της.
Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της εδώ και τώρα. Φθάνει πια! ∆εν
είναι δυνατόν να ζούµε αυτό το θέατρο του παραλόγου, γιατί µόνο αυτή
η έκφραση µπορεί να περιγράψει τη σηµερινή πραγµατικότητα, κατά την
οποία οι εταιρείες απολύουν τους εργαζόµενους τους και επιδοτούνται
για αυτό.
Η Οµοσπονδία µας θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων στους κλάδους της Χηµικής Βιοµηχανίας, απαιτώντας να
σταµατήσουν οι απολύσεις, να σταµατήσει η τροµοκρατία, να
εφαρµοσθεί η εργατική νοµοθεσία στους χώρους εργασίας και επιτέλους
εργοδοσία και κράτος να σεβαστούν τον αγώνα των εργαζοµένων της
γενιάς των 700 € για επιβίωση.
Ζητούµε την άµεση ανάκληση των απολύσεων στα εργοστάσια του
«ΚΑΡΑΤΖΗ» και του «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ»
Καλούµε τις διοικήσεις των σωµατείων της οµοσπονδίας σε
συµπαράσταση, στις όποιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις αποφασιστούν
από την οµοσπονδία και τα σωµατεία του κλάδου και όλοι µαζί να
βροντοφωνάξουµε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν είµαστε διατεθειµένοι
να ανεχθούµε άλλο αυτόν τον εµπαιγµό. Οι εργαζόµενοι χρόνια τώρα µε
τον ιδρώτα και το αίµα µας στηρίξαµε κράτος και εταιρείες. Απαιτούµε
λοιπόν και εµείς τον ανάλογο σεβασµό και την απόλυτη κατοχύρωση των
εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών µας δικαιωµάτων.
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