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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εργοδοτικό τσαµπουκά επιδεικνύει η εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΙΣ» στη Λάρισα
προβαίνοντας σε απολύσεις και αλλαγές των εργασιακών σχέσεων.
∆υστυχώς, κατά την τριµερή συζήτηση που είχε ζητήσει η Οµοσπονδία µας, ο
εκπρόσωπος και Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΙΣ» δήλωσε, και
µάλιστα ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας, ότι µέχρι
σήµερα η εν λόγω εταιρεία έχει προβεί σε απολύσεις επτά εργαζοµένων και ότι
έπεται και συνέχεια. Επίσης δήλωσε ότι δεν εφαρµόζει τη σύµβαση των πλαστικών,
επικαλούµενος την απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, στο οποίο ενώ αρχικά
είχαν προσφύγει επτά εργαζόµενοι, σήµερα, όλως παραδόξως, έχει αποµείνει µόνο
ένας εργαζόµενος να υποστηρίζει την αγωγή, ενώ δεν µπορούµε να γνωρίζουµε εάν
τα ίδια «ανεξήγητα» αίτια που οδήγησαν τους άλλους έξι εργαζοµένους να
παραιτηθούν από την αγωγή, θα ωθήσουν και αυτόν τον µοναδικό εργαζόµενο –
ενάγοντα σε παραίτηση. Επιπλέον, ενώ η εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΙΣ» έχει προβεί δύο
φορές σε κατάτµηση αδειών, τώρα παραδέχεται αδιάντροπα µέσω του εκπροσώπου
της ότι δεν ακολούθησε τις νόµιµες διαδικασίες.
Η παραβατικότητα αυτής της επιχείρησης, ο επιδεικνυόµενος τσαµπουκάς
απέναντι στους εργαζοµένους και ο καθηµερινός φόβος των εργαζοµένων όσον
αφορά στο εργασιακό τους µέλλον πρέπει να λάβουν ένα τέλος. Τα αρµόδια όργανα
του κράτους δεν µπορούν να µένουν ανενεργά και να παρακολουθούν άβουλα
τέτοιου είδους πρακτικές της εργοδοσίας, ειδικά σήµερα µε τις τόσο άσχηµες
συνθήκες που επικρατούν. Θα πρέπει να διενεργηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες
ώστε να προσαρµοστούν οι νόµοι στις τρέχουσες συνθήκες, να καλύψει η εργατική
νοµοθεσία τα κενά της αλλά και να υποχρεωθεί επιτέλους η εργοδοσία να εφαρµόσει
τους νόµους, γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούµε σε έναν εργασιακό µεσαίωνα.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση αναφερόµαστε σε µία επιχείρηση που αφενός
παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια κερδοφορία, αφετέρου δεν εφάρµοζε τη Συλλογική
Σύµβαση της Οµοσπονδίας µας πληρώνοντας έτσι λιγότερα χρήµατα στους
εργαζοµένους. Σήµερα, επικαλούµενη την οικονοµική κρίση, που στην
πραγµατικότητα την έχει θίξει ελάχιστα, ακολουθεί τον δρόµο των απολύσεων, µε
απώτερο σκοπό να διαλύσει το εργασιακό σωµατείο αποµακρύνοντας από την
εταιρεία τους εργαζοµένους που είναι κοντά σε αυτό.

Για την Οµοσπονδία µας αυτές οι λογικές είναι απαράδεκτες. ∆ηλώνουµε έτοιµοι
να αντιδράσουµε µε όλα τα µέσα και τις δυνατότητες που έχουµε προκειµένου να
ανακληθούν οι απολύσεις των επτά εργαζοµένων και να εφαρµοσθεί η εργατική
νοµοθεσία. Φυσικά, είµαστε πρόθυµοι να καθίσουµε στο τραπέζι του διαλόγου µε
τους εκπροσώπους της εν λόγω εταιρείας, υπό την απαρέγκλιτη όµως προϋπόθεση ότι
θα ανακαλέσουν τις εν λόγω απολύσεις. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κ.
Κάρατζης ότι ο εργοδοτικός τσαµπουκάς δεν είναι τρόπος επίλυσης των εργασιακών
προβληµάτων. Αντίθετα, µοναδικό µέσο επίλυσης αυτών, είναι ο καλοπροαίρετος και
χωρίς προαπαιτούµενα διάλογος µε τους εργαζοµένους και τους εκπροσώπους αυτών.
Καλούµε και την ΓΣΕΕ να καταγγείλει αυτές τις ενέργειες και όλοι µαζί να
αναλάβουµε πρωτοβουλίες, ώστε να σταµατήσουµε την τροµοκρατία που επικρατεί
στην εταιρεία «ΚΑΡΑΤΖΙΣ» και να υποχρεώσουµε την εργοδοτική πλευρά να
σεβαστεί τον ιδρώτα, και τις θυσίες των εργαζοµένων εδώ και χρόνια, για την
στήριξη της επιχείρησης .
Για µια ακόµα φορά δηλώνουµε έτοιµοι να προβούµε στις απαραίτητες ενέργειες,
χρησιµοποιώντας όλες τις συνδικαλιστικές δυνατότητές µας προκειµένου να
εφαρµοσθούν οι εργατικοί νόµοι, να ανακληθούν οι πραγµατοποιηµένες απολύσεις
και να αποτραπούν τυχόν σχεδιαζόµενες από µέρους της εργοδοσίας.
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