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Συνάδελφοι-σες 
Στις αρχές του µηνός Μαΐου 2009 ενηµερωθήκαµε από τη διοίκηση του 

σωµατείου ότι η διοίκηση του οµίλου προτίθεται να προχωρήσει σε απολύσεις 4 
εργαζοµένων στη θυγατρική εταιρεία DON & LOW. Οι απολύσεις αυτές, από ό,τι 
διαφάνηκε στην συνέχεια, ήταν η αρχή µέχρι να συµπληρωθεί ένας συγκεκριµένος 
αριθµός εργαζοµένων προς απόλυση από το σύνολο του οµίλου, εξαιτίας της ανάγκης 
αναδιοργάνωσης του  όπως ενηµερωθήκαµε. 

Υπό αυτές τις συνθήκες αναλάβαµε πρωτοβουλία και ήλθαµε σε τηλεφωνική 
επαφή µε τον πρόεδρο του οµίλου, ζητώντας συνάντηση και διάλογο µαζί του, σε µία 
προσπάθεια διευθέτησης και επίλυσης των προβληµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα προχωρήσει στις απολύσεις που είχε προγραµµατίσει, το οποίο και απεδέχθη. 

Ξεκίνησε µια σειρά συναντήσεων και µέσα σε ένα θετικό κλίµα αµοιβαίας 
κατανόησης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και οι δύο πλευρές (εργαζόµενοι-
όµιλος)  ενηµερωθήκαµε  για την ανάγκη που υφίσταται να προχωρήσει σε 
αναδιοργάνωση, σε παραγωγή νέων πιο ανταγωνιστικών προϊόντων καθώς και σε 
περαιτέρω εκσυγχρονισµό του οµίλου, µε αποτέλεσµα να υφίσταται θέµα µείωσης 
των εργαζοµένων στον όµιλο. 

∆ηλώσαµε ότι είµαστε κάθετα αντίθετοι µε το καθεστώς των απολύσεων. 
Προτείναµε και επιµείναµε να εφαρµοσθεί η µέθοδος της οικιοθελούς αποχώρησης 
µε οικονοµικά κίνητρα στο σύνολο του οµίλου και µε καθαρούς και δίκαιους όρους 
για όλους εκείνους που θα την επιλέξουν, θεωρώντας  ότι αφενός µεν χάνονται 
κάποιες θέσεις εργασίας που φυσικά δεν είναι ευχάριστο για κανέναν, αφετέρου 
επιτυγχάνεται να αποχωρήσουν κάποιοι εργαζόµενοι που πιθανόν έχουν και άλλες 
επιλογές και θα χρησιµοποιήσουν εκεί τα επιπλέον χρήµατα που θα πάρουν. 

Υπενθυµίζουµε για µία ακόµη φορά προς κάθε κατεύθυνση ότι η ∆ιοίκηση της 
οµοσπονδίας µας είναι πάντα υπέρ του διαλόγου, πιστεύοντας ότι έτσι 
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίλυση των όποιων προβληµάτων, όταν 
βέβαια και οι δύο πλευρές έχουν την βούληση να συζητήσουν καλοπροαίρετα και 
χωρίς προαπαιτούµενα. 

Φυσικά υπάρχει και η µέθοδος των αγωνιστικών κινητοποιήσεων όταν απέναντί 
σου υπάρχει η αδιαλλαξία, ο εγωισµός και η εκδικητικότητα. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας της 
Οµοσπονδίας που παραβρίσκονταν στις συναντήσεις, αποκόµισαν την εντύπωση  ότι 
κ. Χαλιωρής είναι ένας σοβαρός επιχειρηµατίας, προσπαθεί σε δύσκολες και 
ανταγωνιστικές συνθήκες να κάνει το καλύτερο για τον όµιλο των εταιρειών του, 
αλλά ταυτόχρονα κάθεται και στο τραπέζι του διαλόγου  και είναι διατεθειµένος να 
δώσει σοβαρά, κατά τη γνώµη µας οικονοµικά κίνητρα και να αντιµετωπίσει µε 



περισσότερη ευαισθησία κάποια ιδιαίτερα προβλήµατα εργαζοµένων ιδίως γυναικών, 
στην παρούσα ανάγκη που έχει δηµιουργηθεί για µείωση θέσεων εργασίας. 

Σήµερα, ένα µήνα µετά την πρώτη µας συνάντηση, έχει ετοιµάσει ένα σχέδιο µε 
οικονοµικά κίνητρα προς εθελουσία αποχώρηση εργαζοµένων. Πιστεύουµε ότι τα 
κίνητρα αυτά είναι σοβαρά, όπως προαναφέραµε. Ξεκαθαρίζουµε προς κάθε 
κατεύθυνση ότι για το µόνο θέµα που δεσµευτήκαµε ήταν η στήριξη των µέτρων 
αυτών. Προτείνουµε και σε σας να τα στηρίξετε όταν τεθούν υπ ’όψιν σας, 
ενδεχοµένως να τα βελτιώσετε και να τα κάνετε γνωστά στους εργαζόµενους.  

∆ηλώνουµε ότι δεν θα δεχθούµε καµία διαφορετικού τύπου µεθόδευση 
αποχώρησης εργαζοµένου, θα είµαστε κάθετα αντίθετοι αν συµβεί αυτό και θα το 
πολεµήσουµε µε όλες τις δυνατότητες που έχει η οµοσπονδία µας, πάντα σε 
συνεργασία µαζί σας. 
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