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Ιδιωτικοποίηση σημαίνει εργασιακή υποτίμηση

Στις 14 Ιανουαρίου του 2016, το αφεντικό και πράκτορας των ΕΛΤΑ COURIER Ιωαννίνων Χρήστος Κάτσος,
επιτέθηκε με βρισιές και φτυσιές σε συνάδελφό μας διανομέα, μέλος του πρωτοβάθμιου σωματείου “Συνέλευση
Βάσης Εργαζομένων Διανομέων Ιωαννίνων” (ΣΒΕΔΙ). Τα αίτια της «έκρηξης» και η οργή του πράκτορα πηγάζουν
από το αντισυνδικαλιστικό του μένος, μιας και ο συνάδελφος από την πρώτη μέρα τής πρόσληψής του αγωνίζεται για
την πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στο ακέραιο.
Ποιό είναι λοιπόν το τίμημα όταν ενημερώνεις τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους, προτρέπεις συναδέλφους
να προσφεύγουν στην επιθεώρηση εργασίας, συμμετέχεις σε μαχητικό σωματείο και καλείς σε παρεμβάσεις, στάσεις
εργασίας και απεργίες;
Το τίμημα είναι ο εργοδότης να σου επιτίθεται μαινόμενος την ώρα της δουλειάς, να αποπειράται να σε
γρονθοκοπήσει κι εσύ χάρη στην ψυχραιμία σου να τη γλιτώνεις μόλις με ένα σκισμένο μπουφάν για ενθύμιο.
Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε πως ο πράκτορας των ιδιωτικοποιημένων ΕΛΤΑ COURIER Ιωαννίνων, κος
Χρήστος Κάτσος:
α) συστηματικά καθυστερεί τους μισθούς 2 και 3 μήνες
β) δεν καταβάλει το σύνολο των δώρων και των επιδομάτων προς όλους τους εργαζόμενους
γ) δεν πληρώνει υπερωρίες
δ) μέχρι πριν μερικούς μήνες, έως και την προσφυγή του συναδέλφου στην επιθεώρηση εργασίας, απασχολούσε το
προσωπικό 6ήμερο, χωρίς να αποζημιώνει για την 6η μέρα απασχόλησης.
ε) δεν κατέχει τον απαραίτητο αριθμό δικύκλων για την εκτέλεση της εργασίας.
ζ) δηλώνει πολυτελή οικογενειακά οχήματα ως εταιρικά, επωφελείται από τις φοροαπαλλαγές ενώ ταυτόχρονα
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για να το επιχειρηματικό του “δαιμόνιο”.
Με βάση τα παραπάνω πως να μην «εκραγεί» ο εργοδότης κος Κάτσος εναντίον του συναδέλφου όταν ο εν λόγω
συνδικαλιστής βάσης δεν αντιλαμβάνεται πως αποκρατικοποιήσεις-ιδιωτικοποιήσεις, ελεύθερη οικονομία και
ανάπτυξη σημαίνει πως για να πάει μπροστά ο τόπος, οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν μόνο δικαιώματα και οι
εργαζόμενοι μόνο υποχρεώσεις;
Δυστυχώς, τα γεγονότα στα ΕΛΤΑ COURIER Ιωαννίνων δεν αποτελούν «μεμονωμένο περιστατικό». Η συνεχής
διολίσθησή μας στο δέκατο ένατο αιώνα, από πλευράς εργασιακών δικιωμάτων, έχει μετατρέψει το εργασιακό τοπίο
σε μια κανιβαλιστική αρένα και στο όνομα της «κρίσης» ο μισθός μετατρέπεται σε ξεροκόματο. Τα ΕΛΤΑ COURIER
έχουν παραχωρηθέι σε ιδιώτες και πλέον πρωτοπορούν στην εφαρμογή μνημονιακών μέτρων.
Με την ιδιωτικοποίηση του δικτύου των ΕΛΤΑ COURIER, που πλέον αποτελούν θυγατρική των ΕΛΤΑ, οι μισθοί των
εργαζομένων κατρακύλησαν έως και 50% μέσα σε ένα βράδυ προκειμένου οι «ημέτεροι» ιδιώτες, που φωτογραφικά
πήραν τη δουλειά, να συμβάλουν στην «ανάπτυξη».
Για μας είναι σαφές πως ο πράκτορας των ΕΛΤΑ COURIER Ιωαννίνων, κος Χρήστος Κάτσος, (όπως και πολλοί άλλοι
εργοδότες που επωφελούνται από τη μνημονιακή περίοδο που διανύουμε) προσπαθεί να επιβάλει ένα εργασιακό
καθεστώς βασισμένο στο φόβο της απόλυσης και της ανεργίας. Μόνο που τέτοιου τύπου καθεστώτα, όσο απειλητικά
κι αν ορθώνονται, καταρρέουν σα χάρτινοι πύργοι μπροστά στη μαχητικότητα του σωματείου και των μελών του.
Ήδη το ΣΒΕΔΙ εχει πραγματοποιήσει έως σήμερα δύο παρεμβάσεις (19 Γενάρη & 4 Φλεβάρη) όπου πλαισιώθηκαν
από πλήθος αλληλέγγυων, ενώ ο συνάδελφος έχει προχωρήσει σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των συναδέλφων μας στα Ιωάννινα και στηρίζουμε τις δράσεις και τις
παρεμβάσεις του σωματείου.
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Κανένας εργαζόμενος μόνος απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.
Όλοι μαζι μπορούμε να σπάσουμε τον τρόμο.
Αυτοοργάνωση- Συναδελφικότητα- Αγώνας
Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου.
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