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ΑΠΟΛΥΣΗ   ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ 
Mε  αφορµή  την  απόλυση  του  συν. Κυνηγάκη  Γιάννη , το ∆Σ του  

σωµατείου  µας , µε  οµόφωνη  απόφαση  του  εξέδωσε  την  παρακάτω  

ανακοίνωση: 

Καταγγέλλουµε ως απαράδεκτη την απόλυση του συναδέλφου µας 

ΚΥΝΗΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από την εταιρεία ∆ΗΜ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ 

ΕΠΕ  γιατί  ύστερα  από 13  χρόνια εργασίας  στην εν λόγω εταιρία, δεν 

µπορεί ξαφνικά να χαρακτηρίζεται ανεπαρκής ή πολύ  περισσότερο ως 

αποτυχηµένος. 

Γνωρίζουµε ,όπως  µας  καταµαρτυρούν  πολλοί  πρώην  εργαζόµενοι 

στην  εταιρεία ,  ότι αντιµετωπίζει  προβλήµατα  στην  στελέχωση  της. 

Στο τµήµα πωλήσεων πολλοί συνάδελφοι εργαζόµενοι, αποχωρούν 

αγανακτισµένοι, ή συνήθως απολύονται. Η  µεγάλη πίεση, οι 

υπερβολικές απαιτήσεις, ο απαράδεκτος τρόπος  συµπεριφοράς που 

παρατηρείται στην εν λόγω εταιρεία ,είναι  συχνό  φαινόµενο.   

Επίσης γνωρίζουµε ότι η επιτυχηµένη και σταθερά αναπτυσσοµένη 

πορεία της εταιρείας στην ΚΡΗΤΗ,  οφείλεται  εν  πολλοίς  και  στον 

συγκεκριµένο πωλητή.  

Με  βάση  τα  στοιχεία  που  υπάρχουν  και  όχι  από  την  κακώς  

εννοούµενη  συντεχνιακή  αλληλεγγύη, µπορούµε να εγγυηθούµε, για τον 

επαγγελµατισµό, το ήθος, τον ζήλο, την αγάπη για την δουλειά του 

συναδέλφου και τις τεράστιες προσπάθειες που έκανε όλα  αυτά τα 

χρόνια, καθώς επίσης και τις άριστες επαγγελµατικές και προσωπικές  

σχέσεις που έχει αναπτύξει µε όλα τα γεωπονικά καταστήµατα σε 

ΚΡΗΤΗ και ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ. 

Αν ο συνάδελφος ήταν ακατάλληλος, για  την  εταιρεία, πιο έντιµο  

και  λογικό  θα  ήταν  να  είχε  απολυθεί (αν ήθελαν)  κατά  τα  πρώτα  

χρόνια του  στην  εταιρεία, και  όχι  σήµερα µετά  από 13 χρόνια, ώστε 

να  µπορέσει  να  κτίσει την  καριέρα του  µε  καλύτερες  προϋποθέσεις , 

και  όχι µέσα σ΄ αυτή  την δύσκολη  χρονική και οικονοµική συγκυρία να 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα της ανεργίας αυτός και η οικογένειά του. 

Επίσης θα θέλαµε να  επισηµάνουµε  και  να  τονίσουµε ,ότι πολλές  

εταιρείες  στον  χώρο µας  και  όχι  µόνο, επικαλούµενες δήθεν,  την  

οικονοµική  κρίση  και  τις  νέες  «µνηµονιακές»  ρυθµίσεις  που 

αφορούν  τα εργασιακά, απειλούν, εκβιάζουν και  σε  ορισµένες  

περιπτώσεις εφαρµόζουν και  υλοποιούν µέτρα που πλήττουν τους 

συναδέλφους, αγνοώντας τις θυσίες που έκαναν,  όπως  ο  Γιάννης  

Κυνηγάκης  και  οι  άλλοι  εργαζόµενοι σ΄ αυτές όλα  αυτά τα χρόνια.  

Μπορεί ο νόµος να δίνει το δικαίωµα σε κάθε εταιρία να απολύει 

όποιον υπάλληλο της, µε τις νόµιµες διαδικασίες, επικαλούµενη 



διάφορους λόγους, όµως  ότι είναι νόµιµο δεν είναι απαραίτητα και 

ηθικό. 

Εµείς από  την  πλευρά  µας σαν  σωµατείο πού  προασπίζεται τα 

συµφέροντα  των  µελών  µας  καταδικάζουµε  τέτοιες  πρακτικές, και 

θέλουµε  να  υπενθυµίσουµε και  να  τονίσουµε, ότι απαιτούµε τον  

σεβασµό για κάθε εργαζόµενο, πολύ δε περισσότερο για τους Γεωπόνους 

που εργάζονται στις  εταιρείες  των αγροτικών εφοδίων, όπου ο   ρόλος 

και η  παρουσία των, είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση για  την  λειτουργία  

και  την  πρόοδο  αυτών  των  εταιρειών, πολύ δε περισσότερο για τις 

εταιρείες που  οι  ιδιοκτήτες  τους  δεν  είναι  Γεωπόνοι. 

    Είµαστε επίσης  βέβαιοι  ότι  και  η  «αγορά», ενηµερώνεται, 

γνωρίζει, βλέπει, βαθµολογεί  και θα αξιολογήσει  τις συµπεριφορές 

όλων µας.     

Το Σωµατείο Γεωπόνων Ιδιωτ. Υπαλλήλων Κρήτης στηρίζει  τον  

συνάδελφο µέλος του και  έχοντας εµπιστοσύνη  στις  ικανότητες του, 

εύχεται κάθε επιτυχία σε οποιοδήποτε νέο του εγχείρηµα. 
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