
Αθήνα, 25 επτέμβρη 2017 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΝ ΝΟΘΩΝ ΑΡΥΑΙΡΕΙΩΝ ΣΟΤ «ΩΜΑΣΕΙΟΤ» ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

"ΕΝΩΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΣ ΑΘΗΝΩΝ" 

 

πλάδειθνη, 

 Ιαηαγγέιινπκε ην ζσκαηείν πνπ έζηεζαλ νη κεγαινεξγνδόηεο ησλ ζνύπεξ-κάξθεη κε ηελ 

νλνκαζία «ΕΜΩΗ ΤΠΑΚΚΗΚΩΜ ΕΛΠΟΡΘΟΤ ΣΡΟΦΘΛΩΜ ΙΑΘ ΟΤΠΕΡ ΛΑΡΙΕΣ ΑΘΗΜΩΜ», θαζώο θαη 

ηε λνζεία πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξραηξεζηώλ ηνπ.  

Μα μεθαζαξίζνπκε όηη δελ πξόθεηηαη απιά γηα έλα ζσκαηείν πνπ πηνζεηεί ηηο ζέζεηο ησλ 

εξγνδνηώλ. Πξόθεηηαη γηα σκαηείν πνπ εθιέγνληαη απεπζείαο ηα ζηειέρε ηεο εξγνδνζίαο! Είλαη έλα 

όξγην πνπ αιινηώλεη ην ζπζρεηηζκό ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα πξνο όθεινο ηεο εξγνδνζίαο… 

Πξόθεηηαη γηα έλα «ζσκαηείν», κεραληζκό ηεο εξγνδνζίαο πνπ κέζα ζην ςεθνδέιηηό ηνπ 

παξειαύλνπλ πιήζνο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ησλ ζνύπεξ-κάξθεη, από θάζε ηνκέα: δηεπζπληέο 

αζθάιεηαο, δηεπζπληέο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ, αγνξάο απηνθηλήησλ, εμσηεξηθνύ ειέγρνπ, αξθεηνί 

πεξηθεξεηαθνί δηεπζπληέο θαη δηεπζπληέο θαηαζηεκάησλ.  

 Είλαη απηνί πνπ όιεο απηέο ηηο κέξεο εθβηάδνπλ θαη ηξνκνθξαηνύλ ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο, ώζηε 

λα ςεθίζνπλ ζηηο εθινγέο. Εγθισβίδνληάο ηνπο ζε κηθξά γξαθεία ώζηε λα «πεηζηνύλ» λα ςεθίζνπλ, 

ζηέιλνληαο εζσηεξηθά e-mail, εμαλαγθάδνληάο ηνπο ζε ζπκκεηνρή κε ηελ απεηιή όηη ζα ππάξρνπλ 

«θπξώζεηο» θ.α. Δε δηζηάδνπλ λα «ζπλνδεύνπλ» ηνπο ςεθνθόξνπο ζηελ θάιπε, γηα λα 

ζηγνπξεπηνύλ όηη ζα επηηειέζνπλ ην έξγν πνπ επηζπκεί ε εξγνδνζία. 

Οη αληηπξόζσπνη πνπ «εθιέγεη», είλαη ε θαξδηά θαη ε θσλή ηνπ εξγνδνηηθνύ θαη θπβεξλεηηθνύ 

ζπλδηθαιηζκνύ. Πιήζνο ζηειερώλ ηεο εξγνδνζίαο εθιέρζεθε ζηηο πξνεγνύκελεο αξραηξεζίεο κε ηελ 

παξάηαμε ηνπ ΛΕΣΑ (ΤΡΘΖΑ) σο αληηπξόζσπνη γηα Εξγαηηθά Ιέληξα αιιά θαη γηα ηελ Οκνζπνλδία 

Θδησηηθώλ Τπαιιήισλ (ΟΘΤΕ).  

Είλαη έλα απνθαιππηηθό δείγκα βξνκηάο, μεηζηπσζηάο θαη ςεπηηάο. Είλαη έλα δείγκα ηνπ πώο 

παξεκβαίλεη ε εξγνδνζία γηα λα ρηππήζεη ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Η επίζεζε απηή ζα εληαζεί ην επόκελν δηάζηεκα κε ηε ζηήξημε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

θπβέξλεζεο, αιιάδνληαο ην ζπλδηθαιηζηηθό λόκν, κε ηνλ νπνίν ζα ρηππήζνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή 

ηνπ θηλήκαηνο, ζα θαθειώλνπλ ειεθηξνληθά ηνπο ζπλδηθαιηζκέλνπο εξγαδόκελνπο, ζα επηηξέπνπλ ην 

ινθ άνπη ζηνπο εξγνδόηεο, ελώ ζα πξνζζέζνπλ εκπόδηα ζηε ιήςε απόθαζεο γηα απεξγία. 

Ιαινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο λα είλαη ζε εγξήγνξζε λα κελ δερηνύλ ην λέν ζπλδηθαιηζηηθό 

λόκν πνπ ζα θέξεη γηα ςήθηζε ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ ελόςεη ηεο 3εο αμηνιόγεζεο. Μα 

ηζαθίζνπκε ηέηνηα θαηλόκελα ζήςεο θαη παξαθκήο, λα πεηάμνπκε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα 

ηζηξάθηα ηεο εξγνδνζίαο έμσ από ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα! Μα ζπληαρζνύλ κε ην ΠΑΛΕ, λα 

εληζρύζνπλ ηα ζσκαηεία πνπ έρνπλ γξακκή ζύγθξνπζεο κε ηελ εξγνδνζία θαη ηελ θπβέξλεζε. 

Σέηνηα ζσκαηεία έρνπλ αλάγθε νη εξγαδόκελνη! 


