
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

03.10.2019 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Μετά τη λήξη του 42ου έκτακτου Συνεδρίου της ΠΟΕ θα περίμενε κάποιος με τα προβλήματα που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όπως η πώληση των ΕΛΠΕ, της ΔΕΠΑ αλλά και της ψήφισης του 
«αναπτυξιακού» Νομοσχεδίου της κυβέρνησης, που κατακερματίζει τα ήδη ισχνά εργασιακά δικαιώματα μας 
να διαμορφώνονταν ένα Διοικητικό Συμβούλιο στην ΠΟΕ διαπαραταξιακό – αναλογικό. 
Δυστυχώς ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και η παράταξή του προτίμησε να συνεχίσει για άλλη 
μια τριετία με μονοπαραταξιακή Διοίκηση, αγνοώντας τις φωνές όλων για συναινέσεις και συγκλίσεις,  
προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω! 
 

Χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι με τη σύσταση της νέας Εκτελεστικής Διοίκησης καταστρατηγήθηκε η  
άτυπη «Συμφωνία Κυρίων» που υπήρχε επί σειρά Διοικήσεων για ανάληψη μιας εκ των δύο θέσεων  
ευθύνης, από εκπρόσωπο της Εμπορίας! 
 

Φτάσατε στο σημείο να εφαρμόζετε το Καταστατικό της Ομοσπονδίας κατά το δοκούν με βάση τα δικά σας 
συμφέροντα και θέλω, με αποκορύφωμα τη σύσταση δεκαμελούς εκτελεστικής επιτροπής αντί ενδεκαμελούς 
όπως ορίζει το άρθρο 14 του Καταστατικού, με μόνο σκοπό να πετύχετε μονοπαραταξιακό ψηφοδέλτιο προς 
δικό σας όφελος μειώνοντας την δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότεροι συνάδελφοι από άλλους χώρους 
και παρατάξεις.   
 

Κάποιοι δεν παίρνουν τα μηνύματα των καιρών, δεν επιθυμούν τη σύγκλιση απόψεων και την ομοψυχία.  
Αυτό είναι το αποτέλεσμα δεσμεύσεων και κατανομής θέσεων στο βωμό της επανεκλογής.  

 

Το ΣΕΕΚΕ θέλει μια Ομοσπονδία που να ενώνει και να μη διχάζει. 
Θέλουμε μία Ομοσπονδία που να αγωνίζεται για τους συναδέλφους μας και όχι για τους εργοδότες. 
 

Θέλουμε μια Ομοσπονδία που να προτάξει υπερασπιστική και αγωνιστική γραμμή πλάι στους πιο  ευάλωτους 
εργαζόμενους της Εμπορίας! Γιατί κι αυτοί πρέπει να έχουν φωνή. 
 

Όμως η σύσταση του ΔΣ αποδεικνύει ότι αποφάσισαν για πρώτη φορά να τους φιμώσουν! 
 

Η παράταξη του ΣΕΕΚΕ είναι εδώ για να βοηθήσει όποτε της ζητηθεί όπως έχει κάνει πολλές φορές στο 
παρελθόν για το καλό των εργαζομένων στον κλάδο σε καίρια ζητήματα και διεκδικήσεις (ΕΤΕΑΠΕΠ, 
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ). 
 

Όπου εμείς κρίνουμε ότι θίγονται τα συμφέροντα των εργαζομένων θα είμαστε απέναντι. Γιατί οι εργαζόμενοι 
μας έδωσαν με την ψήφο τους την εντολή, να παίζουμε καθοριστικό ρόλο στα δρώμενα και τις αποφάσεις 
της ΠΟΕ. 
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