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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια συνδικαλιστικής ενημέρωσης, ο επικεφαλής του Γραφείου Βόρειας Ελλάδας του
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δέχθηκε φραστική επίθεση με ακραίους χαρακτηρισμούς όταν προσπάθησε να εκτονώσει την
κατάσταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε διευθύντρια Καταστήματος της Θεσσαλονίκης και μέλος του Δ.Σ.
του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., εναντίον του οποίου είχε απευθυνθεί με προσβλητικά σχόλια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Η διευθύντρια προχώρησε αναίτια σε λεκτική επίθεση εναντίον εκπροσώπων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
χρησιμοποιώντας ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς που προσέβαλαν την αξιοπρέπεια και τη θεσμική τους
ιδιότητα. Τέτοιες αντεργατικές συμπεριφορές διαμορφώνουν και εντείνουν το κλίμα ανησυχίας και
εκφοβισμού των εργαζομένων. Είμαστε αποφασισμένοι θεσμικά και αγωνιστικά να τους υπερασπιστούμε.
Όποια διευθυντικά στελέχη θεωρούν πως απειλώντας, προσβάλλοντας, και απαξιώνοντας θεσμικούς
εκπροσώπους, θα γίνουν αρεστοί, κάνουν λάθος. Τονίζουμε πως δεν θα επιτρέψουμε να υπονομευθούν στην
πράξη οι Συλλογικές Συμβάσεις και ο Κανονισμός Εργασίας, που προστατεύουν τους συναδέλφους από κάθε
αυθαίρετη συμπεριφορά.
Ο Σύλλογος ήταν, είναι και θα είναι παρών σε κάθε Κατάστημα και σε κάθε Μονάδα ως εγγυητής των
θεσμών, των κανονισμών, των εργασιακών δικαιωμάτων και πάνω απ’ όλα του σεβασμού της
προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέψει:
• Την καταχρηστική άσκηση του Διευθυντικού δικαιώματος.
• Τις προκλητικές αντεργατικές και αντισυνδικαλιστικές συμπεριφορές.
• Τη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού στους εργασιακούς χώρους.
• Κάθε προσπάθεια απαξίωσης των Θεσμών και των Εκπροσώπων τους.
Οι αυταρχικές συμπεριφορές και η καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος από όπου
και αν προέρχονται και σε όποιον και αν απευθύνονται, καταδικάζονται ομόφωνα από το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.
και θα είμαστε δυναμικά απέναντι.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου δεν απειλούν και δεν προσβάλλουν, αλλά δεν απειλούνται κιόλας.
Αποτελούν θεσμική έκφραση των εργαζομένων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όπου διαπιστώνονται αντίστοιχες συμπεριφορές και πρακτικές,
να ενημερώνουν άμεσα τον Σύλλογο και όλοι μαζί να συνεχίσουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση των
εργασιακών μας δικαιωμάτων και των δημοκρατικών εργασιακών σχέσεων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

