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Αθήνα, 21/3/2017  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ WIND 

Η Ομοσπονδία μας καταγγέλλει τη διοίκηση της εταιρείας WIND, η οποία 

παράνομα και καταχρηστικά, παρεμποδίζει τη συνδικαλιστική δράση του 
Σωματείου Εργαζομένων, απαγορεύοντας τη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης των εργαζομένων σήμερα 21/3/2017 και ερμηνεύοντας ως 
«παράνομη» τη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει το Σωματείο, 
πιστεύοντας ότι είναι δικαστήριο!  

Στεκόμαστε στο πλευρό του Σωματείου Εργαζομένων της WIND, που εδώ 
και χρόνια αγωνίζεται με αιτήματα την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας, 

καθώς η διοίκηση της Wind προχωρά κάθε μήνα σε απολύσεις, με τη μέθοδο 
του εξαναγκασμού σε παραίτηση και για την υπογραφή επιχειρησιακής 
συλλογικής σύμβασης, το οποίο και αποτελεί θέμα συζήτησης της 

Συνέλευσης.  
Επισυνάπτεται η Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων.  

 
Για την ΟΙΥΕ 

 

 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ WIND 

Αρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών 4348/2005 

Τηλ.: 210 5100910– Φαξ: 210 5100961 – E-mail : symboulio@pasetim.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
Αρ.Πρωτ.: 13/2017        

 Αρ.Πρωτ.: 

13/2017                                                                                                 

                                                                                          

Προς:    Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 
Υπουργό Εργασίας 

                Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 
Σ.ΕΠ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΩΝ,  Σ.ΕΠ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

                Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας  
21/3/2017 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ WIND 

ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Στις 21/3/2017, 15.00 έχει προγραμματιστεί  επαναληπτική 

εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Πανελληνίου Σωματείου 

Εργαζομένων Wind. Η  συνέλευση αυτή συμπίπτει με στάση εργασίας  

(15.00-18.00) που έχει κηρύξει το Σωματείο μας με αιτήματα την 

υπεράσπιση των θέσεων εργασίας (η διοίκηση της Wind προχωρά κάθε 

μήνα σε απολύσεις με τη μέθοδο του εξαναγκασμού σε παραίτηση) και 

για την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, το οποίο 

αποτελεί θέμα συζήτησης της συνέλευσης. 

Στις 20/3/2017 αποστείλαμε ηλεκτρονική επιστολή στη διοίκηση, και 

συγκεκριμένα στα στελέχη του τμήματος HR, κ.κ. Τσίτουρα και 

Καρμίρη, με την οποία αιτούμασταν να δοθεί άδεια εισόδου στην 

δικαστική αντιπρόσωπο κα Μαράντου Ευαγγελία, η οποία θα παραστεί 

στη διαδικασία εκλογής της εφορευτικής επιτροπής. Ο κος Καρμίρης 

κάλεσε τον κο Μάλαμα Στέφανο, Πρόεδρο του ΠA.Σ.Ε.WIND, και τον 

ενημέρωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στη δικαστική αντιπρόσωπο 

γιατί η διοίκηση κρίνει παράνομες τη στάση εργασίας και την 

διεξαγωγή της συνέλευσης στο εστιατόριο της εταιρίας. Αιτηθήκαμε 

προφορικά και γραπτά να λάβουμε γραπτώς την απάντησή τους στο 

αίτημά μας, αλλά ο κος Καρμίρης αρνήθηκε. 

Τονίζουμε ότι: 

1. οι Γενικές Συνελεύσεις μας γίνονταν ανέκαθεν στο εστιατόριο της 

εταιρίας που στεγάζεται στον 7ο όροφο του κτιρίου της Wind στη 
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Λ.Αθηνών 106, Αθήνα, το οποίο δεν έχει επαφή με χώρους εργασίας 

καθώς όλοι βρίσκονται σε άλλους ορόφους, και ουδέποτε 

παρεμποδίστηκε η είσοδος σε δικαστικό αντιπρόσωπο, ακόμα και 

όταν η συνέλευση συνέπιπτε με στάση εργασίας. Για του λόγου το 

αληθές, σας επισυνάπτουμε σχετικές ανακοινώσεις και 

αλληλογραφία. 

2. η απαγόρευση της εισόδου της δικαστικής αντιπροσώπου και η 

απαγόρευση πραγματοποίησης της συνέλευσής μας στον χώρο του 

εστιατορίου καθώς και η ρητορική περί παράνομης στάσης εργασίας 

γίνεται με μόνο σκοπό η διοίκηση της Wind να παρεμποδίσει τη 

συνδικαλιστική δράση, να αποθαρρύνει τους εργαζομένους να 

συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες του Σωματείου μας και να 

κάμψει τον αγώνα που δίνουμε τα τελευταία χρόνια για την 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την υπεράσπιση των θέσεων 

εργασίας και την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης. ΄ 

3. Η παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης όπως και η γενικότερη 

επίθεση προς το Σωματείο μας δεν είναι πρωτοφανής κίνηση. Το 

Σωματείο μας έχει διωχθεί με διάφορους τρόπους κατά καιρούς 

(απολύσεις και διώξεις συνδικαλιστών, διώξεις των εργατικών 

κινητοποιήσεων, μη διαβούλευση για διάφορα εργασιακά ζητήματα, 

συκοφάντηση του Σωματείου από την πλευρά στελεχών της 

διοίκησης σε τμηματικές συναντήσεις, καταστροφή πανό και αφισών 

του Σωματείου, στήσιμο απεργοσπαστικού μηχανισμού κ.α.). 

Μάλιστα στην απεργία που πραγματοποιήθηκε στις 2/2/17, η 

διοίκηση προέβη σε διάφορους τακτικισμούς για να υπονομεύσει την 

απεργία (έστησε απεργοσπαστικό μηχανισμό, έδωσε εντολή σε 

εργαζόμενους της εταιρίας security να σκίζουν τις αφίσες που 

ενημέρωναν και καλούσαν στην απεργία, έκοψε το ρεύμα στο 

γραφείο του Σωματείου που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου της 

Λ. Αθηνών και παρεμπόδισε την είσοδό μας σε αυτό με τους 

φύλακες και με κλείδωμα των εισόδων). 

4. Η στάση της διοίκησης της Wind δεν είναι τυχαία. Εντάσσεται στο 

συνολικό αντεργατικό πλαίσιο εντός του οποίου αρνείται να 

συζητήσει για την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης 

εργασίας, απολύει εργαζομένους με τη μέθοδο του εξαναγκασμού 

σε παραίτηση και δυσχεραίνει τις συνθήκες εργασίας μέσω τις 

εργολαβοποίησης, της υπέρμετρης εντατικοποίησης κ.α.. 

Σας καλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τα 

ανωτέρω. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.Σ.Ε.WIND 
 



Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γ. 
Γραμματέας 

 
Μάλαμας Στέφανος                                                              Πρεσβύτης 

Κωνσταντίνος 
 


