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 Αθήνα, 1/6//2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ Σ/Μ  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  

ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ  
 

Η Ομοσπονδία μας, από κοινού, με τα σωματεία μέλη της: αφενός το 

Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων στην Ι. &. Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  και 
αφετέρου την  Ένωση Υπαλλήλων Εμπορίου - Τροφίμων & Σ/Μ, 

εκτιμούν ότι είναι σε θετική κατεύθυνση  η εφαρμογή της τελευταίας 
ισχύουσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Εμπορίου 
έτους 2012, που υπέγραψε η ΟΙΥΕ με τους εργοδότες (με κατώτατο 

μισθό τα 860 Ευρώ) και για τους εργαζόμενους των Σ/Μ στην πρώην 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

Η αποδοχή της εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ Εμπορίου 2012 από την 

εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και για τους εργαζόμενους της πρώην ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
έρχεται μετά την επιτυχή κατάληξη της συμφωνίας διάσωσης, την οποία 

στήριξαν από κοινού η ΟΙΥΕ και το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων 
της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. 

Η εφαρμογή της ΣΣΕ Εμπορίου 2012 έρχεται, κατά αρχάς, να 

αποκαταστήσει την ίση μεταχείριση των εργαζομένων της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε., που είχαν δει τους μισθούς και τους όρους εργασίας τους να 
εξαερώνονται επί σειρά ετών.  

Επίσης, θέτει ίσους όρους επιχειρηματικού ανταγωνισμού ως προς το 
εργασιακό κόστος, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων Σ/Μ 

εφαρμόζει πλέον την κλαδική ΣΣΕ.  
Τέλος, έρχεται να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες συμφωνίες στα 

μισθολογικά και εργασιακά θέματα, αλλά και στα ζητήματα της υπεράσπισης της 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ στον κλάδο των τροφίμων, μετά και από τις πρόσφατες 
πρωτοβουλίες της οργάνωσής μας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία μας μαζί με τα σωματεία και κυρίως μαζί 

με το σύνολο των εργαζομένων ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΜΑΣΤΕ και ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ το 
δύσκολο αγώνα μας και στα τρόφιμα και στο σύνολο του κλάδου, για: 

  
 αξιοπρεπείς μισθούς,   
 πλήρη απασχόληση με ελαχιστοποίηση της ευελιξίας,   
 ανθρώπινες συνθήκες εργασίας,  

 σεβασμό της Κυριακής – Αργίας μας,  
 μια ενιαία Κλαδική  Συλλογική Σύμβαση  Εργασίας στο Εμπόριο με 

καθολική  εφαρμογή.   
 

Για την ΟΙΥΕ 

 


