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Αθήνα, 22/12/2010 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΤΛΑΝΤΙΚ 
  

Πραγματοποιήθηκε χθες, 21/12/2010, με πρωτοβουλία και συντονισμό της ΟΙΥΕ, 
αγωνιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στα Σ/Μ Ατλάντικ, οι οποίοι 
παραμένουν απλήρωτοι για τέσσερις (4) συνεχείς μήνες, έχοντας εξαντλήσει κάθε όριο 
υπομονής και αντοχής.  

Εργαζόμενοι των Ατλάντικ και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, είχαν συνάντηση με 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κουτρουμάνη και το Δ/ντη του Γραφείου του 
Υφυπουργού Οικονομικών, κ.  Γ. Παλαιοδήμο.  

Οι εργαζόμενοι απαίτησαν την άμεση καταβολή έκτακτου επιδόματος 1.000 από τον 
ΟΑΕΔ,  για όλους τους εργαζόμενους στα Ατλάντικ για να κάνουν Χριστούγεννα και να 
δοθεί μια απάντηση για τη στάση της Κυβέρνησης απέναντι στη βιωσιμότητα της 
εταιρείας και τη διασφάλιση των 2.500 θέσεων εργασίας. 

Ο Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, το μόνο που έκανε ήταν να «ρίξει το μπαλάκι» στο 
Υπουργείο Οικονομικών, αδυνατώντας ο ίδιος να δώσει μέσω του ΟΑΕΔ! λύση στο 
ζήτημα του έκτακτου επιδόματος.  

Κατά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας της ΟΙΥΕ και των εργαζομένων με τον 
εκπρόσωπο του Υφυπουργού Οικονομικών αναπτύξαμε αναλυτικά το μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τη δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν 
περιέλθει, απαιτώντας άμεσα λύσεις και απαντήσεις στα αιτήματά μας.  

Ο Δ/ντης του γραφείου του Υφυπουργού Οικονομικών δεσμεύτηκε να τον 
ενημερώσει επειγόντως (λόγω απουσίας του στη Βουλή για τη συζήτηση του 
Προϋπολογισμού) και να υπάρξει άμεσα απευθείας συνάντηση μαζί του, σήμερα ή 
αύριο, ώστε να δοθούν απαντήσεις στα δύο άμεσα αιτήματά μας.  

Ο αγώνας των εργαζομένων στα Ατλάντικ συνεχίζεται.  
• Διεκδικούμε την καταβολή έκτακτου επιδόματος από τον ΟΑΕΔ 
• Την άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων και του δώρου Χριστουγέννων 
• Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας  

 
Η Ομοσπονδία μας, τέλος, καταγγέλλει την απαράδεκτη  τακτική του ΠΑΜΕ, το 

οποίο μέσω του κομματικού του εντύπου, συνεχίζοντας  να επιτίθεται στην ΟΙΥΕ, με τις 
γνωστές χυδαιότητες περί εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, στην ουσία 
στέκεται εμπόδιο στον αγώνα και την ενότητα των εργαζομένων στα ΑΤΛΑΝΤΙΚ. 

 
Για την ΟΙΥΕ 

 
  


