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Έλα πξωηνθαλέο γηα ηα ζπλδηθαιηζηηθά ρξνληθά γεγνλόο έιαβε ρώξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζηάζεο εξγαζίαο πνπ είρε πξνθεξπρζεί από ηελ Π.Ο ΕΜΤΔΑ, ηελ 

ΠΟΠΟΚΠ  θαη  ηελ Οκνζπνλδία Τπαιιήιωλ ΟΑΕΔ, ηελ Σξίηε, 21 Ινπιίνπ 2020. 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηάζεο εξγαζίαο θαη ηεο ζπγθέληξωζεο ζπλδηθαιηζηηθώλ 

ζηειερώλ θαη εξγαδνκέλωλ ηνπ ΟΑΕΔ, έμω από ηελ αίζνπζα ηνπ Δ θαη εληόο ηνπ 

θηεξίνπ ηεο Δηνίθεζεο, εκθαλίζηεθαλ αζηπλνκηθνί, νη νπνίνη, αθνύ ξώηεζαλ πνηνη 

είλαη νη εθπξόζωπνη, έδωζαλ εληνιή ζύκθωλα κε ηελ νπνία ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δ 

ηνπ ΟΑΕΔ ζα επέηξεπαλ λα κπνπλ θαη λα ηνπνζεηεζνύλ δύν άηνκα εθ ηωλ 

εθπξνζώπωλ!!! Εζηάιεζαλ, δειαδή, αζηπλνκηθά όξγαλα γηα λα δώζνπλ εληνιή 

ζηνπο  εξγαδόκελνπο  γηα ην πόζνη ζα κηιήζνπλ εληόο ηεο αίζνπζαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δ ηνπ ΟΑΕΔ.  Σν ζπκβάλ δηεθδηθεί «πξωηνπνξία» γηα ηνπο 

αγώλεο ηνπο εξγαηηθνύ θηλήκαηνο! 
Ρεηνξηθά εξωηήκαηα:  

 Πνηνο θάιεζε ηνπο αζηπλνκηθνύο κέζα ζηε Δηνίθεζε, ζε κηα εληειώο ήξεκε 

 θαη νιηγνκειή ζπγθέληξωζε εξγαδνκέλωλ;  

 Πνηνο έδωζε ηελ εμνπζηνδόηεζε ζηα αζηπλνκηθά όξγαλα λα κεηαθέξνπλ 

εληνιέο  ζηνπο εξγαδόκελνπο γηα δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία αξκνδηόηεηα; 
 

Καηαγγέιινπκε ηελ απαξάδεθηε απηή πξαθηηθή πνπ επηρεηξείηαη  λα εηζαρζεί ζηελ 

εξγαζηαθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή  δωή ηωλ εξγαδνκέλωλ. 
Καηαγγέιινπκε ηελ παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο εληόο ηνπ θηεξίνπ ηεο Δηνίθεζεο θαη 

ηε ζξαζύηεηα ηεο εληνιήο γηα ην πόζνη εθπξόζωπνη ηωλ εξγαδόκελνη ζα κηιήζνπλ. 
Καηαγγέιινπκε  ηελ επηρείξεζε πξνιεπηηθήο  ηξνκνθξαηίαο θαη θίκωζεο θαη 

δειώλνπκε  όηη δελ καο ηξνκάδνπλ απηέο νη πξαθηηθέο. 
Οη εξγαδόκελνη ζα ζπλερίδνπλ λα δηεθδηθνύλ θαη λα θαηαγγέιινπλ ηέηνηεο ελέξγεηεο 

ηωλ Δηνηθήζεωλ, πνπ ζηέιλνπλ εκπξνζζνθπιαθή αζηπλνκηθνύο γηα λα κεηαθέξνπλ 

εληνιέο  θαη λα θνβίζνπλ… 
Καινύκε όια ηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα λα είλαη ζε επαγξύπλεζε θαη λα 

θαηαδηθάζνπλ ηέηνηα γεγνλόηα. 
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