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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στις 22 Οκτωβρίου 2013 έγινε συνάντηση μεταξύ των προεδρείων της 
Ομοσπονδίας και του Σωματείου των εργαζομένων στα καταστήματα ΙΚΕΑ. 

Η συνάντηση διεξήχθη όπως πάντα σε άριστο κλίμα, και ανέδειξε για άλλη μια 
φορά την ανάγκη πιο συχνής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, ακόμη και αν δεν υπάρχει άμεση ιεραρχική σύνδεση μεταξύ των 
οργανώσεών τους. 

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν το νέο καθεστώς εργασίας, με τους εργαζόμενους 
στα ΙΚΕΑ να εργάζονται επτά Κυριακές το χρόνο. 

Επίσης ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε για την έλλειψη Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) μεταξύ του σωματείου εργαζομένων στα ΙΚΕΑ και της 
ιδιοκτησίας της επιχείρησης. 

Κατόπιν της παρέλευσης μετενέργειας στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που 
τους κάλυπταν, οι εργαζόμενοι έχουν μείνει ακάλυπτοι και βρίσκονται συνεχώς με το 
φόβο ότι η διοίκηση θα τροποποιήσει τις ατομικές τους συμβάσεις. 

Το προεδρείο της ΟΠΑΜ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση που 
επιδεικνύει η διεύθυνση των ΙΚΕΑ. Η στάση αυτή απέχει από τις πολιτικές της εταιρείας, 
όπως αυτές παρουσιάζονται από την ίδια την εταιρεία διεθνώς, ότι δηλαδή η επιχείρηση 
έχει τους ανθρώπους στο κέντρο του σχεδιασμού της κλπ. 

Είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να έχει την ουσιαστική κάλυψη μίας δίκαιης ΣΣΕ. 
Αν ο κάθε εργοδότης δεν έχει τη στοιχειώδη ευαισθησία να έρθει σε ουσιαστική, 

συνεννόηση με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων του, αναπτύσσονται 
μεταξύ άλλων συνθήκες έντασης που οδηγούν αρκετούς συναδέλφους σε ακραίες θέσεις 
που τελικά λειτουργούν αντιδραστικά στα συμφέροντά τους. 

Η Ομοσπονδία θα παρακολουθήσει από πολύ κοντά τις εξελίξεις. Δηλώσαμε στους 
συναδέλφους των ΙΚΕΑ ότι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την προσπάθειά τους να 
εξασφαλίσουν μία ρεαλιστική ΣΣΕ με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε.  

Θα σας ενημερώσουμε σχετικά σύντομα, γιατί τελικά η στάση όλων μας σαν 
καταναλωτές απέναντι στις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, 
ανταγωνιζόμενοι τις αντίστοιχες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, είναι στάση ζωής 
και αλληλεγγύης με τους συναδέλφους που εργάζονται δίπλα μας. 

 

Εντολή Διοίκησης 
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