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ΑΘΗΝΑ 4/7/2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΖ  

Για ηιρ εξελίξειρ ζηα REGINA STORES  

Πξηλ ιίγεο κέξεο ε εξγνδνζία ησλ REGINA STORES κέζσ mail πνπ έζηεηιε ζηα θαηαζηήκαηα ηεο  
αλαθνίλσζε όηη " Με ραξά ζα ζέιακε λα ζαο αλαθνηλώζνπκε όηη από 1 επηεκβξίνπ 2022 ε εηαηξεία REGINA 
STORES Α.Ε. ζα γίλεη θαη επίζεκα franchise ηεο εηαηξείαο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΑΡΣΙΚΑ Α.Ε…."! 
  
Χαξά γηα πνηνύο είλαη ην εξώηεκα!  Γηαηί ε εξγνδνζία δελ κπήθε θαλ ζηνλ θόπν λα ελεκεξώζεη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο γηα ην ηη ζα γίλεη κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή 
πνπ αθνύγεηαη αθόκα θαη γηα θιείζηκν θάπνησλ θαηαζηεκάησλ! Ση ζα γίλεη κε ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο αθνύ νη 
εξγαδόκελνη παξακέλνπλ απιήξσηνη δπν θαη ηξείο κήλεο αδπλαηώληαο λα  θαιύςνπλ βαζηθέο αλάγθεο ηνπο.  
Ση ζα γίλεη κε  ηηο ρξσζηνύκελεο άδεηο θαη επηδόκαηα πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη κε ηηο ππεξσξίεο ηνπο.   
  
Σνλ πεξαζκέλν Οθηώβξε ε εηαηξεία  κε αηηηνινγία  ηελ "εμπγίαλζε" ησλ νηθνλνκηθώλ πξνρώξεζε ζε κεηώζεηο 
κηζζώλ θαη πιεξσκή κέξνπο ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ  εξγαδνκέλσλ κε θνππόληα ζίηηζεο. Σόηε ην ζσκαηείν 
καδί κε εξγαδόκελνπο ζηα REGINA STORES δελ θάηζακε κε ζηαπξσκέλα ηα ρέξηα.  πδεηήζακε, βγάιακε 
αλαθνίλσζε θαη ζρεδηάζακε παξεκβάζεηο ζε θαηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα  θνπβεληηάζακε κε όινπο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηελ αλάγθε νξγάλσζεο, λα κελ αθήζνπκε όια απηά λα πεξάζνπλ. Απηή καο ε παξέκβαζε 
έβαιε θξέλν ζηα ζρέδηα ηελ εξγνδνζίαο. Αλαδηπιώζεθε αιιά ζπλέρηζε λα επηηίζεηαη ζηα δηθαηώκαηα ηνπο 
έρνληαο ιπκέλα ηα ρέξηα ηεο από ηνπο δεθάδεο αληεξγαηηθνύο λόκνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη από ηηο εθάζηνηε 
θπβεξλήζεηο. Δελ είλαη ιίγνη νη ζπλάδειθνη πνπ απνιύζεθαλ ή πνπ αλαγθάζηεθαλ λα παξαηηεζνύλ θάησ από 
αθόξεηεο πηέζεηο θαη κεζνδεύζεηο. 
 
Έσοςμε πείπα όηη κόλν κέζα από ην ζπιινγηθό, νξγαλσκέλν αγώλα καο κπνξνύκε λα ππεξαζπηζηνύκε ηα 
δηθαηώκαηα καο, λα έρνπκε θαηαθηήζεηο  Η ζηάζε αλακνλήο, ε ινγηθή λα «βάινπκε πιάηε» δελ εμππεξεηεί 
θαλέλαλ άιιν παξά κόλν ηα ζπκθέξνληα ηεο εξγνδνζίαο. Όια απηά ηα ρξόληα  ζεζαύξηδε από ηε δηθή καο 
δνπιεηά, από ην μεδνύκηζκα καο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εκείο ηξέκνπκε όηαλ έξρεηαη ε ώξα λα πιεξώζνπκε ην 
ξεύκα, λα πάκε ζην super market. Μέζα ζε αςηέρ ηιρ ζςνθήκερ με ηην ακπίβεια να μαρ έσει γοναηίζει, δεν 
μποπούμε να επιηπέτοςμε να σαθούν θέζειρ επγαζίαρ, δεν μποπούμε να επιηπέτοςμε νέα επίθεζη ζηα 
δικαιώμαηά μαρ!. 
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ΤΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 
Έτος ίδρυσης 1891 



 
ΓΔΝ ΚΑΝΟΤΜΔ ΒΖΜΑ ΠΙΩ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔ:   
 

  Να δηαζθαιηζηνύλ όιεο  νη ζέζεηο εξγαζίαο  θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα  
REGINA STORES 

  Να εμνθιεζνύλ εδώ θαη ηώξα όια ηα ρξσζηνύκελα, κηζζνί, άδεηεο πεξαζκέλσλ εηώλ, επηδόκαηα θαη    
ππεξσξίεο.  

 Να δνζνύλ νη θαινθαηξηλέο άδεηεο θαλνληθά θαη όρη όπνηε βνιεύεη ηελ εξγνδνζία. 
 
Σο ζυμαηείο θα πποσυπήζει ζε άμεζη παπέμβαζη ζηην επγοδοζία πποκειμένος να ςπάπξει 
ενημέπυζη με βάζη ηα παπαπάνυ αιηήμαηα. 

 
Καιεί όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα  REGINA STORES λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζσκαηείν ηνπο. Καλέλαο 
κόλνο ηνπ απέλαληη ζηε λέα επίζεζε! Σν κνλαδηθό καο όπιν είλαη ε ζπιινγηθή δηεθδίθεζε θαη ν νξγαλσκέλνο 
αγώλαο!  
  

Σο Γ. 
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Προς: Σο Διοικητικό υμβοφλιο Σου υλλόγου Εμποροχπαλλήλων Αθήνας

Ηητώ όπωσ εγκρίνετε την εγγραφή μου ωσ μζλοσ του 

υλλόγου. Ζλαβα γνώςη των διατάξεων του καταςτατικοφ & 

αποδζχομαι αυτζσ. Δηλώνω υπεφθυνα ότι πληρώ τισ 
προχποθζςεισ του άρθρου 5 του καταςτατικοφ. 
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