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CCee  mmeerrccrreeddii  1188  ddéécceemmbbrree,,  vvoouuss  ééttiieezz  eennffiinn  aappppeellééss  àà  éélliirree  vvooss  

rreepprréésseennttaannttss  aauu  CCoommiittéé  dd’’EEnnttrreepprriissee  eett  vvooss  DDéélléégguuééss  dduu  PPeerrssoonnnneell..  

PPoouurr  ccee  11eerr  ttoouurr  ddee  ll ’’éélleeccttiioonn  aauu  CCoommiittéé  dd’’EEnnttrreepprriissee,,  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  llaa  
rreepprréésseennttaattiivviittéé  ddeess  ssyynnddiiccaattss  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee,,  vvoouuss  aavveezz  ppllaaccéé  SSUUDD  eenn  
22èèmmee  ppoossiittiioonn  !!  

  

LLeess  rrééssuullttaattss  ppoouurr  ll’’éélleeccttiioonn  aauu  CCoommiittéé  dd’’EEnnttrreepprriissee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  

SSuurr  lleess  114499  ssaallaarriiééss  éélleecctteeuurrss,,  9944  oonntt  éémmiiss  uunn  vvoottee,,  ssooiitt  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  

6633%%..  

8888  ssuuffffrraaggeess  oonntt  ééttéé  vvaallaabblleemmeenntt  eexxpprriimmééss  eett  66  bbuulllleettiinnss  oonntt  ééttéé  

ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  NNuullss..  

LLaa  CCFFDDTT  oobbttiieenntt  4422%%  ddeess  vvooiixx  ;;  SSUUDD  2288,,55%%  ;;  FFOO  2255%%  eett  llaa  CCGGTT  44,,55%%  

  

SSuurr  lleess  55  ssiièèggeess  ddee  ttiittuullaaiirreess  àà  ppoouurrvvooiirr  ::  

CCFFDDTT    aa    22  éélluu--eess      

SSUUDD      aa    22  éélluu--eess    

FFOO              aa    11    éélluu  

  

PPoouurr  lleess  DDéélléégguuééss  dduu  PPeerrssoonnnneell,,  SSUUDD  ttoottaalliissee  3300,,77%%  ddeess  vvootteess  eett  ccoonnffiirrmmee  

ssaa  ddeeuuxxiièèmmee  ppllaaccee  eenn  oobbtteennaanntt  22  éélluu--eess  ttiittuullaaiirreess  ssuurr  lleess  66  ppoosstteess  àà  

ppoouurrvvooiirr..  



NNooss  éélluu--eess  ttiittuullaaiirreess  aauu  CCoommiittéé  dd’’EEnnttrreepprriissee    

eett  eenn  DDéélléégguuééss  dduu  PPeerrssoonnnneell  

  

  

AAssssiiaa  BBRRAAHHMMII                                                                                                          AAnnttooiinnee  WWAAUUQQUUIIEEZZ  

  

  

LLee  SSyynnddiiccaatt  SSUUDD  dduu  NNoorrdd  eett  llaa  sseeccttiioonn  ssyynnddiiccaallee  dduu  ssiittee  ddee  RRoouubbaaiixx    

ttiieennnneenntt  àà  rreemmeerrcciieerr  lleess  ssaallaarriiéé--eess    qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  àà  SSUUDD  ddee  ddeevveenniirr  

rreepprréésseennttaattiiff  àà  CCaallll  EExxppeerrtt  RRoouubbaaiixx  eett  qquuii  lluuii  ddoonnnneenntt  lleess  mmooyyeennss  

ppoouurr  aaggiirr  llooccaalleemmeenntt  aauu  qquuoottiiddiieenn..  

  

NNoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ttoouutteess  cceelllleess  eett  cceeuuxx,,  aaddhhéérreenntt--eess  SSUUDD,,  oouu  nnoonn,,  qquuii  nnoouuss  oonntt  

aappppoorrttéé  lleeuurr  aaiiddee  eett  //  oouu  lleeuurr  ssoouuttiieenn  ppeennddaanntt  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee..  

  

LLaa  rraappiiddiittéé  aavveecc  llaaqquueellllee  cceess  éélleeccttiioonnss  ddeevvaaiieenntt  êêttrree  oorrggaanniissééeess  eett  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ppaarrttiiccuulliièèrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  nnee  nnoouuss  oonntt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ppaass  llaaiisssséé  llee  tteemmppss  

ddee  bbââttiirr  ddeess  lliisstteess  ccoommppllèètteess  ddee  ccaannddiiddaattss  eett  ddee  ppeerrmmeettttrree  aaiinnssii  dd’’aavvooiirr  ddeess    

éélluu--eess  ddaannss  lleess  ccoollllèèggeess  ssuuppppllééaannttss  ppoouurr  mmiieeuuxx  aaccccoommpplliirr  eennccoorree  nnooss  mmiissssiioonnss..  

  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss  pprriiss,,  SSUUDD  sseerraa  rrééssoolluummeenntt  àà  vvooss  ccôôttééss  eett  nnooss  

ppaarroolleess  ssee  ttrraadduuiirroonntt  eenn  aacctteess  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  eett  dduu  rreettoouurr  ddeess  

rrééuunniioonnss  mmeennssuueelllleess  ddeess  DDéélléégguuééss  dduu  PPeerrssoonnnneell  ;;  ddeess  rrééuunniioonnss  dduu  CCoommiittéé  

dd’’EEnnttrreepprriissee  ;;  ddeess  ccoommppttee  rreenndduuss  ddeess  rrééuunniioonnss  aavveecc  ll’’AAddmmiinniissttrraatteeuurr  oouu  ddeess  

iinntteerrvveennttiioonnss  mmeennééeess  aauupprrèèss  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss……  

  

DDèèss  àà  pprréésseenntt,,  nnooss  éélluu--eess  ssoonntt  àà  vvoottrree  sseerrvviiccee  !!  

  

  

PPoouurr  aaccccééddeerr  àà  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  lluutttteess  ddaannss  lleess  
cceennttrreess  dd’’aappppeellss  pprreessttaattaaiirreess  ddee  sseerrvviicceess,,  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess,,  lleess  

qquueessttiioonnss  ddee  ssaannttéé  aauu  ttrraavvaaiill,,    lleess  ssiiggnnaattuurreess  dd’’aaccccoorrddss  dd’’eennttrreepprriissee  ::                                    
WWWWWW..SSUUDDPPTTTT..OORRGG  

  

CCoonnttaacctt  ddee  nnooss  rreepprréésseennttaanntt--eess  ssuurr  llee  ssiittee  ::  

aassssiiaaaanntthhooiinneeddeelleegguueessssuudd@@ggmmaaiill..ccoomm  

http://www.sudptt.org/

