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ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕΤΗΠ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ
Γενικές συνελεύσεις το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Οκτώβρη

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
21/10/2016 13:24

Σε γενικές συνελεύσεις προχωρούν το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Οκτώβρη οι
Σωματειακές Επιτροπές του ΣΕΤΗΠ στον Όμιλο ΟΤΕ, με σύνθημα «Τέρμα στην εντατικοποίηση
και την τρομοκρατία - Οργάνωση τώρα».

Συγκεκριμένα:

- Η Σωματειακή Επιτροπή ΝΥΜΑ του ΣΕΤΗΠ καλεί τους εργαζόμενους στο κτίριο της οδού Αθηνάς
σε γενική συνέλευση το Σάββατο 22 Οκτώβρη στις 5 μ.μ., στην οδό Χαλκοκονδύλης 37, 2ος
όροφος.

- Η Σωματειακή Επιτροπή Αγίου Στεφάνου καλεί σε συνέλευση την Κυριακή 23 Οκτώβρη, στις
11 π.μ., στο Στέκι Εργαζομένων και Νεολαίας (Πατησίων 252).

- Η Σωματειακή Επιτροπή κτιρίου πλατείας Αμερικής καλεί σε συνέλευση την Κυριακή 23
Οκτώβρη, στις 12 μ.,  στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ στο ΕΚΑ.

Στην ανακοίνωση - κάλεσμα η Σωματειακή Επιτροπή ΝΥΜΑ αναφέρει:

«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι στο Κτίριο της Αθηνάς,

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, στα υπόλοιπα κτίρια του ομίλου ΟΤΕ, γνωρίζουμε το κλίμα πίεσης και
τρομοκρατίας που επικρατεί και στο κτίριο της Αθηνάς. Έχουμε μοιραστεί μαζί σας τις φωνές πάνω
από τα κεφάλια, τις προσωπικές προσβολές σε περίπτωση που κάποιος δεν πουλήσει, έχουμε δει
συναδέλφους που καταλήγουν να κλαίνε στις τουαλέτες από την πίεση και πολλά ακόμη περιστατικά.
Παρόλο που ο ΟΤΕ μας ανακοινώνει μέσω του διευθύνοντος σύμβουλου κέρδη και επενδύσεις -που
έχουν βγει από τον ιδρώτα μας- αυτό που (απο)λαμβάνουμε εμείς είναι μισθοί πείνας, πίεση,
τρομοκρατία και εντατικοποίηση, παράλληλα με την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται και
τσακίζει συνολικά τις ζωές μας.

Τα παραπάνω αποτελούν προετοιμασία …εργοδοτών, κυβέρνησης και ΕΕ για τα μέτρα που θα φέρουν
και αφορούν τα Εργασιακά. Θέλουν να καταργήσουν το δικαίωμα στην απεργία, τη γενική συνέλευση
και συνολικά τις εργατικές ελευθερίες. Θέλουν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου …στους χώρους
δουλειάς.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εντός της εταιρείας δεν είναι ξεκομμένα από τα προβλήματα
εκτός της εταιρείας, γιατί είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που συνολικά χειροτερεύει σε όλες τις
εκφάνσεις τη ζωή της εργατικής τάξης. Μέσα στην εταιρεία μισθοί πείνας, πίεση, εντατικοποίηση,
τρομοκρατία και εκτός της εταιρείας ανεργία στα σπίτια μας, κομμένο ρεύμα, πλειστηριασμοί και
Υγεία που την πληρώνουμε χρυσάφι.

Το μόνο όπλο που έχουμε για να πολεμήσουμε ό,τι μας τσακίζει τη ζωή, είναι η οργάνωση. Οργάνωση
στο κλαδικό συνδικάτο, το ΣΕΤΗΠ γιατί μόνο όταν είμαστε οργανωμένοι μαζικά μπορούμε να
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απαντήσουμε. Η πείρα που έχουμε στον ΟΤΕ συνολικά δείχνει ότι όπου παρεμβαίνουμε συλλογικά και
οργανωμένα δίπλα στο σωματείο μας και τις Σωματειακές Επιτροπές σε κάθε κτίριο, μόνο όφελος
έχουμε. Ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία οργάνωσης της πάλης για διεκδίκηση υπογραφής
επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης (ΣΣΕ) στον Όμιλο ΟΤΕ, οργανώνοντας συσκέψεις και
περιοδείες. Γιατί αν οι leaders και οι supervisors και η διοίκηση συνολικότερα δούνε οργανωμένους
τους εργαζόμενους να απαντάνε συλλογικά, μαζικά σε συντονισμό με το σωματείο τους είναι
σίγουρο ότι θα αλλάξει και η στάση και η συμπεριφορά τους. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι απαντήσαμε
και σε όλο τον όμιλο απέναντι στην πίεση και την τρομοκρατία.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Αθηνάς, να παλέψουν πλάι στο συνδικάτο και τις
Σωματειακές Επιτροπές.

Συμμετέχουμε στη συνέλευση της ΣΕ του ΣΕΤΗΠ (κτίριο ΝΥΜΑ) το Σάββατο 22 Οκτώβρη στις 5 μ.μ,
Χαλκοκονδύλη 37 (2ος όροφος) για να συζητήσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν και να
οργανώσουμε διεκδικητικό πλαίσιο για υπογραφή ενιαίας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης -αλλά
και κλαδικής- και με αγωνιστικό σχεδιασμό να αποφασίσουμε για τα προβλήματα στο χώρο. Να
οργανώσουμε τον αγώνα μας. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις, από την πιο μικρή μέχρι
και την πιο μεγάλη.

"Χαμένες" είναι μόνο οι μάχες που δεν δίνονται. 

Απαιτούμε:

Να σταματήσει τώρα η πίεση, η εντατικοποίηση και η τρομοκρατία στην Αθηνάς όπως και σε όλο τον
όμιλο.

Τέλος στην επινοικιαζόμενη εργασία, στους δανεικούς εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, στα
σκλαβοπάζαρα. Κλείσιμο όλων των τρίτων εταιρειών και πρόσληψη των εργαζομένων απευθείας
στον ΟΤΕ.

Μία ενιαία σύμβαση σε όλο τον όμιλο ΟΤΕ που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες μας. Σταθερή
και μόνιμη εργασία με μισθούς και δικαιώματα».

 (Στα συνημμένα οι ανακοινώσεις των άλλων Σωματειακών Επιτροπών).
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