
Το κλαδικό Συνδικάτο (ΣΕΤΤΑ) στον χώρο των ταχυδρομείων και των 
ταχυμεταφορών δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 με την έγκριση του 
Πρωτοδικείου Αθηνών και την απόφαση 3189/24/5/2012 αρ. μητρώου 
28975. Δεν είναι ένα ακόμα συνδικάτο, αλλά το ΕΝΙΑΙΟ συνδικάτο ΟΛΩΝ 
όσων εργαζόμαστε στον ΚΛΑΔΟ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. ΣΤΟΧΟΙ 
του σωματείου μας είναι :

1) Η συνένωση όλων των εργαζομένων με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στα ταχυδρομεία και τις ταχυμεταφορές 
ανεξαρτήτως επιχείρησης και είδους εργασίας, ανεξαρτήτως 
φύλου, εθνικότητας, θρησκείας και μορφωτικού επιπέδου. 

2) Η μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για 
όλους. 

3) Η κατάργηση των μνημονίων, των εφαρμοστικών και 
αντεργατικών νόμων, των δανειακών συμβάσεων. 

4) Μισθοί, μεροκάματα και ασφαλιστικά δικαιώματα που να 
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

5)  Μαχητικοί, οργανωμένοι, αποτελεσματικοί ταξικοί αγώνες 
ενάντια σε κάθε απόλυση, κάθε απλήρωτη ώρα εργασίας, κάθε 
κρούσμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας. 

6) Ο συντονισμός των προσπαθειών μας και των αγώνων μας 
με το υπόλοιπο ταξικό εργατικό κίνημα που συσπειρώνονται 
γύρω από το ΠΑΜΕ, για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
όλης της εργατικής τάξης της χώρας μας. 

7) Υπογραφή Σ.Σ.Ε. σε όλο τον κλάδο, με βάση τις πραγματικές 
μας ανάγκες.

Γίνε και συ «ανταποκριτής» στην εφημερίδα του σωματείου μας! Στείλε τα 
παράπονά σου, κατήγγειλε την εργοδοτική αυθαιρεσία, τα προβλήματά 
σου, τις σκέψεις σου. Επικοινώνησε στα τηλέφωνα :6973906823, 
6943930824, 6975761980 ή στο mail: contact_setta@yahoo.gr 

Συνάδελφε,η εφημερίδα που κρατάς στα
χέρια σου, είναι η εφημερίδα των

μελών του κλαδικού σωματείου
ΣΕΤΤΑ. Φτιάχτηκε με το μεράκι

των μελών του σωματείου.
Βοήθησε και εσύ να γίνει                         ακόμη καλύτερη.

Τι είναι το ΣΕΤΤΑ;
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Ο νέος συνδικαλιστικός νόμος προβλέπει ότι προκειμένου να υπάρχει απαρτία για 
να αποφασιστεί απεργία θα πρέπει να συμμετέχει το 50% +1 των εργαζομένων 
που εκπροσωπούνται σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Η θέσπιση αυτή βάζει τεράστια 
εμπόδια στον αγώνα των εργαζομένων για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
τους. Επιπροσθέτως,ο νέος αυτός νόμος  θα απαιτεί από τα σωματεία, την ύπαρξη 
ηλεκτρονικού μητρώου εγγεγραμμένων, μια απόπειρα δηλαδή φακελώματος των 
πρωτοπόρων εργαζομένων,αυτών που κάνουν το βήμα για συσπείρωση με τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου τους,και γενικότερα. Δεν θα μείνει ανέπαφη 
και η οικονομική δραστηριότητα των σωματείων, που θα στραγγαλιστεί ακόμη 
περισσότερο.Την ίδια στιγμή με βάση τις προβλέψεις του νόμου, οι εργοδότες 
μπορούν να «στήνουν» μια Ενωση Προσωπων με τη συμφωνία μόλις του 
15% του συνόλου των εργαζομένων στην επιχείρηση, και να την αξιοποιήσουν 
για να επιβάλουν μειώσεις μισθών, κατάργηση επιδομάτων, αύξηση του ωραρίου 
εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους. Επίσης με το νέο συνδικαλιστικό νόμο,ρητά 
θα προβλέπεται ότι οι εργοδότες θα έχουν περισσότερους λόγους και τρόπους να 
καταγγείλουν τις συμβάσεις συνδικαλιστών, καθώς και θα περικοπούν κάποια, από 
τα κεκτημένα με αγώνες, δικαιώματά τους.

Αυτοί οι σχεδιασμοί θα πάρουν την θέση τους δίπλα στις δικαστικές αποφάσεις που 
βγάζουν 9 στις 10 απεργίες παράνομες και καταχρηστικές, στις καταδίκες απεργών 
με πολλούς μήνες φυλάκισης επειδή παλεύουν για τις ανάγκες τους, για συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για αυξήσεις στους μισθούς, τις 
συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές, στις αποφάσεις για πολιτική επιστράτευση 
και τις απειλές βαρύτατων συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα 
διατάγματα κυβέρνησης και εργοδοσίας για « σιγή νεκροταφείου»

Θέλουν να τσακίζουν την ζωή μας και να μην βγάζουμε άχνα!!!

Θέλουν να βάλουν στο χέρι στα Σωματεία και τη δράση τους, να βάλουν 
νέα εμπόδια στο δικαίωμα να συζητάμε μέσα στους χώρους δουλειάς, να 
οργανωνόμαστε, να συμμετέχουμε στις διαδικασίες και τις αποφάσεις των 
σωματείων.

Μας θέλουν υποταγμένους με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά στα ατελείωτα ωράρια, 
την απληρωσιά και την τρομοκρατία της εργοδοσίας. Μας αφαιρούν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με τους μισθούς πείνας,την δουλειά 
ήλιο με ήλιο.Καλλιεργούν την αποστροφή από την συνδικαλιστική δράση 
φυτεύοντας εργατοπατέρες συστημένους από την εργοδοσία, προφανώς και με την 
στήριξη της εκάστοτε κυβέρνησης.
Μας λένε για «δίκαιη ανάπτυξη»,για επιστροφή στην κανονικότητα.Η ανάπτυξη 
όμως που ευαγγελίζονται περνά μέσα από την 3η αξιολόγηση και συνοδεύεται 
με νέες περικοπές και διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.Γι’αυτό και 
κλιμακώνουν την επίθεση γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η υλοποίηση της αντιλαϊκής 
πολιτικής προϋποθέτει την θωράκιση όλου του κατασταλτικού οπλοστασίου,ώστε να 
μπουν οι αγώνες των εργαζομένων στον «γύψο». 

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:
• 6/10 νέες προσλήψεις είναι μερικής απασχόλησης,δηλαδή έστω και 
μερικές ώρες την εβδομάδα.
• 42% η ανεργία στους νέους(15-24).
• Αύξηση των ορισμένου χρόνου συμβάσεων, δηλαδή μιας 
εβδομάδας,μιας ημέρας κλπ. κατά 130% τα τελευταία 4 χρόνια και των 
«οικειοθελών αποχωρήσεων», μετά από εκβιασμούς ή απαλεψιές με τις 
συνθήκες εργασίας, κατά 175%.

ΓΙΑ ΤΟ  ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Θέλουν να τσακίζουν την ζωή μας και να μην βγάζουμε άχνα. Θέλουν να 
βάλουν κάτω από τον έλεγχο τους, τους αγώνες των εργαζομένων ώστε να μην 
αμφισβητούνται τα συμφέροντα του ΣΕΒ, των Εφοπλιστών, των Τραπεζιτών και 
των άλλων αρπαχτικών του ιδρώτα των εργαζομένων.

Δεν είναι αυτό που αξίζει για τη ζωή μας!

ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
μαζικοποιώντας τα Σωματεία μας,

σε συμπόρευση με το ΠΑΜΕ!!!

Θέλουμε Σωματεία ζωντανά,όπου οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην υπεράσπιση 
και διεύρηνση των δικαιωμάτων τους. Ενάντια στα αφεντικά και τις κυβερνήσεις 
τους,με στόχο την ανατροπή όλου του αντεργατικού πλαισίου. Σωματεία που θα τα 
εκπροσωπούν οι ίδιο οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους και την πάλη τους. 
Για σταθερή δουλειά με δικαιώματα και κίνημα που η καρδιά του θα χτυπά μέσα 
στους χώρους εργασίας. Αυτό εξασφαλίζεται μόνο με την συμμετοχή των ίδιων των 
εργαζομένων στην οργάνωση και δράση των σωματείων.Κανείς μόνος του,στην 
διαρκή επίθεση που δεχόμαστε από κράτος και εργοδοσία.Όσο και αν προσπαθεί ο 
καθένας μόνος του να τα βγάλει πέρα με τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις τους,θα 
βλέπει τις προσπάθειές του να είναι άκαρπες,να πέφτουν στο κενό,θα τους νιώθει 
ανίκητους,άτρωτους.

Οργανωμένοι έχουμε τεράστια δύναμη
που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω!!

Το γνωρίζουν αυτό και αυτός είναι ο λόγος που βάζουν και άλλα εμπόδια 
στην λειτουργία και δράση των σωματείων μας και στην απεργία.Όλα αυτά τα 
δικαιώματα,οι κατακτήσεις που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές,το δικαίωμα 
στην απεργία κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες μέσα στους χώρους 
εργασίας. Δεν λύγισαν μπροστά στην τρομοκρατία της εργοδοσίας γιατί η 
ενότητα χτίστηκε πάνω στο περιεχόμενο των διεκδικήσεων, στην προοπτική του 
αγώνα που αγκάλιαζε όλη τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τα ζητήματα της οργάνωσης της εργατικής τάξης, της λειτουργίας των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, της μαζικοποίησης των σωματείων αφορούν 
αποκλειστικά τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό τους κίνημα.

Στην προσπάθεια του αστικού κράτους, του κεφαλαίου και των κομμάτων του να 
υποτάξουν τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα στη στρατηγική του κεφαλαίου, 
απάντηση δίνει η άνοδος της οργάνωσης και των αγώνων των εργαζομένων 
απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, η μάχη για την αλλαγή των συσχετισμών, η 
πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος.

Ο νόμος αυτός θα μείνει στα χαρτιά από την ίδια την πάλη των εργαζομένων. 
Το δρόμο μας τον δείχνει η ίδια η δράση των ταξικών σωματείων, που μετά από 
κάλεσμα του ΠΑΜΕ προχώρησαν στην οργάνωση απεργίας στις 12 του Γενάρη για 
το δικαίωμα στην απεργία. Κόντρα στην εργοδοσία, τους εργατοπατέρες σε ΓΣΕΕ 
– ΑΔΕΔΥ κτλ.

Δυνατός εργαζόμενος είναι ο οργανωμένος 
εργαζόμενος στο Σωματείο του!!

Δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι.

Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε
μέχρι να γίνει

“Νόμος το δίκιο του εργάτη”!!

Τον περασμένο Απρίλη η στάση των εργαζομένων της ACS Αμαρουσίου και 
ο νικηφόρος αγώνας τους, μας έδωσε ένα ακόμη παράδειγμα για το τι μπορούν 
να καταφέρουν οι εργαζόμενοι, όταν ενωμένοι και συλλογικά συσπειρωμένοι 
στο σωματείο τους διεκδικούν τα αυτονόητα. Το δικαίωμά τους στη δουλειά με 
δικαιώματα.

Το χρονικό
Το κατάστημα της ACS  στο Μαρούσι είναι ένας από τους πιο «μαύρους» 

εργασιακούς χώρους στον κλάδο μας. Απίστευτη εντατικοποίηση, μιας και με 
μικρό αριθμό εργαζομένων βγαίνει τεράστιος όγκος δουλειάς. Το συγκεκριμένο 
κατάστημα πέρα από μια μεγάλη περιοχή, εξυπηρετεί και μια περιοχή με πάρα 
πολλές εταιρίες. Ακόμη αυταρχική συμπεριφορά που φτάνει στο ακόμη και στο 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΑ



Με τον όρο εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, οι εργαζόμενοι 
έχουν συνηθίσει να χαρακτηρίζουν τις παρατάξεις εκείνες στο εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, στα σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, μέχρι και τη 
ΓΣΣΕ, που οι θέσεις τους, η στάση και η δράση τους εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
και τις επιδιώξεις της εκάστοτε εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Ανεξάρτητα αν 
αυτό γίνεται συγκαλυμμένα ή πιο φανερά. 

Πρόκειται δηλαδή για τη φωνή της εργοδοσίας μέσα στο κίνημα της 
εργατικής τάξης, μέσα στα σωματεία. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για να 
περνάνε οι αντιλαϊκές πολιτικές το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων. Γι’ αυτό το 
λόγο πολλές φορές η δράση τους είναι ενταγμένη σε συνολικότερους σχεδιασμούς 
που μπορεί να μην αφορά μόνο την αντίστοιχη εταιρία, αλλά ολόκληρο τον κλάδο ή 
ακόμη και συνολικότερες επιδιώξεις του κεφαλαίου π.χ. μείωση μισθών, χτύπημα 
του δικαιώματος στην απεργία κτλ.

Η ιστορία και η προσφορά του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού 
στις πρώην ΔΕΚΟ, κομμάτι του οποίου είναι και ο ΕΛΤΑ, και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα είναι διαχρονική. Για παράδειγμα συνέβαλε αποφασιστικά στη 
δεκαετία του 1980 να αλλάξουν οι συσχετισμοί σε ομοσπονδίες και στη ΓΣΕΕ, υπέρ 
των δυνάμεων της εργοδοσίας. Συμβάλλει και σήμερα να διατηρούνται αυτοί οι 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 
αρνητικοί συσχετισμοί με ποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάντια της ΓΣΕΕ, 
που έχει μετατραπεί σε όργανο των βιομηχάνων.   

Ας πάρουμε ορισμένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που 
επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός 
αποτελείτε από τις παρατάξεις των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΔΑΚ, ΠΑΚ.

Αυτές οι δυνάμεις (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΔΑΚ) πρωτοστάτησαν το 2011 στην 
ουσιαστική κατάργηση της επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
(ΣΣΕ), οι οποίες από κοινού υπέγραψαν «κοινή συμφωνία» με την εργοδοσία, 
αντί για ΣΣΕ, όπου προέβλεπε μειώσεις μισθών για αορίστου και συμβασιούχους 
εργαζόμενους. Έφτασαν στο σημείο να χαρίσουν τα επιδόματα Χριστουγέννων, 
Πάσχα, Αδείας, χωρίς να ρωτήσουν καν τους εργαζόμενους.

Με την υπογραφή της κοινής συμφωνίας, επί της ουσίας κατάργησαν την 
επιχειρησιακή ΣΣΕ, σαν ζήτημα πάλης και σκληρής σύγκρουσης με την εργοδοσία, 
για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων. 
Σημειώνουμε ότι η κατάργηση των ΣΣΕ ήταν πάγιο αίτημα της εργοδοσίας, του ΣΕΒ 
(Σύνδεσμος Ελλήνων, Βιομηχάνων)

Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, με μόνιμους χαμένους 
τους εργαζόμενους. Στα ΕΛΤΑ μειώθηκε δραματικά το προσωπικό, λόγω 

σημείο να βρίζονται οι εργαζόμενοι από τους υπευθύνους. Κακό συντηρημένα 
οχήματα, με λάστιχα που τους λείπει ακόμη και κομμάτι από πάνω τους. Χαμηλοί 
μισθοί, απλήρωτες υπερωρίες έρχονται να συμπληρώσουν το ξεζούμισμα των 
εργαζομένων. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν και το γεγονός να υπάρχει 
σοβαρό εργατικό ατύχημα, με τον εργαζόμενο να επιστρέφει στη δουλειά 6 μήνες 
μετά.

Είχε διαμορφωθεί λοιπόν μια άσχημη κατάσταση για τους εργαζόμενους. 
Το ποτήρι ξεχείλισε όταν η εργοδοσία με το έτσι θέλω απέλυσε έναν συνάδελφο, 
μέλος του ΣΕΤΤΑ. Η αιτιολογία ήταν ότι έτσι θέλω και μη λέτε πολλά γιατί θα κάνω 
και άλλες απολύσεις, δε βγαίνω.

Η απάντηση των εργαζομένων ήταν άμεση. Στόμα με στόμα έγινε γνωστή 
η απόλυση. Η αγανάκτηση και ο θυμός περίσσευαν.   Όλοι καταλάβαιναν ότι 
έρχεται η σειρά τους, ότι αν δεν κάνουν κάτι η εργοδοσία θα αποθρασυνθεί ακόμη 
περισσότερο. Σκεφτόντουσαν ότι εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι.

Τα μέλη του ΣΕΤΤΑ που δουλεύουν στο χώρο έρχονται άμεσα σε επαφή 
με το σωματείο τους και μαζί με τη διοίκηση του ΣΕΤΤΑ σχεδιάζουν την απάντησή 
τους. Το επόμενο πρωί το ΣΕΤΤΑ με συναδέλφους από όλο τον κλάδο βρίσκεται 
στο χώρο και απαιτεί συνάντηση με την εργοδοσία με αίτημα την άμεση ανάκληση 
της απόλυσης. Η παρουσία του ΣΕΤΤΑ και πλήθους εργαζομένων του κλάδου, 
του ΠΑΜΕ, της Λαϊκής Επιτροπής Αμαρουσίου και του Συλλόγου Δημοκρατικών 
Γυναικών Πεύκης, σπάει το φόβο και την προσπάθεια τρομοκράτησης   των 
συναδέλφων.

Η παλικαρίσια στάση των εργαζομένων του καταστήματος, που σχεδόν 
κανείς δε μπήκες για δουλειά, πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις, η αποφασιστικότητα 
τους να μη μπουν για δουλειά μέχρι να επιστρέψει ο συνάδελφός τους στη θέση του, 
είχαν σαν αποτέλεσμα η εργοδοσία να κάνει πίσω και να ανακαλέσει την απόλυση. 
Οι εργαζόμενοι της ACS Αμαρουσίου με την παλικαρίσια τους στάση, αυτή που 
αρμόζει σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο, όχι μόνο είχε αποτέλεσμα, αλλά 
κατάφεραν να μπουν ξανά για δουλειά ακόμη ενωμένοι και με ψηλά το κεφάλι.

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΟΜΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;
Στο συγκεκριμένο κατάστημα δουλεύει έπιασε δουλειά μέλος του 

σωματείου μας. με τη δουλειά του και τη συζήτηση με τους εργαζόμενους ήρθαν οι 
εγγραφές στο ΣΕΤΤΑ. Άρχισε να δημιουργείται μια βάση εργαζομένων που ερχόταν 
πιο σταθερά σε επαφή με το ΣΕΤΤΑ.

Το σωματείο μας μετά από συζήτηση με τα μέλη του από το συγκεκριμένο 
κατάστημα έκανε παρεμβάσεις για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων που 
αφορούσαν τους συναδέλφους. Μετά τις παρεμβάσεις ορισμένα προβλήματα 
βελτιωνόταν. Έτσι οι εργαζόμενοι άρχισαν να κατανοούν καλύτερα ότι μέσα από το 
σωματείο τους μπορούν με καλύτερους όρους να παλέψουν για την καλυτέρευση 
των συνθηκών εργασίας τους.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΞΕΡΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ
Αν λίγες μέρες πριν την απόλυση, μιλούσε κανείς με τους συναδέλφους 

της ACS στο Μαρούσι, σχεδόν κανείς δε θα σου έλεγε ότι υπήρχε δυνατότητα μέσα 
από τον συλλογικό αγώνα να υπάρχουν αποτελέσματα. Κανείς δε σκεφτόταν ότι η 
συνάδελφοί του, ο ίδιος, μπορούσαν να κάνουν έναν τέτοιο αγώνα, κάτω από το 
φόβο της απόλυσης.  

Όλοι σκεφτόταν ότι έχω οικογένεια, τι θα γίνει αν απολυθώ; Ότι ορισμένοι 
θα λυγήσουν, θα κάνουν πίσω και η εργοδοσία θα μας τσακίσει. Εκείνο όμως 
το πρωί με τη συμπαράσταση του σωματείου τους και του ταξικού κινήματος, 
ξεπέρασαν  κάθε φόβο και ενδοιασμό και έδειξαν την πραγματική τους δύναμη 
στην εργοδοσία.

Αυτό αποδεικνύει ότι όταν οι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο τους 
οργανωμένα συζητούν και παλεύουν, έχουν δύναμη που δε μπορούν από τα πριν να 
φανταστούν. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, να έρθουν 
σε επαφή με το σωματείο τους το ΣΕΤΤΑ, να γίνουν μέλη του, να συμμετέχουν στη 
δράση τους. Όσο πιο μαζικό είναι το σωματείο μας, όσο πιο πολλοί γινόμαστε, τόσο 
πιο δυνατοί θα είμαστε κόντρα σε Κυβέρνηση – ΕΕ – Εργοδοσία που μας τσακίζουν 
τη ζωή. 

ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΕΣ
Το ΣΕΤΤΑ από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε τη διοίκηση του επιχειρησιακού 

σωματείου της ACS για την απόλυση του συναδέλφου, καλώντας τη να συμβάλει 
στον αγώνα για την ακύρωση της απόλυσης. 

Όχι απλά έλαμψαν δια της απουσίας τους αποδεικνύοντας για άλλη μια 
φορά ότι δε τους νοιάζει η υπεράσπιση των εργαζομένων στα franchize. Αλλά 
ορισμένοι από αυτούς άρχισαν να διαδίδουν αθλιότητες που ούτε η εργοδοσία, 
τουλάχιστον επίσημα, δε τόλμησε να ξεστομίσει. Έλεγαν ότι ο συνάδελφος ήταν 
τεμπέλης, δε δούλευε, ότι ήταν κλέφτης.

Είναι οι ίδιοι που αρνούνται πεισματικά να γράψουν στο επιχειρησιακό 
σωματείο, αυτούς εργάτες που ξεζουμίζει περισσότερο η εργοδοσία της ACS. Είναι 
αυτοί που δε λένε κουβέντα για την εργοδοσία της ACS κλέβει τον πλούτο που 
παράγουν οι εργαζόμενοι στην εταιρία είτε είναι εργαζόμενοι στη μητρική ή στα 
franchize, είτε είναι αορίστου ή συμβασιούχοι. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
κρύψουν τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στα franchize, την εντατικοποίηση 
στη μητρική.

Ας σκεφτούν οι εργαζόμενοι της ACS αν θα επιτρέψουν για πολύ ακόμη 
σε αυτούς να ορίζουν τις τύχες του σωματείου τους. Αν μπορούν, αν θέλουν αυτοί 
που συκοφαντούν μεροκαματιάρηδες, να ορίζουν τις τύχες των δικών μας ζωών. 

Οι εργαζόμενοι της ACS πάντως μας έδειξαν τον δρόμο. Συσπείρωση στο 
κλαδικό σωματείο ΣΕΤΤΑ, ενότητα των εργαζομένων και σκληρή σύγκρουση με 
αυτούς που μας κλέβουν τον πλούτο που παράγουμε, με την εργοδοσία. 



Απλήρωτα Σάββατα στην Courier Center
Ύστερα από τις καταγγελίες που είχαν γίνει από εργαζόμενους της εταιρίας 

Courier Center στο σωματείο μας για απλήρωτα Σάββατα αντιπροσωπία του Δ.Σ. του 
ΣΕΤΤΑ συναντήθηκε τον Ιούλιο με τους εκπροσώπους της εταιρίας. Το σωματείο 
μας υπερασπίζεται και διεκδικεί τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων του κλάδου. 
Στη συνάντηση του ΣΕΤΤΑ με την διοίκηση της Courier Center έγινε μια πρώτη 
και ουσιώδης συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων που είχε να κάνει 
με προβλήματα όπως την μη πληρωμή εργαζομένων το Σάββατο, τις φθορές των 
εταιρικών οχημάτων, το διάλλειμα 30 λεπτών μέσα στο 8ωρο, το επίδομα ταμειακών 
λαθών και τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα για όλους τους οδηγούς αλλά και 
για κλαδική σύμβαση εργασίας και ίσως και για μια επιχειρησιακή σύμβαση 
εργασίας. Από την μεριά τους οι εκπρόσωποι της επιχείρησης δεσμεύτηκαν να 
μην ξανά υπάρξει απλήρωτο Σάββατο αφού σύμφωνα με αυτούς είχε γίνει λάθος 
συνεννόηση με κάποιους εργαζόμενους. Σε ότι αφορά τις φθορές των οχημάτων 
μας βεβαίωσαν ότι δεν έχει πιέσει ποτέ εργαζόμενο για πληρωμή ζημιάς αφού 
υπάρχουν μικτές ασφάλειες για τα αυτοκίνητα και συνεργείο για τα μηχανάκια και 
επιδιώκουν την ασφάλεια των οδηγών. Για τα υπόλοιπα ζητήματα δεσμεύτηκαν να 
τα συζητήσουν με την διοίκηση της εταιρίας και να τα ξανασυζητήσουμε το επόμενο 
διάστημα. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ΜΟΝΟ μαζικά και οργανωμένα με το 
σωματείο μας μπορούμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας  και να 
παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Κουπόνια. Μπόνους παραγωγικότητας ή αύξηση μισθού;
Παρατηρείται αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια και αυτό το διάστημα 

ακόμα εντονότερα πολλές επιχειρήσεις να αμείβουν τους εργαζόμενους  με τα 
λεγόμενα κουπόνια που αφορούν συνήθως αντίτιμα που εξαργυρώνονται σε 
σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα κλπ . Το φαινόμενο αυτό γίνεται αντιληπτό και στον 
δικό μας κλάδο αφού πολλές είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα κουπόνια 
για να αμείβουν εργαζόμενους για υπερωρίες ή για μπόνους παραγωγικότητας 
(τρανταχτό το παράδειγμα της Acs). Αυτό γίνεται εις βάρος των εργαζομένων που 
αντί να βλέπουν να αυξάνεται ο μισθός τους με συγκεκριμένα δικαιώματα που θα 
έπρεπε να απολαμβάνουν και με χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
όπως θα ήθελαν, παίρνουν αυτά τα κουπόνια που δεν  ‘φαίνονται’ σε καμία σύμβαση 
και μπορούν να κοπούν οποιαδήποτε στιγμή. Οι εργαζόμενοι  πρέπει να έχουν 

ξεκάθαρο ότι αυτά τα κουπόνια δεν σημαίνουν καμία αύξηση και  οποιαδήποτε 
αύξηση υπολογίζεται στον μισθό και στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την 
επιχείρηση.          

Πιο εργοδοτικός πεθαίνεις!!
Πρόεδρος επιχειρησιακού σωματείου, σε εταιρία από τις μεγαλύτερες του 

κλάδου. Στο αίτημα των ταξικών δυνάμεων για γενική συνέλευση του σωματείου, 
ώστε να οργανωθεί καλύτερα η απεργία στις 14 του Δεκέμβρη, μας απάντησε. 
Ότι δε βάζει καμία συνέλευση. Ότι δε θέλει να γίνει απεργία γιατί χτυπάει την 
κυβέρνηση. Ότι όποιος απεργεί θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Ότι το ΠΑΜΕ θέλει 
να ρίξει την κυβέρνηση. Ότι τα αντιλαϊκά μέτρα δεν αφορούν τους εργαζόμενους 
της συγκεκριμένης εταιρίας. Στην πίεση των ταξικών δυνάμεων, μας υποσχέθηκε 
ότι θα διαλύσει το ΠΑΜΕ.

Τα σχόλια είναι περιττά! Τον συμβουλεύουμε απλά να πιάσει στασίδι. Δίπλα 
σε όλους αυτούς που μας έχουν υποσχεθεί ότι θα διαλύσουν το ΠΑΜΕ, το ΣΕΤΤΑ 
και το ταξικό κίνημα. Δηλαδή δίπλα σε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, 
ΣΕΒ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ και τα τσιράκια της. 
Ας βγάλουν συμπεράσματα οι εργαζόμενοι.

Πιο εργοδοτικός πεθαίνεις 2!!
Πρόεδρος σωματείου άλλης μεγάλης εταιρίας του κλάδου. Εξαργυρώνοντας 

τις «υπηρεσίες» του προς την εργοδοσία διορίστηκε προϊστάμενος σε κατάστημα 
της εταιρίας! Δηλαδή να υλοποιεί την πολιτική της εργοδοσίας, να ξεζουμίζει 
τους εργαζόμενους!! Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να βγάλουν συμπεράσματα για 
το τι σωματεία έχουμε ανάγκη. Να συμβάλουν με την ενεργώ συμμετοχή τους 
στην αλλαγή των συσχετισμών, στη μαζικοποίηση των σωματείων σε κατεύθυνση 
σύγκρουσης με την εργοδοσία.

Πρώτος διδάξας ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ!!
 Βέβαια τον χορό τον είχαν ανοίξει πάλι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στα 

ΕΛΤΑ, ως γνήσιοι εργατοπατέρες. Όταν ο «αγωνιστής» επικεφαλής τους έγινε 
διευθυντής του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού! Έτσι τώρα πρωτοστατεί στην 
οργάνωση της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων. Στις μειώσεις μισθών, 
στην εντατικοποίηση. Αυτός είναι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός.

συνταξιοδοτήσεων, αυξήθηκαν οι κακοπληρωμένοι συμβασιούχοι και 
ενοικιαζόμενοι εργαζόμενη. Αυξήθηκε η εντατικοποίηση, το ξεζούμισμα των 
εργαζομένων.

Το καλοκαίρι του 2017 με νέα «κοινή συμφωνία» διοίκησης – ΠΟΣΤ, την 
οποία υπέγραψαν ΠΑΣΚΕ και ΠΑΚ (η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στα ΕΛΤΑ) μειώθηκαν 
ακόμη περισσότερο οι μισθοί, μεγάλωσαν οι τομείς, έκλεισαν γραφεία συναλλαγής. 
Με δυο λόγια οι εργαζόμενοι δέχθηκαν ακόμη μεγαλύτερο χτύπημα.

Οι παρατάξεις των ΔΑΚΕ και ΔΑΚ, οι δυνάμεις δηλαδή της ΝΔ στα ΕΛΤΑ 
βγήκαν στα κεραμιδιά. Απειλούσαν θεούς και δαίμονες, την ομοσπονδία με 
μηνήσεις κ.α.  Όμως όταν έφτασε η ώρα των έργων για άλλη μια φορά επιβεβαίωσαν 
τη συμφωνία τους με τα νέα μέτρα. Δηλαδή όταν στο ΔΣ του σωματείου των 
ταχυδρόμων οι ταξικές δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, έβαλαν ζήτημα 
για άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, ώστε οι ταχυδρόμοι να 
δηλώσουν την καταδίκη τους στη νέα συμφωνία, να οργανώσουν την πάλη για την 
κατάργησή της, αρνήθηκαν κατηγορηματικά (ΔΑΚ, ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ).    

Έφτασαν στο σημείο να καταστρατηγήσουν το καταστατικό του σωματείου, 
να αγνοήσουν τους ίδιους τους εργαζόμενους, που με πάνω από 200 υπογραφές 
ζητούσαν να γίνει άμεσα Γενική Συνέλευση του σωματείου. Έφτασαν στο σημείο να 
ζητούν από συναδέλφους να πάρουν πίσω τη υπογραφεί τους. Κάτι σαν δήλωση 
μετανοίας, που μας θυμίζουν άλλες εποχές.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μέσα στο Δεκέμβρη του 2017 έχουν 
ξεκινήσει την προσπάθεια να αλλάξουν το καταστατικό του σωματείου των 
ταχυδρόμων Αθήνας. Ποιοι; Αυτοί που θα έκαναν μηνήσεις για την κοινή συμφωνία. 
Με ποιους; Με αυτούς θα τους πήγαιναν στα δικαστήρια!!! Η ΔΑΚ με την ΠΑΣΚΕ! 
Δυο άσπονδοι αντίπαλοι, που τους ενώνει το κοινό συμφέρον. Η εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Και μπροστά σε αυτόν το σκοπό κάνουν 
πέρα και τις διαφορές που έχουν, που καμιά φορά είναι και αδυσώπητες, διαφορές 
που αφορούν κύρια «τη μάχη για  τις καρέκλες». Βέβαια το ότι η ΔΑΚΕ και το 
ΠΑΚ δε συμμετέχουν σε αυτοί την προσπάθεια, δε σημαίνει ότι με τον ίδιο τρόπο 
λειτουργούν σε άλλα σωματεία, είτε στα ΕΛΤΑ είτε και αλλού.

Οι βασικές αλλαγές που προτείνουν στο καταστατικό του σωματείου πέρα 
από τον χρόνο θητείας, είναι οι εξής:

1. Eμποδίζουν την εγγραφή των συμβασιούχων και ενοικιαζόμενων στο 
σωματείο, πράγμα που δεν εμποδίζει το υπάρχον καταστατικό, μιας και λέει ότι 
μέλη του σωματείο γίνονται όσοι εργαζόμενου παρέχουν έργο στα ΕΛΤΑ πάνω από 

8 μήνες. Βέβαια αυτές οι δυνάμεις ποτέ δε δέχτηκαν να γράψουν αυτούς τους 
εργαζόμενους στο σωματείο, καταπατώντας το καταστατικό. 

2. με έναν τεχνητό διαχωρισμό περνούν αλλαγή που επί της ουσίας 
απαγορεύει στους ταχυδρόμους να είναι γραμμένοι στα επιχειρησιακό τους 
σωματείο και σε ένα κλαδικό. Καταστρατηγώντας ακόμη και τον νόμο 1264, που 
προβλέπει ρητά ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι μέλος σε ένα σωματείο 
επιχείρησης και σε ένα σωματείο που καλύπτει ολόκληρο κλάδο οικονομίας.

Αυτές τις αλλαγές τις βαπτίζουν εκσυγχρονισμό του καταστατικού. 
Προφανώς στα μέτρα της εργοδοσίας

Για να περάσουν αυτές τις αλλαγές έγραψαν για άλλη μια φορά το 
καταστατικό και τους ταχυδρόμους στα παλιά τους τα παπούτσια. Δε συγκάλεσαν 
ποτέ καταστατική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπει το καταστατικό. Αντί αυτού 
περίφεραν μια κάλπη σε επιλεγμένα γραφεία, που χωρίς την παρουσία όλων 
των παρατάξεων και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση έβαζαν τους ταχυδρόμους να 
ψηφίζουν αν συμφωνούν με τις αλλαγές. 

Στα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι ταξικές δυνάμεις, για την 
καταστρατήγηση του καταστατικού, έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν ότι 
πραγματοποίησαν καταστατική συνέλευση στα γραφεία του σωματείου!!! Λένε 
δηλαδή ότι χώρεσαν περίπου 600 ταχυδρόμοι, σε ένα χώρο 30 τμ! Και όλα αυτά, 
χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς ταχυδρόμος στο λεκανοπέδιο Αττικής…  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ, έχουμε 
ακόμη πολλά να περιμένουν από αυτούς. Πολλά στην κατεύθυνση τσακίσματος 
των δικαιωμάτων τους. Χρειάζεται άμεσα να ξεπεράσουν ενδοιασμούς, φόβους, 
εκβιασμούς και να τους γυρίσουν μαζικά την πλάτη. Με τη δραστήρια συμμετοχή 
τους, να τους γυρίσουν την πλάτη. Να τους παραμερίσουν. Παίρνοντας υπόψη ότι η 
μικροεξυπηρέτηση, το ρουσφέτι, μπορεί προσωρινά να τους βολεύει, αλλά γίνεται 
εργαλείο για να τσαλαπατηθούν τα δικαιώματά μας, το δικαίωμα μας στη ζωή με 
αξιοπρέπεια.

Να αλλάξουμε τώρα τους συσχετισμούς στα επιχειρησιακά σωματεία, 
υπέρ των ταξικών δυνάμεων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Ταυτόχρονα 
να δυναμώσουμε το κλαδικό μας σωματείο ΣΕΤΤΑ, που ενώνει την πάλη των 
εργαζομένων όλου του κλάδου, ενάντια στην ενιαία επίθεση της εργοδοσίας. 
Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας στους σχεδιασμούς της εργοδοσίας και των 
υπηρετών της. 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ


