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ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΖΗΤΩ Η 1η ΜΑΗ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ Η ΤΑΞΙΚΗ
«Μέσα στα όρια του σημερινού καθεστώτος η εργατική τάξη και
οι άλλες εργαζόμενες μάζες αδυνατούν να εξασφαλίσουν μια
μόνιμη διαρκή βελτίωση των όρων ζωής τους. Ο καπιταλισμός
καθιστά κάθε βελτίωση προσωρινή. Οι νόμοι του καπιταλιστικού
καθεστώτος επιβάλλουν διαρκώς παρ’ όλες τις βελτιώσεις και τις
μεταρρυθμίσεις, τη χειροτέρευση της θέσης των εργαζομένων.
Οι πόλεμοι δεν έχουν τέλος, διότι το καπιταλιστικό καθεστώς
αναπαράγει διαρκώς τους ανταγωνισμούς οι οποίοι προκαλούν
τις ιμπεριαλιστικές συρράξεις».
Θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα. Είναι γραμμένο όμως την
Πρωτομαγιά του 1927, λίγο πριν την μεγάλη καπιταλιστική κρίση και ανάμεσα
στους δυο παγκόσμιους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Τότε όπως και σήμερα οι
εργαζόμενοι εμπνεόμενοι από την Πρωτομαγιά στο Σικάγο το 1886 πάλευαν
και παλεύουν για να καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν. Η μέρα της
μεγάλης απεργίας στο Σικάγο των ΗΠΑ με αίτημα την καθιέρωση της 8ωρης
εργάσιμης μέρας, αντί της 10ωρης, 11ωρης έως και 14ωρης που ήταν ως τότε. Μια απεργία η οποία συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες και που βάφτηκε στο αίμα
των εργατών από το χτύπημα αστυνομίας με εντολή των καπιταλιστών, ενώ οι ηγέτες, πρωτεργάτες των τότε εργατικών κινητοποιήσεων για το 8ωρο καταδικάστηκαν σε
θάνατο και εκτελέστηκαν. Μια μέρα που ενέπνευσε και εμπνέει την παγκόσμια εργατική τάξη.

Στη χώρα μας θα ακολουθήσουν κι άλλες Πρωτομαγιές βαμμένες με το αίμα ανώνυμων και επώνυμων αγωνιστών της τάξης μας.
Όπως εκείνη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Όπου ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς δίνει διαταγή στην αστυνομία αλλά και στο στρατό να επιτεθούν κατά των εργατών
που βρίσκονταν εδώ και μέρες σε απεργία με πρωτεργάτες τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης.Το πόσο σεβόταν το δικαίωμα της απεργίας ο Μεταξάς αλλά και τι
σήμαινε το κράτος του νόμου, οι εργάτες της Θεσσαλονίκης το ένιωσαν στο πετσί τους εκείνες τις μέρες. Το διαπίστωσε επίσης ολόκληρος ο ελληνικός λαός λίγους
μήνες αργότερα, όταν επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου με ηγέτη του τον Ιωάννη Μεταξά.
Η αστυνομία έδειξε καθαρά πως έπαιζε το ρόλο του υπηρέτη του μεγάλου κεφαλαίου. Με αγριότητα και βανδαλισμούς επιτέθηκε κατά των άοπλων καπνεργατών
και καπνεργατριών, των υφαντουργών, των μικρών κοριτσιών (12 ως 15 χρόνων) και τους αιματοκύλισε.Η στάση της αστυνομίας είχε εξαγριώσει όλο το λαό. Η απεργία
στη συμπρωτεύουσα γενικεύτηκε. Μαζί με τους καπνεργάτες και τους υπόλοιπους εργάτες κατέβηκαν σε απεργία διαμαρτυρίας και οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και
οι φοιτητές. Ολόκληρος ο λαός της Θεσσαλονίκης ήταν ενωμένος. Έτσι οι χωροφύλακες άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον εργατικών συγκεντρώσεων. Η πρώτη σοβαρή
σύγκρουση έγινε μεταξύ χωροφυλακής και απεργών αυτοκινητιστών στην οδό Εγνατίας. Οι χωροφύλακες χτύπησαν στον ψαχνό και σε λίγο έπεσε ο πρώτος νεκρός
απεργός: ήταν ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Το πλακόστρωτο και οι γύρω δρόμοι βάφονται με αίμα. Παντού ακούγονται αγκομαχητά των πληγωμένων και οι κατάρες
του πλήθους ενάντια στους φονιάδες. Γίνεται διαδήλωση με το νεκρό εργάτη πάνω σε μια πόρτα μπροστά προς το Διοικητήριο, από το οποίο απουσιάζει ο Διοικητής,
όχι, όμως και οι χωροφύλακες που το φυλάνε πάνοπλοι. Την ίδια ώρα οι καμπάνες σε όλες τις συνοικίες κτυπάν συναγερμό, ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους και
κατηφορίζει προς το Κέντρο. Πορείες με υψωμένες τις γροθιές ενώνονται με τους απεργούς, ενώ κόκκινα λάβαρα βαμμένα από το αίμα των δολοφονημένων εργατών
ανεμίζουν. Οι μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών αντί να κάμψουν τη λαϊκή αντίσταση, τη θεριεύουν προκαλώντας νέα κύματα οργής και αγανάκτησης. Όλη η πόλη έχει
ξεσηκωθεί ενώ οι στρατιώτες παραβαίνουν τις διαταγές, αρνούνται να σηκώσουν όπλο κατά του λαού και συγκρούονται με τους χωροφύλακες.
Η αστική τάξη και οι πολιτικοί εκπρόσωποί της είχαν την εμπειρία να καταλάβουν πως ο λαός στο προσκήνιο ήταν η μέγιστη και η κύρια απειλή για τα
συμφέροντά τους. Έπρεπε να λάβουν τα μέτρα τους. Και τα έλαβαν λίγο αργότερα με την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.
8 χρόνια αργότερα οι δυνάμεις της γερμανικής κατοχής, σε αντίποινα για την εξόντωση ενός Γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του, εκτέλεσαν στο Σκοπευτήριο
της Καισαριανής 200 κομμουνιστές, που τους πήραν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Απ’ αυτούς, περίπου 170 ήταν πρώην κρατούμενοι στην Ακροναυπλία και οι
υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην Ανάφη. Το ημερολόγιο έγραφε 1 Μαΐου 1944.
Την παραμονή της εκτέλεσης, οι δυνάμεις κατοχής πήγαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, όπου και επέλεξαν τα θύματά τους. Στον κατάλογο των θυμάτων, με τον αριθμό
71, υπήρχε το όνομα του Ακροναυπλιώτη Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Ήταν ένας νέος άνθρωπος, μορφωμένος, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ψυχή των κρατουμένων
του στρατοπέδου. Λόγω του ότι ήταν γνώστης της γερμανικής γλώσσας εκτελούσε και χρέη μεταφραστή για τους συντρόφους του, που ήταν υποχρεωμένοι να έρθουν
σε επαφή με τον εχθρό. Ναπολέων Σουκατζίδης, γράφει ο κατάλογος των μελλοθανάτων στον αριθμό 71. Ναπολέων Σουκατζίδης, ακούγεται από το στόμα εκείνου
που διαβάζει τα ονόματα των αυριανών νεκρών. Και τότε επεμβαίνει ο διοικητής του στρατοπέδου.

- «Όχι εσύ! Όχι εσύ Ναπολέων!».
Αλλά ο Σουκατζίδης δεν ήταν απ’ αυτούς που θα μπορούσαν να ζήσουν σε βάρος των άλλων.
- «Δέχομαι, κύριε διοικητά, τη ζωή, με τον όρο πως δεν πρόκειται να την πάρω από άλλο κρατούμενο. Μόνο όταν η θέση μου μείνει κενή!».
Ο εχθρός δεν είχε σκοπό να του κάνει τη χάρη. Στο εκτελεστικό απόσπασμα έπρεπε να οδηγηθούν 200 κομμουνιστές.
Ο Σουκατζίδης πήρε το δρόμο των συντρόφων του.
Ο Ναπολέων πήρε το δρόμο προς το θάνατο, κερδίζοντας να ζει αιώνια στις καρδιές του ελληνικού λαού σαν ένας από τους ήρωές του.
Λίγο πριν αντικρίσουν το εκτελεστικό απόσπασμα, κατά τη μεταφορά τους στο Σκοπευτήριο, πολλοί από τους μελλοθάνατους κατάφεραν να γράψουν μερικές λέξεις
στα δικά τους αγαπημένα πρόσωπα και να πετάξουν τα σημειώματα στους δρόμους της Αθήνας. Λέξεις γεμάτες ανθρωπιά, πόθο για τη ζωή, λέξεις γεμάτες ιδανικά.
Μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσίρκας με ξεχωριστό τρόπο σημείωσε: «Πρωτομαγιά. Γεια σας. Όλοι πάμε στη μάχη».

Πρωτομαγιά.
Μέρα μνήμης , τιμής και αγώνα για όλους εμάς τους εργαζόμενους.
Για τους εργαζόμενους όλων των χωρών του κόσμου. Μέχρι την τελική νίκη.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΑ

η μετάθεση θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, αρχίζοντας με στάση εργασίας.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες την αποτροπή της μετάθεσης του
συναδέλφου στο κατάστημα και στην θέση που του είχε γνωστοποιηθεί!
Αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη εξέλιξη, είναι ότι
οι εργαζόμενοι στο ΚΤΑ, συλλογικά συζήτησαν και αποφάσισαν όλοι μαζί ότι δε
θα κάνουν πίσω. Αυτό που φοβίζει την εργοδοσία είναι η ενότητα της δράσης
των εργαζομένων, η μαζικότητα των κινητοποιήσεών τους και η οργάνωση του
αγώνα σε σωστή κατεύθυνση. Επίσης η εργοδοσία πήρε υπόψη της την ύπαρξη
του κλαδικού μας σωματείου, του ΣΕΤΤΑ, που είναι προσανατολισμένο στην
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων όλου του κλάδου απέναντι σε
κυβέρνηση – ΕΕ – εργοδοσία.

Με αποφασιστικότητα προχωράνε οι αναδιαρθρώσεις στα ΕΛΤΑ.
Αναδιαρθρώσεις που έχουν στόχο την μείωση του εργατικού κόστους και την
υποβάθμιση του δικτύου.
Το εργατικό κόστος κατάφεραν να το μειώσουν έως 40% είτε με άμεσες
μειώσεις μισθών (μνημονιακοι νόμοι, κοινές συμφωνίες) είτε με μείωση
προσωπικού που τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει το 50%. Δηλαδή από 11.000
εργαζόμενους στους 5.500.
Συνέπεια της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ
με σκοπό το κέρδος, δε θα μπορούσαν βέβαια να λειτουργούσαν διαφορετικά
στον καπιταλισμό, είναι το δίκτυο να το προσεγγίζουν μέσα από την λογική τι
αποδίδει το κάθε κατάστημα ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να κλείνουν γραφεία
συναλλαγής ή να μετατρέπονται σε πρακτορεία, τα οποία σε κάθε περίπτωση
δεν συμβάλουν στο επίπεδο εξυπηρέτησης που έχουν ανάγκη οι πολίτες.
Μέσα από αυτό το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί δεν αποτελεί
εξαίρεση και το Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών (Αιόλου 100). Το ΚΤΑ
(Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών) εδώ και χρόνια έχει εγκαταλειφθεί, στη
λογική της μείωσης των εξόδων, με αποτέλεσμα οι όποιες παρεμβάσεις να
είναι καλλωπιστικές και να μην αντιμετωπίζονται δομικά προβλήματα, όπως
αναγκαίες παρεμβάσεις προς αποτροπή των πλημμυρών μετά από κάθε έντονη
βροχόπτωση, έλλειψη επαρκούς κλιματισμού που σε συνδυασμό με το κακό
εξαερισμό ανακυκλώνει την δυσοσμία που έρχεται από το υπόγειο. Δεν διαθέτει
έξοδο κινδύνου και είναι ορατός ο κίνδυνος ατυχήματος είτε από αμέλεια είτε
από εντεταλμένες ενέργειες (λίγα χρόνια πριν είχε γίνει επίθεση με μολότοφ).
Δεν υπάρχουν φύλακες ασφαλείας και πολύ πρόσφατα προσωπικό και πελάτες
έγιναν και θύματα ληστείας.
Η εντατικοποίηση μεγαλώνει και από το γεγονός ότι μια σειρά από
γειτονικά καταστήματα κλείνουν (Εξάρχεια, Πλ. Κοτζιά κ.α) και συσσωρεύεται
μεγαλύτερος όγκος δουλειάς στους εργαζόμενους του Κεντρικού που έχουν
επωμιστεί όλο το βάρος της δουλειάς των παραπάνω γραφείων.
Η ΣΥΡΙΖαιϊκη διοίκηση των ΕΛΤΑ, αντί να προσλάβει μόνιμο προσωπικό
για να καλύψει κενά σε άλλα καταστήματα, μεταθέτει συναδέλφους από το
ΚΤΑ και ταυτόχρονα απειλεί και με νέες μεταθέσεις-μετακινήσεις. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την κακή εξυπηρέτηση και την αγανάκτηση των πελατών λόγω
έλλειψης προσωπικού, το ακόμη μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων
στο ΚΤΑ. Επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα τα Σαββατιάτικα μεροκάματα στο
συγκεκριμένο κατάστημα ύστερα από απόφαση της διοίκησης ήταν απλήρωτα
και αντί αμοιβής υποχρέωναν τους εργαζόμενους να παίρνουν ρεπό.
Η ίδια κατάσταση επικρατεί πάνω κάτω παντού στα ΕΛΤΑ, με μικρές
διαβαθμίσεις. Όχι μόνο στα καταστήματα αλλά και στους ταχυδρόμους, στα
Κέντρα Διαλογής Αεροδρομίου και Κρυονερίου, στους Οδηγούς. Αυτή είναι η
ανάπτυξη που μας διαφημίζει η κυβέρνηση, η διοίκηση των ΕΛΤΑ, οι εργοδοτικές
παρατάξεις (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΔΑΚ, ΠΑΚ).
Με αφορμή τα παραπάνω οξυμένα προβλήματα στο ΚΤΑ το κλαδικό
σωματείο ΣΕΤΤΑ έχει κάνει παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνσή
Συναλλαγής Αττικής των ΕΛΤΑ ύστερα από καταγγελίες συναδέλφων. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα αμέσως μετά την παρέμβαση το πρόβλημα με τον κλιματισμό
να λυθεί και το αμέσως επόμενο δεκαπενθήμερο άρχισαν να πληρώνονται οι
εργαζόμενοι τα Σαββατιάτικα μεροκάματα.

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
Οι εργαζόμενοι στο ΚΤΑ είναι μέλη του επιχειρησιακού σωματείου
Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΕΛΤΑ, όπου την πλειοψηφία στο ΔΣ έχει η
ΠΑΣΚΕ. Λογικό ήταν να απευθυνθούν στο επιχειρησιακό τους σωματείο για τα
προβλήματα τους, όπως και έκαναν.
Κατέθεσαν γραπτός αίτημα στον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου
υπογεγραμμένο από όλους τους εργαζόμενους για να σταματήσουν την νέα
μετάθεση συναδέλφου αλλά και τις επόμενες που ακολουθούν, ζητώντας
οι κενές θέσεις να καλυφθούν με άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
με πλήρη εργασιακά δικαιώματα! Τον ενημέρωσαν και τηλεφωνικά, μήπως
και ξεχαστεί μόνο με το γραπτό. Η απάντηση που πήραν ήταν η αγνόηση των
αιτημάτων τους, αποδεικνύοντας περίτρανα τι συμφέροντα εξυπηρετεί τέτοιου
είδους συνδικαλισμός.
Δε μας προξενεί καμία εντύπωση η στάση τους. Εξάλλου τους
ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι εργαζόμενοι. Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός
συνδικαλισμός ΠΑΣΚΕ ,ΔΑΚΕ , ΔΑΚ ,ΠΑΚ στα ΕΛΤΑ είναι οι υπαίτιοι των
προβλημάτων είναι αυτοί που βάζουν πλάτη στο να τσακίζουν εργασιακά
δικαιώματα και εθελοτυφλούν στις άθλιες συνθήκες εργασίας, που ευθύνονται
για την εντατικοποίηση και κλείνουν κοινές συμφωνίες χαρίζοντας τους
μισθούς μας και χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν μπροστά στο βωμό
του κέρδους και της ανάπτυξης της οικογένειας μας όπως αυτοί αποκαλούν
τον ΕΛΤΑ!
Ας μην ανυπομονούν οι συνάδελφοι στο ΚΤΑ. Ας περιμένουν λίγο μέχρι
τις επόμενες εκλογές του επιχειρησιακού σωματείου και τότε θα παρελάσουν
πάλι όλοι μαζί σαν μια «κουστωδία». Εκτός και αν περάσουν λίγο νωρίτερα για
να προωθήσουν μαζί με εργοδοσία και κυβέρνηση κάποιο νέο χτύπημα στα
δικαιώματά μας. Εξάλλου το έργο τους απαιτεί να αφιερώνουν πολύ χρόνο.
Δεν είναι εύκολο να βάζουν πλάτη στο τσάκισμα των δικαιωμάτων μας και
ταυτόχρονα να μας ξεγελούν και να μας πείθουν να τους ξανά ψηφίσουμε.
Θέλει πολύ χρόνο παιδιά!!!

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ
Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα από τη δική
τους πείρα. Να οργανώσουν την πάλη τους μαζί με τις ταξικές δυνάμεις που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Να μην επιτρέψουν άλλο στους εργοδοτικούς να
καταστρέφουν τη ζωή τους, να βάζουν πλάτη στο ξήλωμα των δικαιωμάτων τους.
Με την πάλη τους να αλλάξουν το συσχετισμό στο σωματείο τους πριν να είναι
αργά.
Να οργανωθούν και να συσπειρωθούν στο κλαδικό σωματείο ΣΕΤΤΑ
που ενώνει την πάλη όλων των εργαζομένων του κλάδο των Ταχυδρομείων –
Ταχυμεταφορών. Έτσι γινόμαστε ακόμη πιο δυνατή απέναντι στην εργοδοσία
του κλάδου, που παρά τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους, όταν πρόκειται για το
χτύπημα των δικαιωμάτων μας είναι ενωμένοι.
Οι εργαζόμενοι στο ΚΤΑ με τη βοήθεια του ΣΕΤΤΑ έδειξαν ότι έχουμε τη
δύναμη να τους αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό πρέπει να μαζικοποιήσουν ακόμη πιο
αποφασιστικά το ΣΕΤΤΑ, με την εγγραφή τους στο σωματείο και τη συμμετοχή
τους στη δράση του.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΕΔΩ
Έπεται και συνέχεια...
Το ποτήρι ξεχείλισε για άλλη μια φορά για τους εργαζόμενους του
ΚΤΑ, όταν τους ανακοίνωσαν ότι έπεται βλαπτική μετάθεση σε έναν ακόμη
συνάδελφό τους, ο οποίος αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Αυτό είναι το
κοινωνικό πρόσωπο της ΣΥΡΙΖαιϊκης διοίκησης.
Οι εργαζόμενοι κουβέντιασαν μεταξύ τους, αποφάσισαν ότι δεν πάει
άλλο, ότι αυτή η μετάθεση δε θα περάσει! Απευθύνθηκαν στο κλαδικό τους
σωματείο, το ΣΕΤΤΑ το οποίο με παρέμβαση του στο Ταχυδρομείο Αιόλου 100
ανέδειξε τα δίκαια αιτήματα που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι στη διοίκηση. Μετά
από συζήτηση, οι εργαζόμενοι μαζί με το ΣΕΤΤΑ κατέληξαν ότι αν δε παρθεί πίσω

Αρκετά ματώσαμε 9 χρονιά τώρα!

Ας εκμεταλλευτούμε τη δύναμη που έχουμε αξιοποιώντας την σε γραμμή
ρήξης και σύγκρουσης ενάντια στο σύστημα που γεννάει την εκμετάλλευση των
εργαζομένων και όσους το εξυπηρετούν.
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Μέχρι το 2012 κανένας μισθός εργαζόμενου δεν ήταν κάτω από τα 751
ευρώ μεικτά. Όλοι οι εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τις ΣΣΕ
που είχαν υπογράψει και δεν υπήρχε κανένας διαχωρισμός μεταξύ παλιώννέων εργαζομένων. Σήμερα όπως προείπαμε ο βασικός μισθός είναι 165
ευρώ λιγότερα, δηλαδή στα 586. Οι Κλαδικές Συμβάσεις που υπάρχουν είναι
ελάχιστες και επιπλέον από το 2012 και μετά οι εργοδότες δεν υποχρεούνται
να τις τηρούνε. Όσες επιχειρησιακές συμβάσεις υπάρχουν είναι ουσιαστικά
στον αέρα αφού δεν υπάρχει το σκαλοπάτι της Κλαδικής και της Εθνικής
Γενικής ΣΣΕ, οπότε και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από αυτές είναι
μεμονωμένα και ασταθή, Κυριαρχούν οι Ατομικές Συμβάσεις όπου στην ουσία ο
εργοδότης καθορίζει το επίπεδο του μισθού και των δικαιωμάτων, αφού εάν δεν
συμφωνήσεις πολύ απλά θα μείνεις άνεργος.

Το 1975 για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατοχυρώθηκε νομικά το δικαίωμα στην
συλλογική αυτονομία, δηλαδή την συνδικαλιστική ελευθερία και την ικανότητα
για σύναψη συλλογικών συμβάσεων από νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές
οργανώσεις. Το γεγονός αυτό δεν ήταν καμιά ευγενική παραχώρηση από
τους νομοθέτες και την καλή κυβέρνηση, κάθε άλλο ήταν αποτέλεσμα της
αποφασιστικής πάλης των εργαζομένων ήδη από το 1955 και μετά. Την πάλη
αυτή τη γέννησε στα τέλη του περασμένου αιώνα η ανάγκη για βελτίωση του
χαμηλού βιοτικού επίπεδο της εργατικής τάξης, καθώς η εργοδοσία ποτέ
δεν εγκατέλειπε την προσπάθεια να συμπιέζει όσο το δυνατόν προς τα κάτω
μισθούς και δικαιώματα των εργαζομένων. Η αναγνώριση και ισχυροποίηση των
εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και των δικαιωμάτων τους έγινε μέσα
από σκληρούς απεργιακούς αγώνες. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την
εφαρμογή των τριών μνημονίων ανατράπηκε σχεδόν όλο το νομικό πλαίσιο για
τις ΣΣΕ που κατακτήθηκε σταδιακά από το εργατικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια.
Καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι Κλαδικές Συμβάσεις και με νόμο ο κατώτερος
μισθός έφτασε στα 586 ευρώ μεικτά και 511 για τους νέους κάτω των 24.

ΜΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ Η ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΑΘΙΚΤΗ
Οι ΣΣΕ που κατοχυρώνουν και διευρύνουν τα δικαιώματά μας, προφανώς και
θεωρείται περιττό έξοδο για την εργοδοσία. Το γεγονός δηλαδή να αποζητάμε
παραπάνω από τα ψίχουλα που παίρνουμε και να μην αντέχουμε άλλο την
δουλειά ήλιο με ήλιο, είναι κατά άλλους «αρνητικά αποτελέσματα για την
οικονομία της χώρας», «αυτοί οι μισθοί που βασίζονται σε ΣΣΕ είναι οι αιτίες
της κρίσης», «εμποδίζουν την ανάπτυξη». Αυτό δεν ισχύει από την στιγμή που τα
κέρδη τους τα βγάζουν από την δικιά μας εργασία, αμείβοντας μας με μισθούς
που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην εργασία μας, δεν καλύπτουν
τις σύγχρονες ανάγκες μας, ενώ πολλές φορές οι συνθήκες δουλειάς είναι
πολύ δύσκολες. Οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κατάργησαν τις ΣΣΕ.

Σήμερα, στους περισσότερους χώρους εργασίας κυριαρχούν οι Ατομικές
Συμβάσεις. Σε χώρους δηλαδή που εργαζόμενοι κάνουν την ίδια ακριβώς
δουλειά, έχουν διαφορετικά δικαιώματα ο ένας από τον άλλον, είναι
υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν ατομικά τον εργοδότη στο θέμα της σύμβασης
και όχι ως σύνολο. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ενιαίο καθεστώς στους
όρους εργασίας, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των μισθών, του
χρόνου εργασίας, του ελεύθερου χρόνου, των συνθηκών εργασίας, της άδειας
και άλλων δικαιωμάτων που εξασφαλίζει μια ΣΣΕ. Έχει αφαιρεθεί ένα όπλο
δηλαδή, συλλογικής διεκδίκησης από τα χέρια των εργαζομένων, για να κάνει
πιο εύκολο στα αφεντικά να μας αντιμετωπίζουν έναν-έναν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ διατηρούν τα τελευταία χρόνια το καθεστώς
«εργασιακής ζούγκλας». Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ όλα αυτά τα χρόνια, δεν κάνει
τίποτα άλλο από το να συμφωνεί με την εργοδοσία έχοντας ως κύρια προπαγάνδα
της την ανταγωνιστικότητα, τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για
επενδύσεις κ.α. Μάλιστα στην πρόταση των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ να
προκηρυχτεί πανελλαδική απεργία, ώστε αγωνιστικά να διεκδικήσουμε την
υπογραφεί ΕΓΣΣΕ που θα καλύπτει ορισμένες από τις απώλειες της κρίσης, όχι
απλά αρνήθηκαν (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, δυνάμεις ΣΥΡΙΖΑ – ΛΑΕ), αλλά έτρεξαν άρον
άρον να συμφωνήσουν ΕΓΣΣΕ η οποία διατηρεί την ‘εργασιακή ζούγκλα’! Όλα
αυτά προς όφελος της ανάπτυξης.

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται,
κατά κύριο λόγο σε:
Α) Εθνικές Γενικές(ΕΓΣΣΕ), που αφορούν όλους τους εργαζό-μενους
της χώρας

Η αλήθεια για την κρίση όμως είναι πως είναι αποτέλεσμα του συνεχόμενου
κυνηγιού για αύξηση των κερδών τους και το μόνο σίγουρο είναι πως την
πληρώσαμε εμείς τα τελευταία χρόνια με την απώλεια των δικαιωμάτων μας.
Υπάρχει σήμερα η ανάγκη λοιπόν, όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι οι ΣΣΕ
είναι ένα όπλο στα χέρια τους, ο αγώνας για την κατοχύρωσή τους είναι για
το συλλογικό μας συμφέρον, το ταξικό συμφέρον. Ταξικό συμφέρον είναι να
παλέψουμε με γνώμονα τις ανάγκες μας, ταξικό συμφέρον να διεκδικούμε
καλύτερους όρους εργασίας, καλύτερους μισθούς, καλύτερη ζωή. Το ταξικό
συμφέρον βλέπουν και οι εργοδότες μας, τα αφεντικά, που όταν πρόκειται
για τέτοια ζητήματα, δηλαδή πως θα μας παρέχουν όσο το δυνατόν λιγότερα
για να κερδίζουν αυτοί περισσότερα, τα βρίσκουν πάντα μεταξύ τους παρά τις
επιμέρους διαφωνίες.

Β) Κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους οι οποίοι απα-σχολούνται
σε έναν συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας (π.χ ταχυδρομείαταχυμεταφορές, οικοδόμοι, τηλεπικοινωνίες κλπ.).
Γ) Επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν τους
εργαζόμενους μιας συγκεκριμένης επιχείρησης.
Η υπογραφή ΕΓΣΣΕ που υπογράφεται μεταξύ των συνδικάτων και των εργοδοτών
είχε πάντα ιδιαίτερη σημασία ενώ αντίστοιχη είχαν και οι κλαδικές ΣΣΕ. Τόσο η
ΕΓΣΣΕ που συμβάλλει ως βάση για τις διεκδικήσεις στις κλαδικές ΣΣΕ όσο και οι
κλαδικές ΣΣΕ αποτελούσαν το στήριγμα για να εξασφαλιστούν, να κατακτηθούν
καλύτερες συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης που διαμορφώνονταν ανάλογα
με το επίπεδο οργάνωσης στο χώρο. Ταυτόχρονα αποτελούσαν αφετηρία και
μέσο για υπογραφή των ΣΣΕ σε άλλους εργασιακούς χώρους.

ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΣΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ

Συγκεκριμένα μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθορίζει

Με τα σημερινά επίπεδα των μισθών δεν είναι ψέμα πως η πλειοψηφία των
εργαζομένων δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε καν στις στοιχειώδες ανάγκες
του. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ότι σήμερα ο παραγόμενος
από τον εργαζόμενο πλούτος είναι πολλαπλάσιος από αυτόν των περασμένων
δεκαετιών. Η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας
αυξάνουν συνεχώς την παραγωγικότητα της εργασίας. Παράγονται περισσότερα
προϊόντα στον ίδιο χρόνο και ταυτόχρονα με λιγότερο κόπο. Ενώ το λογικό
λοιπόν θα ήταν η ζωή του εργαζόμενου σήμερα να γίνεται όλο και ποιοτικότερη,

• Τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο εργάσιμο χρόνο.
• Την τιμή που οι εργαζόμενοι πουλάνε την εργατική τους δύναμη
(μισθό) κατά τρόπο συλλογικό.
• Περιλαμβάνουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων, αλλά και
μια σειρά δικαιώματα που έχει κατακτήσει η εργατική τάξη τους δύο
προηγούμενους αιώνες.
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συμβαίνει το αντίθετο, καθώς τα επιτεύγματα αυτά αξιοποιούνται με μόνο
στόχο την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα
να τα αξιοποιούν. Πολλές φορές μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας την
πιο σύγχρονη τεχνολογία και τις ακριβότερες και πιο προηγμένες μηχανές
αναγκάζουν άλλες, μικρότερες στον κλάδο εταιρείες να κλείσουν.

• Δωρεάν και αποκλειστικά δημόσια πρόσβαση στη μόρφωση και στην
υγεία, εξασφαλισμένη στέγαση.

Στη συνέλευση παραβρέθηκε και το ΣΕΤΤΕΑ που εκπροσώπησε ο γραμματέας
του, πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τους συναδέλφους
σε συμπόρευση με το σωματείο που ανήκει, σε διεκδίκηση για κλαδική ΣΣΕ,
«όχι όμως τώρα αλλά από τον Αύγουστο που θα έχει βγει η χώρα από τα
μνημόνια» και θα μπει σε ισχύ το «εθνικό στρατηγικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ».
Να έχουμε στο νου μας ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα
από την κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη η λογική του εφησυχασμού, ότι σιγά
σιγά θα δούμε να καλυτερεύουν οι ζωές μας χωρίς να κάνουμε τίποτα, αφού
πλέον «βγαίνουμε από τα μνημόνια». Έχει αποδειχτεί πως μόνο όπου υπάρχει
πάλη των εργαζομένων μπορούμε να έχουμε πραγματικές κατακτήσεις, πόσο
μάλλον να τις διατηρήσουμε αυτές τις κατακτήσεις και να τις προσαρμόζουμε
στις πραγματικές μας ανάγκες. Επίσης εδώ να σημειώσουμε ότι έξω από αυτή
την Επιχειρησιακή σύμβαση μένει το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων
στην εταιρεία οι οποίοι απασχολούνται στα franchise της ACS, δηλαδή μετά την
επιχειρησιακή είναι το χάος των 586 ευρώ , η υπέρ-εντατικοποίηση, η δουλειά
ήλιο με ήλιο.

• Διακοπές και ελεύθερο χρόνο, που σήμερα είναι όνειρο θερινής
νυκτός για τους εργαζόμενους.

ΤΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ

Σύγχρονες ανάγκες σήμερα είναι:
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά όλο το χρόνο.
• Κοινωνική Ασφάλιση που να εξασφαλίζει διευρυμένη προστασία κατά
την διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του εργάσιμου βίου.
• Μισθοί που να ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο διαβίωσης
• Μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Το κλαδικό σωματείο ΣΕΤΤΑ μας καλεί να σκεφτούμε τι πραγματικά χρειάζονται
σήμερα οι εργαζόμενοι, τι μπορούμε να πετύχουμε. Οι αγώνες μας δεν μπορούν
παρά να έχουν στόχο διεκδικήσεις με βάση τις ανάγκες μας, τις σύγχρονες
ανάγκες ενός εργαζόμενου σήμερα, να έχουν στόχο ύπαρξη ΣΣΕ που να μας
κατοχυρώνει ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει
να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση, να διεκδικήσουν και
να παλέψουν στην πράξη, μέσα από συζήτηση και μάχες στον χώρο εργασίας,
μέσα από εξορμήσεις και συσκέψεις, διεξαγωγή μαζικών συνελεύσεων που
τον πρώτο λόγο θα έχουν οι εργαζόμενοι. Αυτός ο αγώνας θα πρέπει να
αγκαλιάσει όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο είτε δουλεύουν στα ΕΛΤΑ ή σε
ιδιωτική εταιρεία, είτε σε Μητρική ή σε franchise, μόνιμοι ή συμβασιούχοι και
ενοικιαζόμενοι, παλιοί ή νέοι, άντρες και γυναίκες, receptionist, τηλεφωνικά
κέντρα, εργάτες στην ταινία, κουβαλητές, οδηγούς αυτοκινήτων ή δικύκλων.
Εργαζόμενους που είναι δηλωμένοι εργατοϋπάλληλοι και κάνουν άλλη
δουλειά, υπαλλήλους γραφείου που οδηγούν οχήματα, όπως και αν μας
έχουν δηλωμένους οι εργοδότες μας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Σε
κάθε κινητοποίηση, κάθε συνέλευση, κάθε σύσκεψη μεταξύ εργαζομένων
πέρα από τις επιμέρους κατακτήσεις που μπορεί να έχουμε το πιο σημαντικό
όλων είναι κάθε φορά η συνένωση των εργαζομένων, κάθε φορά να γινόμαστε
περισσότεροι, να μαζεύεται πείρα ώστε την επόμενη φορά να διεκδικούμε από
καλύτερη θέση. Η οργάνωση στους εργασιακούς χώρους είναι η καλύτερη
απάντηση στο «δεν γίνεται τίποτα» ή «αφού έχεις δουλειά πάλι καλά να λες
και μην ζητάς πολλά», «οι εργοδότες δυσκολεύονται και δεν μπορούν να μας
δώσουν πιο πολλά γιατί θα κλείσουν οι επιχειρήσεις».

ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΜΙΣΘΟΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΝΤΑΙ
Η αλήθεια για τον κλάδο είναι, πως αν και η κερδοφορία στην πλειονότητα
των επιχειρήσεων αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, οι μισθοί είτε μικραίνουν ή
στην καλύτερη των περιπτώσεων μένουν στάσιμοι και σε ελάχιστες περιπτώσεις
υπάρχουν μικρές αυξήσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα δύο από
των μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών του κλάδου ACS και SPEEDEX. Στις δύο
αυτές εταιρείες ο όγκος εργασίας και συνεπώς και τα κέρδη έχουν αυξηθεί
κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, οι μισθοί όμως σε καμία περίπτωση δεν έχουν
ανάλογη αύξηση, πόσο μάλλον δεν φτάνουν τα επίπεδα που ήταν το 2012.
Στις 25/2 στη συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου της SPEEDEX
συζητήθηκε η υπογραφή της νέας επιχειρησιακής ΣΣΕ και ενώ τα στοιχεία
μαρτυρούσαν μεγάλη αύξηση των κερδών της εταιρείας, η σύμβαση που
συζητήθηκε έλεγε για 5% ισόποση κατανομή των κερδών στους
εργαζόμενους και από εκεί και πέρα bonus κουπόνια για αγορά
προϊόντων από το supermarket σε περίπτωση που συνεχίζουν τα κέρδη
της επιχείρησης να αυξάνονται. Την 1/ 4 πραγματοποιήθηκε συνέλευση από
το έτερο επιχειρησιακό σωματείο της ACS, με θέμα τη συζήτηση της πρότασης
για τη νέα επιχειρησιακή τους ΣΣΕ, ενόψει και της λήξης της προηγούμενης.
Ενώ ήταν κοινώς αποδεκτό και ολοφάνερο πως τα κέρδη της εταιρείας ήταν
κατά πολύ αυξημένα και υπάρχουν δυνατότητες για ανάκτηση των απωλειών
των εργαζομένων τα τελευταία 6 χρόνια (περίπου -12% και μια σειρά
δικαιωμάτων όπως τριετίες κλπ το ΔΣ του σωματείου έφερε προς συζήτηση
μια σύμβαση με όρους αύξησης του μισθού στα επίπεδα του 2 ή 3 ή 4 % και
ξεπάγωμα των τριετιών με από εδώ και πέρα 2 ή 3% προσαύξηση για κάθε
τριετία καθώς και αναδρομική από το 2012 απολαβή της τάξεως του 1%. Εάν
υποθέσουμε ότι θα πάνε αυτά προς συζήτηση με την εργοδοσία και μετά από
«σκληρές διαπραγματεύσεις» θα αποφασιστεί μια αύξηση της τάξεως του 3%,
στο τέλος-τέλος στις τσέπες των εργαζόμενων θα φτάσουν περίπου 40 ευρώ
παραπάνω. Να σημειωθεί εδώ πως πριν το 2012 οι τριετίες ήταν +5% και
οι μισθοί στο +12%. Την κουβέντα επίσης απασχόλησε η κατανομή μέρους του
μισθού με κουπόνια. Συνάδελφοι να σημειώσουμε ότι η απόδοση μέρους του
μισθού μας σε κουπόνια είναι επικίνδυνη μορφή, είναι μεταβαλλόμενη, όποτε
θέλει την αποσύρει η επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι είναι χρήσιμα τα ψώνια από
το supermarket, αλλά με τα κουπόνια, δεν μπορείς να πληρώσεις την ΔΕΗ, δεν
μπορείς να βάλεις το νοίκι, να πληρώσεις το δάνειο, να σπουδάσεις τα παιδιά
σου, να πας θέατρο. Ας πληρωνόμαστε λοιπόν ολόκληρο τον μισθό μας κανονικά
σε χρήματα και από εκεί και πέρα δεν έχουμε πρόβλημα να μας δίνονται και
1000 και 1500 και 2000 ευρώ σε κουπόνια. Θα τα χρησιμοποιήσουμε.

Σήμερα υπάρχει πείρα στο κίνημα, η πάλη των εργαζομένων έχει φανεί πως
μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Μπορεί να φέρει αποτελέσματα όταν βάση
των διεκδικήσεων είναι οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και όχι όταν
τα αιτήματά μας έχουν ταβάνι το να μένουν σταθεροί οι μισθοί με ελάχιστες
περιπτώσεις αυξήσεων και πολλές φορές σε μορφή bonus-κουπονιών. Αυτά
που έχουμε χάσει μέσα στα έξι τελευταία χρόνια και που είχαν κατακτηθεί με
πολλούς αγώνες είναι πολλά περισσότερα.
Αποτελέσματα σε αυτή την γραμμή είχαν οι διεκδικήσεις σωματείων σε κλάδους
όπως των Οικοδόμων, στα Τρόφιμα-Ποτά, στους Ηθοποιούς όπου υπογράφτηκαν
ΣΣΕ με αυξήσεις. Αποτελέσματα και μικρές νίκες έχουμε καταφέρει και στον
κλάδο μας, όπως η απόλυση που πήραμε πίσω στην ACS στο Μαρούσι, τα
Σάββατα που δουλευόντουσαν τσάμπα και πλέον πληρώνονται στη Courier
Center, αποφυγή βλαπτικής μετακίνησης συναδέλφου στο κατάστημα των ΕΛΤΑ
στην Αιόλου κ.α. Με μικρές μάχες έχουμε καταφέρει κάποιες επιμέρους νίκες,
για μεγαλύτερες νίκες χρειάζονται μεγαλύτερες, πιο μαζικές, πιο συντονισμένες
μάχες. Γι’ αυτό σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου πρέπει μα γραφτούν στο
σωματείο τους το ΣΕΤΤΑ, να συσπειρωθούν γύρω του, να μαζικοποιήσουν τις
διαδικασίες του. Αυτό είναι που θα μας κάνει πιο δυνατούς.
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
• Να υπογραφεί ΕΓΣΣΕ, να επανέλθει με νόμο ο κατώτερος μισθός στα 751 ευρώ μεικτά.
• Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις ΣΣΕ. Επίσης να ξαναγίνει υποχρεωτική η
τήρηση των ΣΣΕ από τους εργοδότες όπως ήταν πριν το 2012.
• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα, κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας
και των Ατομικών Συμβάσεων. Μετατροπή των συμβασιούχων συναδέλφων σε μόνιμους.
• Σταθερό-ημερήσιο ωράριο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας με 7ωρο, 5μερο, 35ωρο και διασφάλισημέσα
από τις ΣΣΕ όλων των επιδομάτων και των δώρων.
• Καμία διαχώριση ανάμεσα σε παλιούς και νέους εργαζόμενους, όπως επίσης και σε εργαζόμενους
μητρικών εταιρειών και franchise, εργαζόμενους δηλαδή δύο και τριών ταχυτήτων.
• Επαναφορά των μισθών στα προ κρίσης επίπεδαμε αυξήσεις στους μισθούς και κάλυψη των απωλειών.
• Κατάργηση του αίσχους των ενοικιαζόμενων εργαζομένων και πρόσληψή τους στις εταιρίες που εργάζονται
με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα.
• Βαρέα ένσημα για όλους τους εργαζόμενους στα Κέντρα Διαλογής (HUB) και τους οδηγούς σε μηχανάκι ή
αυτοκίνητο.
• Μέτρα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους. Παροχή από τις εταιρείες ειδικής ένδυσης καθώς και
κράνος, γάντια, αδιάβροχα, παπούτσια για όλους τους courier.
Με αυτά ως βασικά αιτήματα οργανώνει το ΣΕΤΤΑ την πάλη των συναδέλφων του κλάδου μας.
Επεξεργάζεται σχέδιο κλαδικής ΣΣΕ που θα συζητήσει και θα παλέψει στον κλάδο το επόμενο διάστημα.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ:

ΔΙΝΟΥΝ «ΤΑ ΡΕΣΤΑ» ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Δε χωράει πλέον καμία αμφιβολία για τους εργαζόμενους όσον αφορά
το ρόλο και τους στόχους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Στον τρίτο χρόνο
διακυβέρνησης της οι μάσκες πλέον έχουν πέσει, οι αυταπάτες που έσπειραν
έχουν ξεδιαλύνει.
Όχι μόνο δεν κατάργησε κανένα μνημόνιο, όχι απλά δεν ακύρωσε
κανένα μνημονιακό νόμο όπως διατυμπάνιζε, αλλά προχώρησε ακόμη πιο
πέρα την επίθεσή της στα δικαιώματά μας. Υπέγραψε ένα επιπλέον μνημόνιο
χτυπώντας ακόμη και δικαιώματα που άλλη κυβέρνηση θα δυσκολευόταν
να το κάνει με τέτοια άνεση. Όπως για παράδειγμα το πολυνομοσχέδιο που
ψήφισε τον Φλεβάρη με το οποίο βάζει επιπλέον εμπόδια στο δικαίωμά μας στην
απεργία, προσπαθεί να «βάλει χέρι» στα ίδια τα εργατικά σωματεία με στόχο να
ελέγχονται αυτά από το κράτος, την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της.
Παίρνουν τα μέτρα τους γιατί ξέρουν ότι η πολιτική τους, η επίθεση στα
δικαιώματά μας αργά ή γρήγορα θα φέρει αντίδραση. Χτυπούν τα σωματεία
γιατί φοβούνται την ενότητα της πάλης των εργαζομένων. Φοβούνται ότι όταν
οι εργαζόμενοι καταλάβουν τη δύναμή τους, μέσα από την οργάνωσή τους στα
σωματεία, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για την εργοδοσία.
Επιπλέον έρχονται νέα μέτρα, τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης
αξιολόγησης, βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των μεροκαματιάρηδων, αυξάνει τη
φοροληστεία και όλα αυτά με ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού.

Η πολιτική αυτή της κυβέρνησης, ως συνέχεια των προηγούμενων
κυβερνήσεων, έχει ένα και μοναδικό στόχο. Να εξυπηρετήσει το στόχο για
ανάπτυξη και μεγάλωμα της κερδοφορίας του κεφαλαίου, των βιομηχάνων και
των εργοδοτών μας. Η αύξηση της κερδοφορίας προϋποθέτει πρώτα και κύρια
το ξεζούμισμα των εργαζομένων, την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των μισθών
μας, το πετσόκομμα των κοινωνικών παροχών όπως Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική
Ασφάλιση κ.α. που μέσω της φορολογίας μας και των εισφορών στα ασφαλιστικά
ταμεία έχουμε χρυσοπληρώσει. Προϋποθέτει δηλαδή να δουλεύουμε όσο το
δυνατόν περισσότερο, με όσο το δυνατόν μικρότερο μισθό και παροχές.
Η κυβέρνηση λοιπόν τα δίνει όλα για να αυξήσουν την κερδοφορία
τους τα μονοπώλια, εγχώρια και ξένα. Σε αυτή την προσπάθεια της δε διστάζει
να εμπλέξει τη χώρα μας σε επικίνδυνα παιχνίδια που βάζουν σε κίνδυνο
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, ώστε να πάρει καλύτερα ανταλλάγματα
για τους Έλληνες βιομήχανους.
Σήμερα η περιοχή μας μυρίζει μπαρούτι. Στη Συρία συνεχίζεται
ο πόλεμος με μεγαλύτερη ένταση και όξυνση των αντιθέσεων μεγάλων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων όπως ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ. Στην Ανατολική Μεσόγειο
έχουμε τεράστια συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων, με επίκεντρο τη Συρία
και την Κυπριακή ΑΟΖ. Στα Βαλκάνια εντείνονται οι κόντρες για τους αγωγούς
και τους εμπορικούς δρόμους.
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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΛΕΚΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Είναι στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης της χώρας μας η συμμετοχή
της στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Μέσα από αυτή της τη συμμαχία θεωρεί ότι καλύτερα
μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της, για επέκταση σε νέες αγορές,
για ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία. Αναλαμβάνει να παίξει ενεργό ρόλο στην
προώθηση των ΝΑΤΟϊκών επιδιώξεων, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση του
ρόλου της στην περιοχή.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υπηρετώντας αυτό το στόχο, όπως
άλλωστε κάνουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, γεμίζει τη χώρα μας με
ΝΑΤΟϊκές βάσεις. Αυτές οι βάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στα δολοφονικά
χτυπήματα στη Συρία, όπου ο λαός της σφαγιάζεται στο βωμό της κερδοφορίας
των μονοπωλίων, δηλαδή για το ποιας χώρας τα μονοπώλια θα κερδίσουν
περισσότερα. Από τη βάση της Σούδας, για παράδειγμα, φορτώνονται οι
αμερικάνικοι πύραυλοι που σκοτώνουν αμάχους στη Συρία, από εκεί πετούν τα
αμερικάνικα κατασκοπευτικά πριν τα χτυπήματα. Έφτασαν στο σημείο Ελληνικά
πλοία να συνοδεύουν τα αμερικάνικα στις δολοφονικές τους εξορμήσεις, όπως
έγινε πρόσφατα με το υποβρύχιο Παπανικολής.

Οι εργαζόμενοι του κλάδου μας, της χώρα μας δεν έχουμε να
χωρίσουμε τίποτα με τους εργαζόμενους των γειτονικών χωρών. Απεναντίας
έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, που είναι η αστική τάξη, τα μονοπώλια των χωρών
μας. Αυτούς δηλαδή, που μας ξεζουμίζουν καθημερινά, που μας κλέβουν τον
πλούτο που παράγουμε με τη εργασία μας, με τον ιδρώτα μας και μας σέρνουν
στον πόλεμο για τα κέρδη τους. Δε θα αλληλοσκοτωθούμε μεταξύ μας για να
πλουτίζουν αυτοί.
Το ΣΕΤΤΑ καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να δηλώσουν έμπρακτα
την αλληλεγγύη τους στον λαό, στους εργάτες της Συρίας που τους δολοφονούν
στη χώρα τους και τους κρατά εγκλωβισμένους στη χώρα μας η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Να απαιτήσουμε τώρα, να κλείσουν οι βάσεις του
θανάτου, καμία εμπλοκή της χώρας μας στις δολοφονικές
εξορμήσεις των ΝΑΤΟϊκων. Να γυρίσουν πίσω τα ελληνικά
στρατεύματα που βρίσκονται σε ΝΑΤΟϊκες αποστολές σε 16
χώρες.
Οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική της
κυβέρνησης που τσακίζει τα δικαιώματα και μας εμπλέκει
σε επικίνδυνες καταστάσεις, με την πιθανότητα πολεμικής
εμπλοκής να είναι ορατή. Να καταδικαστεί αυτή η πολιτική
σε κάθε χώρο δουλειάς, καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.
Να οργανώσουμε την πάλη μας για την ανατροπή αυτής της
πολιτικής.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και οι επιδιώξεις των μονοπωλίων
της χώρας μας για αναβάθμιση της θέσης τους, ώστε να πάρουν μεγαλύτερο
κομμάτι από την πίτα, έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της τουρκικής
αστικής τάξης στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια, που έχει τις ίδιες επιδιώξεις. Και οι
δύο θέλουν να πάρουν όσο το δυνατόν παραπάνω στη νέα μοιρασιά. Η αστική
τάξη της Τουρκίας σήμερα είναι μια ισχυρή οικονομικά και στρατιωτικά δύναμη
(πχ μέλος στους G20), ζητά ακόμη μεγαλύτερα μερίδια στο μοίρασμα που
γίνεται. Η αλλαγή συνόρων που επιχειρείται στην περιοχή μας και ο διαμελισμός
της Συρίας, της ανοίγουν ακόμη περισσότερο την όρεξη.
Την ίδια στιγμή οι εργάτες της Τουρκίας ζουν τη στυγνή εκμετάλλευση
από τους βιομήχανους, με μισθούς πείνας, με άθλιες συνθήκες εργασίας, με
όργιο καταστολής και περιστολής δημοκρατικών δικαιωμάτων.
Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ γιατί δαπανά
υπέρογκα ποσά από την τσέπη του λαού για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για
τις επιθετικές ανάγκες του ΝΑΤΟ. 4,3 δις ευρώ μέσα στο 2017 σπατάλησε για
τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που μας καλεί να σφίξουμε κι άλλο το
ζωνάρι, να βάλουμε πλάτη για την ανάπτυξή τους. Την ίδια ώρα μας λένε ότι
είναι φυσιολογικό να ζούμε με μισθούς πείνας, να υπάρχουν συμβασιούχοι και
ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, να μας παίρνουν τα σπίτια, γιατί
αυτό επιτάσσει η ανάπτυξή τους.

Σε όσους λένε ότι μόνοι μας δε μπορούμε, ότι έξω από το ΝΑΤΟ θα
μας την πέσουν, ότι θα απομονωθούμε, έχουμε μόνο ένα πράγμα να τους
θυμίσουμε. Ο λαός μας, με μπροστάρη τους εργάτες, όταν χρειάστηκε σήκωσε
παλικαρίσια τα όπλα και τα έβαλε με θεούς και δαίμονες. Συγκρούστηκε με
μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όπως η ναζιστική Γερμανία και οι σύμμαχοί
της και κατάφερε από μόνος του να απελευθερώσει τη χώρα μας. Μη ξεχνάμε
ότι η πρώτη απεργία στην κατεχόμενη Ευρώπη ξεκίνησε από την Ελλάδα και
τον κλάδο μας που τότε ήταν Ταχυδρομεία – Τηλεφωνία – Τηλέγραφος (Τ.Τ.Τ).
Αμέσως μετά συγκρούστηκε με ΗΠΑ, Αγγλία και τους ντόπιους
εκμεταλλευτές. Με αυτούς που ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
υπερασπίζεται τη μνήμη τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι δε δίστασε να επιτεθεί
λυσσασμένα, με ΜΑΤ, δακρυγόνα και γκλοπ σε εργάτες, φοιτητές και μαθητές.
Δε δίστασε να τους ανοίξει τα κεφάλια και ορισμένους από αυτούς να τους σύρει
σε δίκες με πλαστές κατηγορίες.
Γιατί όλα αυτά; Για να μη τους επιτρέψει να γκρεμίσουν το άγαλμα
του Τρούμαν. Του Πρόεδρος των ΗΠΑ που έδωσε την εντολή για τη ρίψη της
ατομικής βόμβας τον Αύγουστο του 1945, που βαρύνεται για την αμερικανική
επέμβαση ενάντια στον ΔΣΕ (Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας) την περίοδο 1947
- 1949, εγκαινιάζοντας την δολοφονική χρήση βομβών ναπάλμ ενάντια στους
μαχητές του ΔΣΕ και σε αμάχους, στο Γράμμο και το Βίτσι, που βαρύνεται με την
ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση στην Κορέα το 1950, έναν πόλεμο στον
οποίο τίμημα αίματος πλήρωσε και η χώρα μας.
Αυτοί είναι οι σύμμαχοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα ιδανικά και αυτά τα
εγκλήματα υπερασπίζεται.

Ο ΛΥΚΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΠΑΔΙ
Μας λένε ότι δε κινδυνεύουμε γιατί έχουμε το ΝΑΤΟ και τους
Αμερικάνους που μας προστατεύουν. Τους απαντάμε ότι μας προστατεύουν
όπως προστάτευσαν και την Κύπρο το 1974 κατά την Τουρκική εισβολή.
Όπως προστάτευσαν και την Γιουγκοσλαβία που αφού τη διέλυσαν,
μακέλεψαν το λαό της δυο φορές τη δεκαετία του 1990. Όπως τους λαούς
του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Λιβύης και της Συρίας. Όπου πήγε το ΝΑΤΟ
έσπειρε τον όλεθρο, την καταστροφή και το θάνατο. Πως τώρα μπορεί να μας
προστατέψει;
Αλήθεια πως μπορεί να διασφαλίσει το ΝΑΤΟ τα σύνορα της χώρας μας
όταν δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο; Όταν το βλέπει σα μια ενιαία ΝΑΤΟϊκη
θάλασσα; Όταν απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα μας λέει «βρείτε τα μεταξύ
σας, είμαστε μια οικογένεια»; Όπως μια οικογένεια μας λένε ότι είμαστε και οι
εργοδότες, που μας κλέβουν τον πλούτο που παράγουμε.
Το ΝΑΤΟ είναι συμμαχία κρατών που την εξουσία την έχουν τα μονοπώλια,
οι βιομήχανοι. Στόχος τους είναι μέσα από αυτή τη στρατιωτική συμμαχία να
διασφαλίζουν την κερδοφορία τους κόντρα σε ανταγωνιστικά μονοπώλια. Όταν
οξύνονται οι ανταγωνισμοί τους σε σημείο που δε μπορούν να λυθούν μια είναι
η λύση. Ο πόλεμος για το ποιος θα επικρατήσει. Αυτή η συμμαχία λοιπόν, που
λειτουργεί σα μια αγέλη λύκων που κατασπαράζει ότι βρει στο πέρασμά της, δε
γίνεται να είναι πυλώνας ασφάλειας για κανένα λαό.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΤΤΑ
Την Κυριακή 22/4 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του σωματείου μας.
Τους συναδέλφους απασχόλησε ιδιαίτερα η κατάσταση που επικρατεί στους
χώρους. Η εργοδοτική τρομοκρατία, οι χαμηλοί μισθοί κ.α. ήρθε εικόνα από
χώρους όπως ΕΛΤΑ COURIER, όπου σαρώνουν οι ελαστικές μορφές εργασίας.
Για τις άσχημες συνθήκες που δουλεύουν οι ενοικιαζόμενοι και συμβασιούχοι
στον όμιλο ΕΛΤΑ. Για την επικινδυνότητα του επαγγέλματος των courier. Την
εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στα Κέντρα Διαλογής
(HUB), τόσο στα ΕΛΤΑ όσο και στις ιδιωτικές εταιρίες όπως ACS, ΓΕΝΙΚΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, SPEEDEX κ.α. Την προσπάθεια της κυβέρνησης να πουλήσει
τα ΕΛΤΑ.
Συνάδελφοι από μικρότερες εταιρίες όπως COURIER CENTER, EASY MAIL
στάθηκαν στα προβλήματα στο χώρο τους, στις υπερωρίες που καθημερινά
δουλεύουν.
Ήρθε πλούσια πείρα από τη δράση του σωματείου μας. Έντονο ήταν το
συμπέρασμα ότι στους χώρους που οι συνάδελφοι συσπειρώνονται στο
σωματείο, εκεί που κουβεντιάζουν και οργανώνουν την πάλη τους, εκεί που
μαζί με το ΣΕΤΤΑ διεκδικούν καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς έχουμε και
καλύτερα αποτελέσματα.
Απασχόλησε το ενδεχόμενο πολέμου και η εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια
μοιράσματος των φυσικών πόρων και αλλαγής συνόρων, στον αδυσώπητο
ανταγωνισμό των μονοπωλίων για κερδοφορία, που πάντα την πληρώνουν οι
λαοί.
Το ΣΕΤΤΑ μέσα από την πλούσια συζήτηση κατέληξε στον στόχο μέχρι την επόμενη
Γενική Συνέλευση να έχει καταρτίσει σχέδιο Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας (ΣΣΕ) ως βασικό όρο για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης
των εργαζομένων του κλάδου μας. Βασικοί άξονες στο σχέδιο κλαδικής ΣΣΕ θα
είναι: κατώτατος μισθός τα 751 ευρώ, τον καθορισμό ειδικοτήτων, βαρέα και
ανθυγιεινά για όλους τους εργαζόμενους στα κέντρα διαλογής, τους courier και
οδηγούς, κατάργηση του θεσμού των franchise και ένταξη των εργαζόμενων
σε αυτά στις μητρικές εταιρίες , επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στα ΕΛΤΑ,
άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ενοικίασης, σε
αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα στα ΕΛΤΑ και στις ιδιωτικές
εταιρίες, εγγραφή των εργαζομένων στα επιχειρησιακά σωματεία και ένταξή
τους στις επιχειρησιακές ΣΣΕ. Να γίνει μέλημα του κάθε εργαζόμενου και
στόχος η υπογραφή ΣΣΕ που θα περικλείει όλους τους όρους με δικαιώματα και
υποχρεώσεις έτσι ώστε να διασφαλιστούμε εμείς οι εργαζόμενοι.

τη μεγαλύτερη κίνηση στο λεκανοπέδιο Αττικής, δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου!
Όλα τα παραπάνω προφανώς η ΣΥΡΙΖΑιϊκη διοίκηση τα θεωρεί ανάπτυξη!
ΡΕ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!
Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στον κλάδο
μας. Αυτοί που στη Γενική Συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου στη
SPEEDEX φωνάζανε ότι θέλουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και
όχι κουπόνια, ήταν ακριβώς οι ίδιοι (ο ίδιος εργαζόμενος) που στην Γενική
Συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου της ACS, δεν είπαν κουβέντα στην
πρόταση της πλειοψηφίας να διεκδικήσουν και φέτος κουπόνια!!!
Μάλλον γιατί την πρόταση στο σωματείο της ACS για τα κουπόνια την κατέθεσαν
οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ!!!!
Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή είναι διχασμένες προσωπικότητες ή
μας δουλεύουν ψιλό γαζί! Τα συμπεράσματα δικά σας.
ΕΥΤΥΧΩΣ Ο ΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΒΡΕΘΗΚΕ!
Σε συνέλευση επιχειρησιακού σωματείου του κλάδου μας η πλειοψηφία του
βρήκε τον ένοχο για τους χαμηλούς μισθούς. Και φυσικά δεν είναι ούτε η
εργοδοσία ούτε η κυβέρνηση. Φταίνε οι εργαζόμενοι στα franchise μας είπαν
λίγο πολύ!!!!!
Για την ακρίβεια, στην πρόταση των ταξικών δυνάμεων που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ, οι εργαζόμενοι στα franchise να γράφονται στο επιχειρησιακό σωματείο
και να παλέψουμε να ενταχθούν στην επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας (ΣΣΕ), πράγμα που θα καλυτερεύσει κατά πολύ τις συνθήκες εργασίας
τους και το μισθό, μας απάντησαν: ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΙΣΘΟ!!!
ΟΙ ΕΝΩΤΙΚΟΙ
Ποιοι τα λένε αυτά;; Αυτοί που πριν ένα χρόνο ακριβώς, όταν οι ταξικές
δυνάμεις αποφάσισαν να κατεβούν στις εκλογές του σωματείου με ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο, σήκωσαν κουρνιαχτό ότι είμαστε διασπαστές, ότι διασπάμε την
ενότητα του σωματείου!!
ΗΡΘΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ! ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ!!
Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι από το Κέντρο Διαλογής Αεροδρομίου των
ΕΛΤΑ έφτασε η ανάπτυξη και στο δικό τους εργασιακό χώρο. Καθημερινά εκεί
στοιβάζονται κλούβες με παραλαβές από το εξωτερικό, κάνοντας την κατάσταση
στο χώρο αφόρητη.
Μαζί με την αύξηση όμως του όγκου δουλειάς, συμβαίνει και κάτι περίεργο.
Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό για να μπορέσει να διαχειριστεί
αυτόν τον όγκο δουλειάς. Το μόνο μέτρο που έχει πάρει η διοίκηση είναι η
πρόσληψη ορισμένων ενοικιαζόμενων εργαζομένων που το πρώτο που τους
ξεκαθαρίζει είναι ότι η δουλειά είναι σκληρή και πρέπει να βάλουν πλάτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ΕΛΤΑ έχουν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με
συμβάσεις αορίστου χρόνου από το 2006!! Μάλλον γιατί οι εργαζόμενοι με
δικαιώματα και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας «ΦΟΒΙΖΟΥΝ» ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥΣ!!

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΤΑ
Όπως μας ανέφεραν οι συνάδελφοι από το συγκεκριμένο κατάστημα, οι συνθήκες
εργασίας είναι πραγματικά απαράδεκτες. Στο υπόγειο του καταστήματος από
την υγρασία υπάρχει μούχλα στους τοίχους, ενώ κατά καιρούς έχουν κάνει την
εμφάνισή τους ακόμη και ποντίκια.
Ο κλιματισμός στο χώρο λειτουργεί μόνο μετά από παρέμβαση του ΣΕΤΤΑ,
αλλιώς «ξεχνιέται» χαλασμένος για πολύ καιρό. Όταν βρέχει στάζει το ταβάνι,
ενώ σε μεγάλες μπόρες χρειάζονται αδιάβροχα μιας και το ταβάνι στάζει.
Το καλύτερο μας το κράτησαν για το τέλος. Στο κατάστημά τους, που είναι αυτό με

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
Το Σάββατο στις 17 του Μάρτη πραγματοποιήσαμε το ετήσιο γλέντι του σωματείου μας στην ταβέρνα «Βαγγέλης και Υιός». Με πολύ κέφι και χαρά ξαναβρεθήκαμε,
ήπιαμε και φάγαμε, χορέψαμε ως το πρωί! Με αισιοδοξία προχωράμε στην οργάνωση του αγώνα μας ενάντια στην εργοδοσία!!!
Συνάδελφοι από δεκάδες χώρους δουλειάς του κλάδου μας, από τα ΕΛΤΑ, την ACS, τη SPEEDEX, τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και άλλους μικρότερους χώρους δουλειάς,
συναντήθηκαν αυτή τη φορά για να γλεντήσουν.
Αυτή είναι και η δύναμη του σωματείου μας. Ότι μπορεί και ενώνει όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. Προωθεί την ενότητα των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ με αυτούς
στις ιδιωτικές εταιρίες, μιας και έχουμε τα ίδια προβλήματα και τον ίδιο αντίπαλο. Με αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζεται η δύναμη μας στον αγώνα για μια καλύτερη
ζωή.

Αγωνιζόμαστε και τραγουδάμε για ένα καλύτερο μέλλον που εμείς εργαζόμενοι μπορούμε να ζήσουμε!!!
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