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Το ΣΕΤΤΑ χαιρετίζει τους συναδέλφους εργαζόμενους της SPEEDEX, που με την αγωνιστική τους 

στάση, την καθολική τους συμμετοχή στη στάση εργασίας την Παρασκευή 17/7 στέλνουν μήνυμα 
αντίστασης στην εργοδοσία της SPEEDEX και τους σχεδιασμούς της. Παρά την προσπάθεια της 
εργοδοσίας να τους εκφοβίσει με μηνύματα στα κινητά τους, όπου παραποιούσαν την αλήθεια. 
 

 Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους που δεν υπάκουσαν στην απόφαση των δικαστηρίων που έβγαλαν 
την κινητοποίησή τους παράνομη. Μία απόφαση που πατάει πάνω στο αντεργατικό οπλοστάσιο όλων των 
προηγούμενων κυβερνήσεων, που ενισχύει η σημερινή της ΝΔ με την ΠΝΠ που εντάσσουν τις εταιρίες του 
κλάδου ως κοινής ωφέλειας, με τον κατάπτυστο νόμο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων κ.α.  

Απέδειξαν και στην πράξη ότι η τρομοκρατία εργοδοσίας και κυβέρνησης σπάνε μόνο με την 
οργανωμένη πάλη των εργατών, με τη συσπείρωσή τους στα σωματεία και τη μαζική συμμετοχή στη 
δράση. Η απόφασή τους μέσα από μαζική γενική συνέλευση του σωματείου τους, για επαναλαμβανόμενες 
24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, δείχνει το δρόμο και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου.  
 

 Το ΣΕΤΤΑ απέδειξε και στην πράξη τόσο στη Γενική Ταχυδρομική την Πέμπτη όσο και στη 
SPEEDEX, ότι είναι το κλαδικό συνδικάτο που νοιάζεται για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, 
ότι παλεύει για το συμφέρον των εργαζομένων του κλάδου, χωρίς να υπολογίζει κανένα κόστος. Για το 
ΣΕΤΤΑ ο μόνος νόμος που έχει αξία είναι το δίκιο του εργάτη. Είναι το κλαδικό που κάλυψε τις 2 
στάσεις εργασίας προκηρύσσοντας αντίστοιχες,  σε Γενική Ταχυδρομική και SPEEDEX,συμβάλλοντας και 
στην πράξη στην ενότητα της πάλης των εργαζομένων στον κλάδο. Αντίστοιχη ήταν και η συμπαράσταση 
των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη όπου πολυμελής αντιπροσωπεία σωματείων που 
συσπειρώνονται σε αυτό παραβρέθηκαν στην εκεί κινητοποίηση.      
\ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ SPEEDEX ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
 

 Το ΣΕΤΤΑ αντιλαμβανόμενο το μέγεθος της επίθεσης, αλλά και του ρόλου του ως κλαδικό 
συνδικάτο, έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλιών για συντονισμό της πάλης όλων των εργαζομένων του 
κλάδου, όπως η σύσκεψη με τα επιχειρησιακά σωματεία, η παρέμβαση στο υπουργείο εργασίας για τα 
προβλήματα μας. Μία προσπάθεια που επιδιώκουμε να συμπληρωθεί με τον αγώνα για την υπογραφή 
Κλαδικής ΣΣΕ. 
 

 Το ΣΕΤΤΑ καλεί όλα τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου όχι απλά να δηλώσουν την έμπρακτη 
συμπαράστασή τους στον αγώνα των συναδέλφων της SPEEDEX για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας (ΣΣΕ), αλλά και να πάρουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τα οξυμμένα προβλήματα στους 
χώρους δουλειάς. 
 

 Καλούμε σε συσπείρωση και αγωνιστική δράση στα επιχειρησιακά σωματεία και στο ΣΕΤΤΑ. Με 
γραμμή ολομέτωπής σύγκρουσης με εργοδοσία-κυβέρνηση- κράτος- ΕΕ και τους νόμους τους που 
κατοχυρώνουν την εκμετάλλευσή μας. Πλέον έχουν καταρρεύσει οι αυταπάτες ότι οι κυβερνήσεις τους θα 
μας λύσουν τα προβλήματά μας. Ας σκεφτούμε πόσους «Αύγουστους» περιμέναμε, πόσες κυβερνήσεις 
άλλαξαν και ας δούμε που έφτασαν τα δικαιώματά μας. Ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι ο δρόμος 
του αγώνα. Αγώνας για να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν, αυτά που μας κλέβουν. Για να 
διεκδικήσουμε τον πλούτο που με τον ιδρώτα μας παράγουμε. 
 

 Το ΣΕΤΤΑ δίνει όλες του τις δυνάμεις για το συντονισμό της δράσης των εργαζομένων του κλάδου, 
ώστε μια γροθιά να δώσουμε τη μάχη απέναντι στην εργοδοσία και το πολιτικό της προσωπικό. Μια 
γροθιά και μέσα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε κάθε χώρο δουλειάς και συνολικά στον κλάδο, να 
καταφέρουμε να υπογράψουμε Κλαδική ΣΣΕ. Σε αυτόν τον αγώνα δε περισσεύει κανείς συνάδελφος. 
 

Το ΣΕΤΤΑ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στη SPEEDEX και απαιτεί: 
 Υπογραφή ΣΣΕ στη SPEEDEX με συγχρόνους όρους δουλειάς και αμοιβής, πραγματικές αυξήσεις 

στου μισθούς. 
 Μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 
 Κατάργηση του αίσχους της ενοικιαζόμενης εργασίας και πρόσληψη στις μητρικές εταιρίες με 

αναγνώριση προϋπηρεσίας και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 
 Κατάργηση του θεσμού των franchise. 
 Βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους εργαζόμενους σε Κέντρα Διαλογής (HUB) και οδηγούς 

αυτοκινήτων και δικύκλου.   
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