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Με ρεαλιστικές θέσεις – Προτάσεις και υπεύθυνες πράξεις έρχεται το αποτέλεσμα
Συναδέλφισες, συνάδελφοι,
Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχόλησε το συνδικάτο για πάρα πολλά χρόνια βρήκε την οριστική του λύση.
Είναι το πρόβλημα των συναδέλφων που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις. Το πρόβλημα ξεκίνησε να
αντιμετωπίζεται από την ΠΕΤ-ΟΤΕ το 2006, με μια σειρά παρεμβάσεων από το σωματείο. Φυσικά από τότε
όπως και για όλα τα ουσιαστικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ οι κατά συρροή
λαϊκιστές «έριχναν τα ζάρια τους» με την γνωστή τους τυχοδιωκτική και ανεύθυνη στάση. Σκοπός τους όπως
πάντα η επένδυση στην ύπαρξη και όχι στη λύση του προβλήματος. Η παράταξη μας (ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ τότε) από
εκείνη την εποχή, είχε ξεκινήσει μια έντιμη ενημέρωση στους συναδέλφους γνωστοποιώντας τους, ότι μόνο
με σοβαρότητα, υπεύθυνα με θέσεις και προτάσεις θα δινόταν λύση στο πρόβλημα. Η εξέλιξη της διαδικασίας
κατά καιρούς ένταξε στον ΟΤΕ κάποιους από αυτούς τους συναδέλφους χωρίς όμως το πρόβλημα να
αντιμετωπιστεί συνολικά. Σήμερα μετά και την παρέμβαση της ΟΜΕ-ΟΤΕ οι τελευταίοι 60 περίπου συνάδελφοι
με δικαστικές αποφάσεις εντάσσονται στον ΟΤΕ. Τρανή απόδειξη η οποία δικαιώνει απόλυτα τις διαχρονικές
μας επιλογές, τις δικές μας θέσεις προτάσεις για συνολική λύση του προβλήματος και δημιουργεί ένα
πρόσθετο αίσθημα εργασιακής ασφάλειας στους συναδέλφους αυτούς.
Ένα άλλο επίκαιρο θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι η εργασία στην πρώτη γραμμή και
ιδίως στο πεδίο, συναδέλφων που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες και εργάζονται στον ΟΤΕ με συμβάσεις
δανεισμού. Εδώ δεν τίθεται πλέον θέμα διαδικαστικό εδώ υπάρχει θέμα το οποίο εγγίζει δεσμεύσεις της
εταιρείας απέναντι στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και αφορούν την εργασία ιδίως στα ΤΤΛΠ. Για εμάς στην ΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ το
θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και θέση μας είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι που απασχολούνται σε έργο ΟΤΕ
ιδίως πρώτης γραμμής θα πρέπει να ανήκουν στην μητρική εταιρεία. Κάναμε έναν ολόκληρο αγώνα εδώ και
πολλά χρόνια για να λήξουμε το θέμα της ΟΤΕplus, με σκοπό να λυθεί το θέμα της δανειζόμενης εργασίας τον
ΟΤΕ. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η διοίκηση του ΟΤΕ κάνει προσπάθεια πισωγυρίσματος, με απρόβλεπτες
συνέπειες.
Αξιολογώντας τις εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα και τη χρονική στιγμή στην οποία υπάρχει σε εξέλιξη
διαπραγμάτευση, εμείς σαν ΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ ζητάμε άμεσα την παρέμβαση της ΟΜΕ-ΟΤΕ για το θέμα, βάζοντας
το στις πρώτες θέσεις της γραμμής διαπραγμάτευσης για την επόμενη ΣΣΕ.
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η διαδικασία υπογραφής ΣΣΕ έχει ήδη μπει σε τροχιά διαπραγμάτευσης και
ενόσω η διαπραγμάτευση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη οφείλουμε όλοι να είμαστε εναρμονισμένοι με την ΟΜΕΟΤΕ και σε επίπεδο πληροφόρησης αλλά και σε επίπεδο κινήσεων.
Η σημερινή εποχή απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα και αυτούς που μέχρι χθες με
αστειότητα χαρακτηρίζαμε απλά «γραφικούς», επισημαίνουμε ότι με την ανεύθυνη στάση τους μπορεί να
προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές . Καθώς επίσης ενδεχομένως κάποιοι να προσπαθήσουν με ανεύθυνες
ακτιβίστικες ενέργειες να βγουν από την παραταξιακή τους ανυπαρξία, παίρνοντας κυριολεκτικά στο λαιμό
τους, τους εργαζόμενους. Aδιαφορώντας για την λύση των προβλημάτων, απλά και μόνο για ψηφαλάκια και
εκμετάλλευση. Η ΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης τη δράση της, καλώντας όλους τους
συναδέλφους να βρίσκονται σε συνδικαλιστική επαγρύπνηση υπενθυμίζοντας ότι
Τίποτα δεν μας χαρίζεται όλα κατακτώνται με αγώνες…
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