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Για να τελειώνοσμε επιτέλοσς
με τα νοσηρά και εκυσλιστικά υαινόμενα στην ΠΕΤ-ΟΤΕ
Σπλάδειθνη,
Είλαη γλσζηό όηη ε Αγσληζηηθή Σπλεξγαζία ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ηεο ΠΕΤ – ΟΤΕ
ζπλεξγάζηεθε εθινγηθά κε ηελ αθνκκάηηζηε ελόηεηα θαη κε αλεμάξηεηνπο ζπλδηθαιηζηέο.
Σήκεξα έλα ρξόλν κεηά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ζπλεξγαζία απηή παξνπζίαζε ζνβαξά
πξνβιήκαηα ηα νπνία θαηά θύξην ιόγν νθείινληαη ζηηο πξαθηηθέο θαη κεζνδεύζεηο πνπ αθνινύζεζε
ν ηέσο πξόεδξνο ηεο αθνκκάηηζηεο ελόηεηαο Αι. Μαξηόιεο. Δηαρξνληθά ε Αγσληζηηθή Σπλεξγαζία
ππεξέηεζε έλα ζπλδηθαιηζκό, αζπκβίβαζην θαη αθεδεκόλεπην από θπβεξλήζεηο, εξγνδνζία θαη
θόκκαηα θαη πνξεύζεθε κε γλώκνλα ηελ πξνώζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Απνδείρηεθε όηη νη αξρέο ηεο παξάηαμήο καο απέρνπλ πνιύ από ηε δηαδξνκή πνπ αθνινύζεζε ν ελ
ιόγσ ζπλάδειθνο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν.
Με ζεβαζκό ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηε ζνβαξόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ επηιέγνπκε λα κελ αλαθεξζνύκε ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ δελ ηεξήζεθαλ. Άιισζηε
κηα ηέηνηα ζπδήηεζε δελ ζα είρε θαη ηίπνηε λα πξνζθέξεη. Δελ αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζνύκε ζε
πξαθηηθέο θαη κεζνδεύζεηο κε ηηο νπνίεο δηαθσλήζακε.
Είλαη όκσο απνιύησο απαξαίηεην λα μεθαζαξίζνπκε όηη απαηηήζακε λα επαλέιζεη
επηηέινπο ζηελ ΠΕΤ – ΟΤΕ ε θαηαζηαηηθή λνκηκόηεηα.
Με βάζε ην θαηαζηαηηθό ηεο ΠΕΤ – ΟΤΕ όπνηνο ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ
ΟΤΕ ράλεη θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηεο ΠΕΤ – ΟΤΕ. Μέινο ζα κπνξνύζε λα παξακείλεη κόλν
εάλ έθαλε αγσγή θαηά ηνπ ΟΤΕ γηα παξάλνκε απόιπζε θαη αίηεζε επαλαπξόζιεςεο. Τν άξζξν
απηό ηνπ θαηαζηαηηθνύ δελ ηεξήζεθε θαη κε επζύλε ησλ ΔΑΚΕ θαη ΠΑΣΚΕ ππήξμαλ ζπλάδειθνη
πνπ παξέκεηλαλ κέιε ηνπ Δ.Σ. κέρξη θαη έμη κήλεο κεηά ηελ απόιπζή ηνπο.
Τελ αλνρή πνπ δείμακε ζηελ αληηθαηαζηαηηθή παξακνλή γηα έμη κήλεο ζην Δ.Σ. ηεο ΠΕΤ –
ΟΤΕ θάπνηνη ηελ εμέιαβαλ σο αδπλακία θαη επηρείξεζαλ λα δηαησλίζνπλ ηελ παξαλνκία.
Έηζη ηόζν ν ίδηνο όζν θαη ε ΔΑΚΕ επηδίσμαλ ηελ παξακνλή ηνπ ζπλαδέιθνπ Αι. Μαξηόιε ζην
Δ.Σ. ηεο ΠΕΤ – ΟΤΕ θαη πέξαλ ηνπ εμακήλνπ από ηελ απνρώξεζή ηνπ από ηνλ ΟΤΕ.
Δηακελύζακε ινηπόλ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ζε όινπο ηνπο ηόλνπο όηη ηα παηρλίδηα
ηειείσζαλ θαη απαηηήζακε λα επαλέιζεη ε λνκηκόηεηα.
Απηό βέβαηα δελ άξεζε ζε θάπνηνπο θαη γη’ απηό είρακε θαη ην ηειεπηαίν παξαιήξεκα κε ην
νπνίν δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα αζρνιεζνύκε.
Κιείλνληαο θαινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη πξσηίζησο απηνύο κε ηνπο νπνίνπο
έρνπκε βξεζεί μαλά καδί λα απνκνλώζνπλ ηηο εθθπιηζηηθέο θαη δηαιπηηθέο πξαθηηθέο πνπ έξρνληαη
από ην παξειζόλ ώζηε από θαιύηεξεο ζέζεηο θαη κε θαιύηεξεο πξνϋπνζέζεηο λα αγσληζηνύκε γηα:

 Να αληηκεησπίζνπκε ηελ αληεξγαηηθή ιαίιαπα πνπ έρεη μεζπάζεη
 Να ππεξαζπηζηνύκε θαη λα δηεπξύλνπκε ηα εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη
κηζζνινγηθά καο δηθαηώκαηα
 Τελ άξζε ησλ αδηθηώλ ζε βάξνο ησλ λέσλ
 Έλα κηζζνιόγην θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο ζε όιν ηνλ όκηιν
 Τελ θαηάξγεζε ησλ δνπιεκπνξηθώλ OTEPLUS θαη HELLASCOM
 Τελ επαλαθνξά ηνπ ΟΤΕ ππό Δεκόζην έιεγρν.
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