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Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις
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Στις 18/5/2017 πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο και Γενικό Συμβούλιο γύρω από
τα ζητήματα για τα οποία έχουμε ήδη ενημερωθεί από τις ανακοινώσεις του σωματείου
(ΠΣΕΕΠ 19/5/2017). Εκεί τέθηκε προς ψήφιση και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία
το ζήτημα «Διεκδίκηση συμμετοχής εκπροσώπων του Σωματείου στις Επιτροπές Διαγωνισμών για θέματα που αφορούν την ΕΣΣΕ».
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η συμμετοχή εκπροσώπων του σωματείου σε επιτροπές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
διασφαλίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αντίθετα έχει αποδειχθεί πολλές φορές (σε
διάφορα συνδικάτα, τα οποία έχει δυσφημίσει) ότι η λογική της συνδιοίκησηςσυνδιαχείρισης αποτελεί εμπόδιο στα δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις για τους παρακάτω
κυρίως λόγους:
Πρώτα από όλα οι συσχετισμοί σε κάθε είδους επιτροπές είναι δοσμένοι και πάντα υπέρ
της εταιρίας. Επίσης, δεν είναι δουλειά των εργαζομένων να επεξεργαστούν τεχνικά και
οικονομικά στοιχεία που αφορούν τρίτους (εργολάβους, προμηθευτές, συμβάσεις κ.τ.λ.).
Εξάλλου άλλος έχει «και το μαχαίρι και το πεπόνι».
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η συμμετοχή εκπροσώπου του σωματείου στις Επιτροπές νομιμοποιεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και τις αποφάσεις, που μπορεί
να είναι αρνητικές για τους εργαζόμενους, αντίθετες με τα συμφέροντά τους.
Πολύ περισσότερο νομιμοποιεί και αποδέχεται ιδεολογικά τον «χορό» της εργολαβοποίησης που έχει στηθεί από τις διοικήσεις της εταιρίας προκειμένου να διαλυθούν
οι υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις που ισχύουν για τα μέλη του σωματείου, αφού παρουσιάζεται ως κριτής τέτοιου είδους συμβάσεων και εργολάβων.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η προσχώρηση του σωματείου σε λογικές συνδιοίκησης και συνδιαχείρισης με την εταιρία, ειδικά στη σημερινή περίοδο διάλυσης των εργασιακών δικαιωμάτων και καταλήστευσης του λαού, μόνο αρνητικά μπορεί να επιδράσει.
Ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εργαζομένων είναι η
ενότητα και ο συλλογικός, οργανωμένος αγώνας, η ζωντανή και συνεχής μας συμμετοχή στο σωματείο. Αυτός είναι σε τελική ανάλυση ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στη σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά, το δικαίωμα στη δουλειά με
ουσιαστική ασφάλεια.
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