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ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΟΣΕΤΕΕ & ΣΤΥΕ
Οι εργοδοτικές οργανώσεις του χώρου µας µε µία άνευ προηγουµένου κίνηση επιθετικότητας,
τσαµπουκά και ρεβανσισµού και µε ανυπόστατα επιχειρήµατα ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΓΩΓΗ κατά
της Οµοσπονδίας µας και του πρωτοβάθµιου κλαδικού µας σωµατείου του ΣΤΥΕ µε σκοπό
την ακύρωση της ∆ιαιτητικής Απόφασης 4/2011 που εξέδωσε ο ΟΜΕ∆ στις 26/01/2011 και η
οποία ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις Τεχνικές Εταιρίες όλης
της χώρας. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τα νοµικά κενά της κίνησής τους, έστειλαν και εξώδικο
µε καταγγελία της ∆.Α στην περίπτωση που η ενέργειά τους δεν καρποφορήσει δικαστικά.
Είναι η επίσηµη κήρυξη του πολέµου από την πλευρά των µεγαλοεργολάβων µε τους µικρούς,
δίκην υπεργολαβίας, επιχειρηµατίες του χώρου να τους ακολουθούν ως πιστοί στρατιώτες τους.
Ο ανταρτοπόλεµος είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό µε την Τρόικα και την Κυβέρνηση να οπλίζουν
θεσµικά τους εργοδότες και να αποδυναµώνουν ραγδαία τη θέση των συνδικάτων και των εργαζοµένων. Οι οµαδικές απολύσεις, η παράνοµη περικοπή στις αµοιβές και η µη καταβολή δεδουλευµένων αποτέλεσαν γενικευµένη πρακτική στον τεχνικό κλάδο.
Οι ΣΣΕ που µε συστηµατική δουλειά, και ευθύνη κλείσαµε σε µία τόσο δύσκολη περίοδο, καλύπτοντας όλους τους κλάδους και τις δραστηριότητες όπου απασχολούνται οι τεχνικοί υπάλληλοι είναι η ασπίδα µας απέναντι στις επιθέσεις τους.
Αυτή την ασπίδα θέλουν να µας πάρουν για να µας ισοπεδώσουν.
•

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ.

•

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΑΣ
Η ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ.

•

ΑΝ ΕΚΠΕΣΕΙ Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΟΣΕΤΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΤΥΕ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΤΟΜΙΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ.
Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.
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