Αθήνα, 25/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βρισκόμαστε ελάχιστες μέρες πριν τη λήξη της τρίμηνης παράτασης των ΣΣΕ ΟΤΕ και COSMOTE.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, η Ομοσπονδία και τα Σωματεία του Ομίλου, προσπαθήσαμε να
ολοκληρώσουμε τον μετασχηματισμό του συνδικάτου, να γίνουν εκλογές και να βγουν οι νέες
διοικήσεις, προκειμένου να προλάβουμε τις διαπραγματεύσεις για υπογραφή των νέων συμβάσεων
μέσα σε πρωτόγνωρες και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες!
Ήδη τα Σωματεία της CTS και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευση για
υπογραφή των πρώτων Επιχειρησιακών Συμβάσεων στις εταιρείες αυτές.
Με τη συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ στο Σωματείο της E-Value, θα ξεκινήσει και εκεί η
διαπραγμάτευση.
Επίσης την Πέμπτη, στο ΔΣ της ΟΜΕ, αποφασίσθηκε το πλαίσιο και η έναρξη διαπραγμάτευσης
για τις εταιρείες του ΟΤΕ και της COSMOTE.
Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή, για το εργασιακό παρόν και μέλλον χιλιάδων εργαζομένων στον
Όμιλο, την ώρα της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τη Διοίκηση της Εταιρείας, εκτός των
μόνιμων παραφωνιών, των εξωθεσμικών παραγόντων και των καθοδηγητών κάθε απόχρωσης, των
μηδενιστών και των παρατάξεων του όλα ή τίποτα, έρχεται να προστεθεί και ο πλέον
διασπαστικός σύλλογος, αυτός της πρώην ΕΕΤΕ.
Η ηγεσία του εγκλωβισμένη στα αδιέξοδά της δε διστάζει να αποτελέσει δεξαμενή και πεδίο
συνάθροισης κάθε πικραμένου.
Εκτελεί οδηγίες ανθρώπων του παρελθόντος, που προσπάθησαν να διαλύσουν τη συνοχή
του συνδικαλιστικού κινήματος.
Αφού
 απείχαν όλο το προηγούμενο διάστημα επιδεικτικά από τις συζητήσεις για τη διαμόρφωση
του νέου συνδικαλιστικού περιβάλλοντος
 στράφηκαν με εξώδικα εναντίον των υπολοίπων Σωματείων και της ΟΜΕ, προσπαθώντας
να εμποδίσουν τη δημιουργία των νέων Συλλόγων και ουσιαστικά να βάλουν εμπόδια στη
διαπραγμάτευση των νέων Συμβάσεων
 ανήθικα προχώρησαν επανειλημμένα στην αποστολή επιστολών διαγραφής από
υπάρχοντα Σωματεία και καθοδήγηση για εγγραφή στο δικό τους Σωματείο, ισχυριζόμενοι
πως αποτελούν το μόνο Επιχειρησιακό Σωματείο
 προκηρύσσουν εκλογές εν κρυπτώ, χωρίς να έχουν κλείσει μητρώο, χωρίς να έχουν
ενημερωθεί όλα τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου και χωρίς να ενημερωθούν οι
παρατάξεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων
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Δήθεν ενδιαφέρονται για τη ΣΣΕ στον ΟΤΕ, ενώ αρνούνται να στείλουν το Διεκδικητικό τους
Πλαίσιο στον ΟΤΕ.
Δήθεν ενδιαφέρονται για τη ΣΣΕ στον ΟΤΕ, ενώ οι εκλογές τους τελειώνουν στις 29.10,
ημέρα Παρασκευή, δύο (2) ημέρες πριν την εκπνοή της παράτασης και την έναρξη της
μετενέργειας.
Δήθεν
ενδιαφέρονται
για
ίση
μεταχείριση
των
συναδέλφων
που πήγαν στις θυγατρικές, ενώ την ίδια στιγμή απέχουν από την ψηφοφορία που αφορά στο
αίτημα των Σωματείων που εκπροσωπούν αυτούς τους συναδέλφους να ενταχθούν στην
Ομοσπονδία.
Όσο για το Πλαίσιο Διαπραγμάτευσης, που κατέθεσε η Ομοσπονδία προς έγκριση; Απείχαν
και από αυτή την ψηφοφορία.
Αλήθεια, αυτό επιδιώκουν, εργαζόμενους στον ΟΤΕ χωρίς σύμβαση;
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΕ και μέλος του ΔΣ της ΟΜΕ, στην συνεδρίαση της Πέμπτης 22.10, για ακόμη
μία φορά, αρνήθηκε να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω ψελλίζοντας, άκουσον άκουσον, πως στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Το γαρ πολύ της θλίψεως…
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
το ΔΣ της ΟΜΕ, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε και έστειλε Πλαίσιο Διαπραγμάτευσης.
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ, με εξουσιοδότηση του ΠΑΣΕ και του Σωματείου της Πληροφορικής στον
ΟΤΕ, καθώς και της Cosmote, ξεκινά διαπραγμάτευση και θα φέρει Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας στις δυο εταιρείες.
Κανένα Σωματείο – σφραγίδα δεν θα αφήσουμε να φέρει την καταστροφή. Οι ενέργειές τους, δεν
απειλούν την ΟΜΕ. Βάλλουν εναντίον των συμφερόντων των εργαζομένων και τους αφήνουμε
στην κρίση σας.
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