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Ανακοίνωση

10/5/18
Στην τραγική κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού και από την
έλλειψη ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών έρχεται να προστεθεί η αχαρακτήριστη
συµπεριφορά της διοίκησης που απρόσκοπτα αρνείται να συζητήσει µε την πλειοψηφία των
εργαζοµένων και προτιµάει να συνδιαλέγεται υπογείως µε κοµµατικά προσκείµενους και
υποτακτικούς.
‘’Εσείς έχετε το πρόγραµµα σας κι εγώ το δικό µου’’ απαντά ο διευθύνων σύµβουλος στις
συνεχείς αιτήσεις µας για συνάντηση.
Ο προγραµµατισµός της εταιρίας όµως, η επιβίωση της και η διασφάλιση της ασφαλούς και
ποιοτικής λειτουργίας της δεν είναι ατοµική υπόθεση κανενός και προφανώς δεν εξαρτάται από
την διαθεσιµότητα το κ. Θωµόπουλου.
Το ΣΕΛΜΑ κινείται, συζητά και προγραµµατίζει δράσεις µε γνώµονα το κοινό καλό των
εργαζοµένων και το δηµόσιο συµφέρον.
Οι προσπάθειες του σωµατείου για την κατοχύρωση ίσον όρων εργασίας και αµοιβής, αξιοκρατίας
και διαφάνειας στην εξέλιξη των εργαζοµένων, όπως επίσης και η διασφάλιση µέσων και
ανταλλακτικών για τη διατήρηση του παραγόµενου συγκοινωνιακού έργου, αφορά αυτό το σκοπό
και όχι µια αντιπαράθεση σε ατοµικό και κοµµατικό επίπεδο που δεν ενδιαφέρει κανέναν.
Στις προσπάθειες µας να αντισταθούµε στη διάλυση και το ξεπούληµα των συγκοινωνιών που
προωθεί το υπερταµείο µε διαδικασίες συλλογικές και δηµοκρατικές ανάµεσα στους
εργαζόµενους, µε συνεργασίες δηµόσιες και διαφανείς µε άλλα συνδικάτα, επιτροπές γειτονιάς και
συλλογικότητες, η διοίκηση µας απαντά µε τις πιο µαύρες µεθόδους.
Αθετώντας όρους της σύµβασης που έχει υπογράψει. Με αποκλεισµούς µελών µας από θέσεις
ευθύνης στην ιεραρχία της εταιρίας. Σπέρνοντας τη διχόνοια ανάµεσα µας µε βαρδιολόγια,
αµοιβές και συνθήκες εργασίας τριών ταχυτήτων.
Στήνοντας µηχανισµό «προθύµων» τοποθετώντας δικά της παιδιά σε κρίσιµα πόστα και θέσεις.
Και προπάντων καλλιεργώντας την αρωγή στα σχέδια της από συνδικάτα και συνδικαλιστές και
στην ουσία συνδιοικώντας µαζί τους, στη βάση ΠΑΝΤΑ του κοµµατικού συµφέροντος.
Συνάδελφοι: η διάλυση των δηµοσίων µεταφορών όπως την ξέραµε µε άρµα την
εργολαβοποίηση και εµπορευµατοποίηση τους συνεχίζεται υπογείως µε αµείωτη ένταση.
Το αµαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Ελληνικό που κλείνει µε τα λεωφορεία να στέλνονται για
παλιοσίδερα είναι εικόνα του µέλλοντος που ετοιµάζουν για τις συγκοινωνίες και για όλους µας.
Το σωµατείο µας θα αντισταθεί µε κάθε µέσο που έχουµε στα χέρια µας.
Πιστοί στην ιδεολογία του ΣΕΛΜΑ δεν συνδιαλεγόµαστε. Αγωνιζόµαστε για το δίκαιο.
Θα έρθουµε απέναντι σε οποιοδήποτε µέλος του κατεστηµένου προάγει και αναδεικνύει τα
παιδιά του κοµµατικού σωλήνα, µε µοναδικό προσόν τους την κοµµατική τους υποταγή,
µεθοδεύουν ακόµα και µε µαφιόζικες πρακτικές προσπαθώντας να τραµπουκίσουν οποιοδήποτε
εργαζόµενο έχει αντίθετη άποψη ή θίγει υα συµφέροντα τους.
Το µήνυµα από τους εργαζόµενους δόθηκε: Θεωρούµε ότι όλα τα παραπάνω γίνονται µε τις
ευλογιές της πολιτικής ηγεσίας και κατόπι εντολών της.
Για όλα τα παραπάνω και πολύ περισσότερα το σωµατείο µας εξαγγέλλει 24 ώρη
προειδοποιητική απεργία για τη ∆ευτέρα 14/5/2018.
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