πλάδειθνη,
Απηό πνπ καο δίλεη ειπίδα γηα ην δύζθνιν κέιινλ θαη
ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε, δελ είλαη ε
ππνγξαθή ηεο Ε, αιιά ε ενότητά καο. Απηή είλαη
πνπ καο έδσζε ό,ηη κπνξέζακε λα δηαζώζνπκε θαη
καο νδήγεζε ζηελ πνξεία απηήο ηεο πνιύκελεο
δηαπξαγκάηεπζεο.
Η ππνγξαθή ηεο Ε, ινηπόλ, απνηειεί επηηπρία
αλάινγα από πνηα πιεπξά ηε βιέπεηο:
Νσξίο ην πξσί ζθέθηεζαη ηα δεηήκαηα πνπ δελ εθπιεξώζεθαλ θαη ηα νπνία ζίμακε
θαη δηεθδηθήζακε σο Οκάδα θαη αθνξνύλ θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθά
αζζελέζηεξσλ (θνππόληα γηα ππαιιήινπο θάησ από Σνκέα), επηβξάβεπζε ηεο
απόδνζεο κέζσ ρξεκαηηθνύ bonus (λα πάςεη ε πξναγσγή ζε ζέζε επζύλεο λα είλαη ν
κνλαδηθόο ηξόπνο αληακνηβήο ελόο θαινύ ππαιιήινπ), εξγαζηαθή ελζσκάησζε ησλ
ζπλαδέιθσλ κέζσ ICAP ζηελ Εηαηξία θ.α.
ην ηέινο ηεο εκέξαο, παξ’ όια απηά, ηθαλνπνηείζαη απ’ ην γεγνλόο όηη έρεηο κηα
ζύκβαζε πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ «κπνύζνπια» ησλ ζρέζεσλ εξγαδνκέλσλ-Εηαηξίαο
γηα ηα επόκελα ηξία ρξόληα θαη πνπ έρεη δηαζθαιίζεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
εξγαζηαθήο θαζεκεξηλόηεηάο καο.
Γηα όια απηά, ε Οκάδα Εξγαδνκέλσλ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εξγάζηεθε νπζηαζηηθά, έπαημε
θαηαιπηηθό ξόιν θαη αγσλίζηεθε «από κέζα» δηεθδηθώληαο θαη βάδνληαο ηε δηθή ηεο
πηλειηά πάλσ ζην ηειηθό απνηέιεζκα. Δελ ζθεηεξηδόκαζηε ην απνηέιεζκα (πώο ζα
κπνξνύζακε άιισζηε;), αιιά ηώξα πνπ έιεμε ην επεηζόδην ηεο Ε, ηνλίδνπκε ην
έξγν πνπ επηηειέζακε θαη γηα ην νπνίν καο ππνζηεξίμαηε.
Ελεκέξσζε, «ζεηηθόο» ζπλδηθαιηζκόο θαη δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή, ήηαλ, είλαη θαη ζα
είλαη νη αξρέο καο. ηνλ αληίπνδα ηεο «εληόο-εθηόο» αληηπνιίηεπζεο, πνπ πεξηκέλεη
πξώηα λα έξζεη ην απνηέιεζκα γηα λα ην (επη)θξίλεη κεηά, εκείο πξνηηκάκε λα ην
ζπλδηακνξθώλνπκε.
πλερίδνπκε λα αγσληδόκαζηε ελσκέλνη ζηα αλνηρηά κέησπα, κε κνλαδηθό ζηόρν ηελ
δηαθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Τ.Γ. Πεξηκέλνπκε από ηελ Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο λα καο αλαθνηλώζεη ην ζρέδην
αλάπηπμεο ησλ εξγαζηώλ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ θαζώο θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα θαλεί επηηέινπο ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα πνπ έρνπκε έλαληη
ησλ άιισλ Εηαηξεηώλ.
Μελ αθήλνπκε άιιν ρξόλν λα θπιάεη εηο βάξνο ηεο Εζληθήο Αζθαιηζηηθήο.

Μπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ Οκάδα Εξγαδνκέλσλ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ» κέζσ ηνπ email:synergasia.syllogos@gmail.com.

