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ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ
Πως επιλέχθηκε για τη μαζική 
μετακίνηση συναδέλφων

σελ. 12

Υπογράφηκε
ΣΣΕ με την 

ΟΜΕ-OTE
για το Stand By 
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Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή
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Επικαιρότητα

Παρακαλούμε ενημερώστε μας
για τις αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την έκδοση του περιοδικού 
είναι τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής. Εδώ χτύπησε 
τον Τύπο τον Αύγουστο του 2011. Και εμείς στέλνουμε 
το σύνολο των εντύπων μας, κοντά 6.000 φύλλα, τα-
χυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι άδικο να 
έχουν αλλάξει οι συνάδελφοι διεύθυνση και να μη μας 
ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της  
ΠΕΤ-ΟΤΕ στο 2105241576 ώρες γραφείου και δίνεται 
τη νέα διεύθυνσή σας σε περίπτωση αλλαγής.

Το περιοδικό της ΠΕΤ ΟΤΕ που κρα-
τάτε στα χέρια σας εκδίδεται σε μια 
περίοδο που συντελούνται ραγδαίες 
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Κι 
αυτό απεικονίζεται και στη δράση του 
συνδικάτου μας. Αν και οι μήνες κατα-
καλόκαιρο εντούτοις, όπως θα διαπι-
στώσετε κι εσείς υπάρχουν μια σειρά 
από ζητήματα στα οποία έχει εστιάσει 
τη δράση του.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

•  Αναλυτική παρουσίαση του ζητή-
ματος που προκύπτει από τη με-
γαλύτερη μεταφορά εργαζομέ-
νων του ΟΤΕ και της COSMOTE 
στο μισθωμένο κτίριο της Κά-
ντζας. Αναλυτικό ρεπορτάζ και 
φωτογραφίες.

•  Αναδιοργάνωση ΟΤΕ, φάση ΙΙΙ. 
Υπεγράφη ειδική συλλογική σύμ-
βαση εργασίας. Επιπροσθέτως 
ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΤ 
ΟΤΕ, Θωμάς Τασσιός καταθέτει 
τις προτάσεις του για το πώς 
αυτή η αναδιοργάνωση μπορεί 
να γίνει πιο παραγωγική για τον 
Οργανισμό και τους εργαζομέ-
νους...

•  Τι συμβαίνει με την εφαρμογή 
του WFM στην πράξη. Η ΠΕΤ 
ΟΤΕ ζήτησε από τις ΤΔΕ να απο-

τυπώσουν πώς το βλέπουν να 

λειτουργεί στην πράξη. Κωδικο-

ποιημένες καταγράφονται οι θέ-

σεις τους, ενώ η ίδια η ΠΕΤ ΟΤΕ 

θέτει υπόψιν της Διοίκησης τις 

πρώτες παρατηρήσεις...

•  Το άγχος και το στρες στη δου-

λειά σκοτώνει... Το θέμα είναι να 

το προλάβουμε πριν φτάσουμε 

ώς εκεί. Δείτε τι έγινε στο Βόλο 

με την Επιθεώρηση Εργασίας. 

•  Περιβάλλον: Ένας παράδεισος 

στο Σχιστό αργοπεθαίνει με ευ-

θύνη της Πολιτείας...

•  Κι ακόμα δείτε τις σελίδες των 

συνδικαλιστικών παρατάξε-

ων, τη σελίδα πλοήγησης στο 

internet και όλη την ειδησεο-

γραφία μέσα από το Χρονολόγιο 

Γεγονότων.

Για να ξέρουμε μέσα σε πιο περι-

βάλλον γίνεται η συγκεκριμένη δράση 

του συνδικάτου μας...

Στον παλμό των γεγονότων...
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ε
δώ και 2 χρόνια περίπου ζού-
με όλοι μας σε καθημερινή 
βάση την συνεχιζόμενη αφαί-

μαξη του Έλληνα εργαζόμενου, 
την εξαθλίωση του συνταξιούχου 
και παράλληλα την καταδίκη μια 
γενιάς ολόκληρης μηδενίζοντας 
την αισιοδοξία και καταρρακώνο-
ντας το μέλλον της, εργασιακό και 
κοινωνικό.

 Όλα τα παραμύθια που ακούμε 
περί πάταξης της φοροδιαφυγής 
από τους προκλητικά έχοντες και 
κατέχοντες παραμένουν μια τε-
ράστια κοροϊδία… αφού από αυ-
τούς είτε δεν θέλουν … είτε δεν 
μπορούν να τα πάρουν… Οπότε οι 
αποφάσεις των κυβερνώντων πε-
ριορίζονται στον εύκολο στόχο.

Φυσικά αυτό που ζούμε σήμερα 
για τους σώφρονες και σκεπτό-
μενους πολίτες αυτής της χώρας 
ήταν θέμα χρόνου να το αντιμετω-
πίσουμε. Αφού το πάρτι με τα δα-
νικά που αντί να χρησιμοποιηθούν 
για ανάπτυξη και δημιουργία υπο-
δομών στην Ελλάδα, μοιράζονταν 
σε (Υποβρυχι) Ακηδες, Siemens, 
Χρηματιστήρια… και λοιπούς πα-
ρατρεχάμενους επί 30 χρόνια, 
κάποια στιγμή θα τελείωνε και θα 
ερχόταν ο λογαριασμός...

Τον οποίο λογαριασμό διαχρο-
νικά ιδίως στην Ελληνική ιστορία 
πληρώνουν οι αμέτοχοι, και οι 
αθώοι της υπόθεσης…!!!

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό 
της κατάρρευσης που ζούμε τα 
τελευταία χρόνια το συνδικαλιστι-
κό κίνημα στον ΟΤΕ κλήθηκε και 
θα συνεχίζει να καλείται να πάρει 
θέση και να αποφασίσει για πολύ 
σημαντικά εργασιακά θέματα, αφού 
οι ανατροπές και οι αλλαγές που 
συντελούνται είναι ριζικές. 

Εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα το 
οποίο προσωπικά προκαλεί θλίψη 
αλλά και ιδιαίτερο προβληματισμό. 
Θλίψη γιατί οι γνωστοί και μη εξαι-
ρετέοι λαϊκιστές και ψηφοθήρες 
του χθες συνεχίζουν ακάθεκτα 
στην ίδια ρώτα και προβληματισμό 
γιατί κάποιοι εντελώς ανεύθυ-
να αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνα, 

συμμετέχουν στη διαχείριση του 

εργασιακό μας αύριο… 

Ίδιοι και απαράλλακτοι σαν να 

μην πέρασε ο χρόνος από τις αδιέ-

ξοδες και ανούσιες πολιτικές τους. 

Αδιόρθωτοι στην μίζερη, συμφερο-

ντολογική και κοντόφθαλμη σκέψη 

τους. Με μηδενική πρόταση για το 

αύριο, με πλήρη απώλεια προβλη-

ματισμού και υπευθυνότητας, όλα 

στο βωμό του λαϊκισμού και της 

εκμετάλλευσης.

Εκεί νομίζω ότι πρέπει να επικε-

ντρωθεί ο προβληματισμός όλων 

μας, τουλάχιστον όλων αυτών που 

έχουν υγιή και ανιδιοτελή σκέψη, 

για το τι μας ξημερώνει εργασια-

κά και το πώς πρέπει να αντιμε-

τωπίσουμε αυτή τη συνεχιζόμενη 

εργασιακή «λαίλαπα». Γιατί αν δεν 

φτιάξουμε και δεν οχυρώσουμε το 

«σπίτι» μας, πολύ δύσκολα ενωμέ-

νοι θα αντιμετωπίσουμε το οποιο-

δήποτε πρόβλημα σήμερα άλλα και 

στο μέλλον. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νεκτάριος Δρίτσας

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Eντός των τειχών 
το μεγαλύτερο πρόβλημα!!!

Ο κύριος 
προβληματισμός 

αλλά και η τεράστια 
αγανάκτηση και οργή 
προκαλείται όταν σε 

κάθε ομάδα μέτρων που 
λαμβάνονται ο κύριος 
και βασικός στόχος 

παραμένουν μισθωτοί 
και συνταξιούχοι.
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Η διοίκηση του ΟΤΕ αποφάσισε 
ξαφνικά τη μεταφορά εργαζο-
μένων από ΟΤΕ ΚΑΙ COSMOTE 

στο νέο ενοικιαζόμενο κτίριο εργο-
λαβίας «Μπόμπολα». Ενώ ο σχεδια-
σμός προέβλεπε να μεταφερθούν οι 
εργαζόμενοι της COSMOTE, για να 
περιοριστούν τα έξοδα από τα ενοί-
κια, στα κτίρια του VOVOS, τελικά 
επιλέχτηκε «σωστότερος επιχειρη-
ματίας».

Φαίνεται ότι η διοίκηση διαπί-
στωσε ότι είχε «μ’ ένα σμπάρο δυο 
τρυγόνια», άλλαξε απόφαση και κα-
τέληξε να μετακινηθούν και υπάλ-
ληλοι του ΟΤΕ. Έτσι έχουμε μια από 
τις πιο μεγάλες μετακινήσεις εργα-
ζομένων.

Θα μετακινηθούν συνολικά 2600 
εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα:

•  από το κτίριο της COSMOTE 
προς το νέο της Παιανίας - 
Κάντζας, 690 εργαζόμενοι,

•  από το κτίριο της COSMOTE 
προς το Μέγαρο, 700 εργα-
ζόμενοι,

•  από το Μέγαρο προς το νέο 
κτίριο, 530

•  από τα τέσσερα κτίρια του 
ΟΤΕ στην Αθήνα προς Παια-
νία, 290 εργαζόμενοι.

Επί πλέον 390 άτομα θα μετα-
φερθούν εντός του Μεγάρου σε 
άλλα γραφεία. 

Ως εργαζόμενοι και ως σωματείο 
πρέπει να δούμε όλο αυτό το σκηνι-
κό στη σωστή του βάση και πιο συ-
γκεκριμένα να δούμε τις επιπτώσεις 
στους εργαζόμενους και τη μορφή 
δικής μας παρέμβασης για τη βελτί-

ωση της θέσης των εργαζομένων.

Το νέο κτίριο βρίσκεται έξω από 
τον αστικό ιστό. Θυμίζει στρατόπεδο 
συγκέντρωσης λόγω του ότι βρίσκε-
ται στη μέση του πουθενά.

Να δούμε τις επιπτώσεις αυτής 
της μετακίνησης στους εργαζόμε-
νους:

1.  Εκατοντάδες εργαζόμενοι, 
που διαμένουν σε όλες τις 
περιοχές της Αττικής, είναι 

αναγκασμένοι να διανύουν 
αρκετά περισσότερα χιλιό-
μετρα απ’ όσα μέχρι σήμερα. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
να δαπανούν περισσότερο 
χρόνο καθώς και περισσότε-
ρα χρήματα για φτάνουν στο 
χώρο εργασίας τους( υπολο-
γίστηκε ότι η επιβάρυνση για 
όσους μετακινούνται με τα 
αυτοκίνητά τους θα ανέλθει 
στα 300 ευρώ μηνιαίως).

2.  Ανατρέπεται ο οικογενειακός 
προγραμματισμός κάθε ερ-
γαζόμενου και γιαυτό η διοί-
κηση αδιαφορεί.

3.  Η δίωρη άδεια δεν εξυπηρε-

ΚΤΙΡΙΟ  ΟΤΕ  ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ

Η πιο μεγάλη μετακίνηση 

Το κτίριο θυμίζει 
στρατόπεδο 

συγκέντρωσης 
λόγω του ότι βρίσκεται 
στη μέση του πουθενά
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Στιγμές

Ξανά, μανά τα ίδια... Οι εργαζόμενοι και 
οι συνταξιούχοι ξανά στο στόχαστρο 

για να βρεθούν τα 11.6 δις ευρώ από τα 
μέτρα που σχεδιάζει να πάρει σε βάρος 
μας η κυβέρνηση.

Δυο εκλογικές αναμετρήσεις την 
άνοιξη και το καλοκαίρι για να 

ξαναβρεθούμε ακριβώς στο ίδιο σημείο 
ε, δεν μπορείς να το πεις και μεγάλη 
κατάκτηση.

Ο λαός είναι φοβισμένος... Τα απανωτά 
από τις περικοπές των μισθών, την 

υπερμεγέθυνση της ανεργίας, το φόβο 
για το αύριο, την ύφεση της πραγματικής 
οικονομίας.

Χρειάζεται μια ελπίδα, να “πιαστεί” 
από κάπου, είναι πασιφανέστατο. 

Διαφορετικά η εθνική κατάθλιψη θα γίνει 
φαινόμενο των καιρών...

Το κοστούμι για τα μέτρα αφορά εμάς 
και μόνον εμάς. Μισθωτούς και 

συνταξιούχους. 

Καμιά πρόνοια να εξοικονομηθούν 
χρήματα από τη πάταξη της 

φοροδιαφυγής την ίδια ώρα που οι 
«λίστες» κάνουν... βόλτα προκλητικά 
γύρω μας...

Νίκος Ελ. Θεοδωράκης

Μ έ τ ρ α  κ ι
ά λ λ α  μ έ τ ρ α . . .

εργαζομένων

τεί για τη διευθέτηση μιας 
υποχρέωσης αφού ο χρόνος 
δεν φτάνει λόγω του απομα-
κρυσμένου κτιρίου.

Η διοίκηση προσπαθεί με τη 
χορήγηση κάρτας απεριορίστων δι-
αδρομών και με τη  χρήση κάποιων 
λεωφορείων να «χρυσώσει το χάπι». 
Δεν θέλουν να βάλουν λεωφορεία 
από διάφορα σημεία της Αττικής, 
όχι γιατί σκέφτονται τα έξοδα αλλά 
απλά γιατί δεν σκέφτονται τους ερ-
γαζόμενους. Δεν ενδιαφέρονται για 
το αν επιμηκύνεται το ωράριο των 
εργαζομένων, ίσα-ίσα το επιδιώκουν 
αυτό, ο εργαζόμενος, δηλαδή, να 
απασχολείται όλη μέρα για τη δου-
λειά του και να μην καλύπτει τις άλ-
λες του ανάγκες. Δεν σκέφτονται να 
διευκολύνουν τον εργαζόμενο, ώστε 
να νιώθει αξιοπρεπής και ικανοποι-
ημένος αλλά τον θέλουν αγχωμένο, 
ζεμένο στο μαγγανοπήγαδο της κα-
θημερινότητας, χωρίς φιλοδοξίες 
και όνειρα, υποταγμένο στην ανάγκη, 
σαν το σκλάβο της αρχαιότητας.

Και αντιτείνουν ότι θα υπάρχει 
πολύς χώρος για στάθμευση  πο-

δηλάτων (ποιος θα πάει με το πο-
δήλατο, τόσα χιλιόμετρα μέσα στο 
χειμώνα;). 

Επίσης λένε ότι όλα αυτά γίνο-
νται για να γίνει πιο ανταγωνιστική 
η εταιρεία. Πού; Στο ήδη διαμορφω-
μένο περιβάλλον της κρίσης; Μα αν 
ήθελαν κάτι τέτοιο θα μπορούσαν 
να αξιοποιήσουν τα τόσα κτίρια του 
ΟΤΕ. Αντί για αυτό νοικιάζουν για 
τριάντα χρόνια, με άγνωστο σε μας 
ενοίκιο.

Μήπως πρόκειται για ένα νέο 
σκάνδαλο στιλ Γερμανού;

Μήπως υπάρχει κάποια υποχρέ-
ωση στήριξης μεγαλοεκδοτών και 
μεγαλοεργολάβων;

Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν 
άλλο να πληρώνουν την κρίση που 
άλλοι δημιούργησαν. Δεν επιτρέπε-
ται η μεταφορά προσωπικού να γίνε-
ται σε βάρος του και να γίνεται αιτία 
για νέα αφαίμαξη του εισοδήματός 
του.

Να μην πληρώσουν οι εργαζόμε-
νοι πάλι σε χρόνο, χρήμα, οικογενει-
ακή και προσωπική ισορροπία.

Καλωσορίζουμε στο κλαμπ των 
παντρεμένων τον συνάδελφο Αποστόλη 
Τασούλη από το Τεχνικό Τμήμα 
Αιτωλοακαρνανίας. Παντρεύτηκε την 
εκλεκτή της καρδιάς του, Παναγιώτα 
Γουρδούπη...
Του ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον και 
καλούς απογόνους. Ευτυχία και Υγεία!

Κοινωνικά
Βίον  Ανθόσπαρτον. . .
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Η ΟΜΕ-ΟΤΕ, σύμφωνα με το Π.Δ. 
240/2006 περί διαβούλευσης, ζήτησε 
από τη Διοίκηση, σε όλες τις φάσεις 

των πρόσφατων αναδιοργανώσεων, λεπτομε-
ρή ενημέρωση και διαβούλευση.

Το ίδιο έπραξε και για τη φάση ΙΙΙ που 
αφορά το σύνολο των Τεχνικών Τμημάτων 
της επικράτειας εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν 
σημαντικές αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό 
των υπό αναδιοργάνωση υπηρεσιών.

Σε συνέχεια του αιτήματός μας πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στις 13/7 όπου 
έγινε μια απλή ενημέρωση από τους αρμόδι-
ους Γενικούς που κατά την άποψή μας ήταν 
ελλιπής, ενώ απουσίαζαν σημαντικά στοιχεία 
που θα μας επέτρεπαν να διαμορφώσουμε 
πλήρη εικόνα για την προωθούμενη αναδιορ-
γάνωση.

Με επιστολή μας ζητήσαμε όλα τα απαραί-
τητα στοιχεία και επάρκεια χρόνου εκτίμησής 
τους. Σε νέα συνάντηση που έγινε στις 24/7 
μας δόθηκαν κάποια πρόσθετα στοιχεία που 
όμως δεν ήταν επαρκή για να απαντήσουν 
στα παρακάτω ερωτήματα που είχαμε θέσει 
με την πιο πάνω αναφερόμενη επιστολή μας:

1.  Ποια τα κριτήρια δημιουργίας των νέων 
ΤΤΛΠ (Γραμμές - Συνδρομητές - Εγκα-
ταστάσεις - ειδικές απαιτήσεις πελα-
τών - ποιότητα δικτύου - Γεωγραφικά 

- πληθυσμιακά - οικονομικά -κ.λπ. ).
2.  Με πόσο προσωπικό και ποια εξειδίκευ-

ση θα λειτουργεί το κάθε νέο ΤΤΛΠ και 
από ποιες παραμέτρους προκύπτουν οι 
ανάγκες αυτές (αναγκαίο προσωπικό).

3.  Ποια είναι η τελική δομή και η ιεραρχία 
στη ΓΔΤΛ και πόσες θέσεις ευθύνης 
υπήρχαν και θα υπάρξουν στην ολοκλή-
ρωση.

4.  Επειδή στη συνάντηση αναφέρθηκε “ 
περί προσωρινότητας ”σημείων πα-
ρουσίας , πόσα άτομα απασχολούνται 
σ’ αυτά, ποιος σχεδιασμός ή χρονο-
διάγραμμα υπάρχει και τι μελέτη έχει 
εκπονηθεί για την κατάργηση ; των 
σημείων και ταυτόχρονα αξιοποίηση 
του προσωπικού καθώς και το συνολικό 
σας σχέδιο για την προοπτική του αν-
θρώπινου δυναμικού που επηρεάζεται 
από την συγκεκριμένη αναδιοργάνωση.

5.  Από την 2η φάση και την παρουσιαζό-
μενη 3η φάση δεν έχουμε ενημέρωση 
για την αξιοποίηση του προσωπικού 
υποστήριξης BACK OFFICE κ.λπ.

6.  Ποια είναι τα προσδοκώμενα και μετρή-
σιμα αποτελέσματα και σε πιο βάθος 

χρόνου θα μπορούν να αξιολογηθούν 
για την επιτυχία ή μη του εγχειρήματος;

Τονίσαμε ότι για να είναι παραγωγικός και 
αποτελεσματικός ένας τόσος σπουδαίος δι-
άλογος οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα 
έπρεπε να έχουν απόλυτη πρόσβαση σε όλα 
τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν με προτά-
σεις να συμβάλουν ή και να προτείνουν εναλ-
λακτικές λύσεις.

Έγινε σαφές από την πλευρά μας ότι την 
ευθύνη της οργάνωσης της εργασίας την έχει 
η Διοίκηση όμως όταν η άσκηση αυτής της ευ-
θύνης αγγίζει εργαζόμενους, αλλάζοντας τον 
τρόπο, τον τόπο και τη μέθοδο της εργασίας, 
οι εκπρόσωποί τους έχουν και λόγο και ρόλο.

Από την πλευρά τους ισχυρίσθηκαν ότι όλοι 
εκείνοι οι δείκτες αλλά και οι παραμετροποι-
ήσεις που λήφθηκαν υπόψη για την πρότασή 
τους διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία των εγκαταστάσεων, εξασφαλίζουν τα 
σημεία παρουσίας και βελτιστοποιούν το 
τεχνικό έργο χωρίς να δημιουργούν προβλή-
ματα μετακινήσεων ή καταργήσεων θέσεων 
εργασίας.

Τονίσαμε επίσης ότι θα πρέπει να απα-
ντηθεί με πιο πειστικό και κατηγορηματικό 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση της περιβό-
ητης αναδιοργάνωσης, της οποίας τα 
αποτελέσματα αναμένουμε με προβλη-

ματισμό, ώστε να έχουμε τεκμηριωμένη άποψη 
για το αν και το κατά πόσο λύνονται ζητήματα 
και αναβαθμίζεται η ποιότητα του προσφερόμε-
νου τηλεπικοινωνιακού έργου.

Όμως τι σημαίνει αναδιοργάνωση; Έχει την 
ίδια σημασία για όλους τους εμπλεκόμενους, 
Διοίκηση, εργαζόμενους, Συνδικάτα, εξωτερι-
κούς συνεργάτες και άλλους;

Τα πράγματα είναι καθαρά όσον αφορά την 
βούληση και την μεθόδευση από την πλευρά 
των διοικούντων, με την φανερή και κρυφή βο-
ήθεια συνδικαλιστικών παρατάξεων και προσώ-
πων, που εθελόδουλα υπηρετούν το δόγμα ναι 
σε όλα ταυτόχρονα με εκείνους που υπηρετούν 
το ίδιο δόγμα λέγοντας όχι σε όλα.

Η επιλογή ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατα-
στροφικές στάσεις για τους εργαζόμενους, 

πρέπει να είναι η στάση της ευθύνης, του αγώ-
να, της σοβαρότητας, της προοπτικής και της 
υπηρέτησης των συμφερόντων των συναδέλ-
φων μας και του ΟΤΕ.

Μπορεί για την Διοίκηση η αναδιοργάνωση 
να σημαίνει μείωση του μισθολογικού κόστους 
ακόμα και με απολύσεις.

Μπορεί να σημαίνει ανακύκλωση και βόλεμα 
ενός φθαρμένου, αποτυχημένου και σάπιου 
μορφώματος εταιρικής διακυβέρνησης που 
εδραίωσε με αναξιοκρατία το «σύστημα Βουρ-
λούμη» στη βάση του ασύδοτου διευθυντικού 
δικαιώματος για την επιλογή των θέσεων ευθύ-
νης και των μεταρρυθμίσεων στον ΟΤΕ.

Για όλους εμάς αναδιοργάνωση σημαίνει 
προστασία των θέσεων εργασίας, του έργου 
μας, των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των 
συναδέλφων μας, το δικαίωμα όλων μας στην 
αξιοπρεπή εργασία, θεωρώντας ότι μόνο έτσι 
θα υπηρετηθεί το όραμα της ανάπτυξης και της 
προόδου στον ΟΤΕ, ώστε να υπάρξει η μέγιστη 
αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων με σεβασμό σε 
όλους τους παράγοντες συμμετοχής.

Χωρίς να προδικάζουμε το μέλλον και αυτής 
της αναδιοργάνωσης, αξιολογώντας τις έως 
τώρα ιδιαίτερα δαπανηρές αλλά και αδιαφανείς 
συνθήκες που επικράτησαν και επικρατούν για 
την υλοποίηση της, αμφιβάλλουμε και προβλη-
ματιζόμαστε για το τι τελικά θετικό θα προκύψει 
από αυτή τη διαδικασία.

Παρέμβαση του Γενικού 
Γραμματέα της ΠΕΤ-ΟΤΕ

Θωμά Τασσιού

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΤΕ: ΤΙ ΘΑ 

Αναδιοργάνωση τεχνικών 
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τρόπο εάν από την νέα οργανωτική δομή και 
την υπαρκτή οικονομική κατάσταση της χώρας 
μας θα προκύψουν ζητήματα απασχόλησης και 
ότι αυτή είναι και η ΑΠΟΛΥΤΗ προτεραιότητα 
για λήψη μέτρων και επεξεργασία προτάσεων. 
Η απάντηση στο ζήτημα αυτό είναι ότι υπάρ-
χουν σε εξέλιξη προγράμματα εκπαίδευσης, 
διεργασίες για ανάληψη νέων υπηρεσιών και 
έργων που είτε μέχρι σήμερα ασκούσαν εξω-
τερικοί συνεργάτες, είτε θα προωθηθούν σε 
όλο το εύρος μετά από πιλοτικά προγράμματα 
στα οποία θα υπάρχει και η ενεργός συμμετο-
χή εκπροσώπων μας.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα προβλή-
ματα που υπάρχουν με την εισαγωγή νέων 
μεθόδων εργασίας και απαιτήσαμε την πιστή 
εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλει-
ας της εργασίας και των ωραρίων δεδομένου 
ότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα καταστρα-
τήγησης και τα επόμενο βήμα που απορρέει 
και από την δική μας υποχρέωση είναι η 
εφαρμογή των κανόνων με οπουδήποτε μέσο 
και τρόπο. Ζητήσαμε ταυτόχρονα να επεξερ-
γασθούν και να απαντήσουν σε θέματα που 
έχουν να κάνουν με σοβαρές παρατηρήσεις 
και προτάσεις στο σύστημα WFM και των προ-

βλημάτων που παρατηρούνται κυρίως σε μο-
νοπρόσωπα συνεργεία ή και σε παραμέτρους 
του συστήματος.

Πέρα των παραπάνω η ΟΜΕ-ΟΤΕ είχε ζη-
τήσει τη προκήρυξη των θέσεων ευθύνης 
με κανόνες, αρχές, διαφάνεια και κυρίως με 
σεβασμό στην προσωπικότητα και την επαγ-
γελματική προοπτική των εργαζομένων. Το 
αίτημά μας δεν έγινε δεκτό και δηλώθηκε ότι 
επιλογή της Διοίκησης είναι η εφαρμογή του 
“διευθυντικού δικαιώματος” στη τοποθέτη-
ση προϊσταμένων. Διαπιστώσαμε επίσης τη 
βούληση από πλευράς Γενικών για την άμεση 
εφαρμογή της αναδιοργάνωσης ενώ όσο δι-
αρκούσε η ενημέρωση πληροφορηθήκαμε ότι 
ήδη υπήρχαν διαδικασίες προγραμματισμού 
συνεδριάσεων των Περιφερειακών Συμβουλί-
ων με αντικείμενο την υλοποίηση της υπόψη 
αναδιοργάνωσης.

Επισημάνθηκε επίσης για ακόμη μια φορά 
η καθολική μας αντίδραση για τον τρόπο που 
επέλεξαν να στελεχώσουν την νέα οργανω-
τική δομή, χωρίς δηλαδή προκηρύξεις των 
θέσεων ή έστω με μια διαδικασία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Με δεδομένο ότι έχει συμφω-
νηθεί να προχωρήσουμε από κοινού σε ένα 

νέο διαφανές αξιόπιστο εργαλείο ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ανθρώπινου δυναμικού, η αποδοχή του 
αιτήματός μας για προκήρυξη των θέσεων 
ευθύνης θα αποτελούσε μια ουσιαστική αρχή 
υλοποίησης αυτής της συμφωνίας.

Η μη αποδοχή του αιτήματός μας για προ-
κήρυξη ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις 
θέσεις ευθύνης, οδηγεί την ΟΜΕ-ΟΤΕ να 
δώσει εντολή στους εκπροσώπους της στα 
Περιφερειακά Συμβούλια καταγγελίας αυτής 
της πρακτικής και καταγραφής με σαφήνεια 
αυτής μας της θέσης.

Τέλος η ΟΜΕ-ΟΤΕ εκφράζει την δυσαρέ-
σκειά της για τον τρόπο που η Διοίκηση θε-
ωρεί ότι εφαρμόζει (;) το Π.Δ. 240/2006. Η 
διαβούλευση απαιτεί συγκεκριμένα στοιχεία 
και τεκμηρίωση που διασφαλίζουν τις θέσεις 
εργασίας, δίνουν προοπτική ανάπτυξης και 
απασχόλησης και δεν είναι «ανακοίνωση» 
προθέσεων ή προσωπικών στρατηγικών όταν 
μάλιστα το περιβάλλον είναι εξόχως δύσκο-
λο. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτή η 
πρακτική είναι αδυναμία τεκμηρίωσης, αλλά η 
επανάληψη και πάλι τετριμμένων «θα ..θα..» 
χωρίς απτές και μετρήσιμες προτάσεις δεν 
ολοκληρώνουν την απαιτούμενη εκ του νόμου 
διαδικασία ούτε δημιουργούν αίσθημα ασφά-
λειας και προοπτικής. 

συνέχεια στη σελ. 12

Σίγουρα αναδιοργάνωση ερήμην μας δεν ση-
μαίνει καλύτερο αύριο για τους εργαζόμενους 
στον Όμιλο ΟΤΕ, καλύτερο αύριο για την ύπαρ-
ξη του ΟΤΕ.

Αλήθεια, ποιόν προσπαθούν να πείσουν ότι 
εργάζονται για το καλό της εταιρείας; Όταν ξε-
πουλάνε την περιουσία μας σε Ελλάδα και Βαλ-
κάνια για να πληρωθούν οι τόκοι και τα δάνεια 
του «συστήματος Βουρλούμη».

Αλήθεια ποιος πείθεται ότι είναι καλύτερα 
να είσαι νοικάρης ενώ διαθέτεις ιδιόκτητα κτή-
ρια που εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους 
του ΟΤΕ επιχειρησιακά και λειτουργικά. Αυτή η 
ύποπτη πρακτική δυσκολεύει εργαζόμενους και 
επιχείρηση σπαταλώντας πολύτιμους πόρους 
στη σκληρή μάχη του ανταγωνισμού και της 
επιβίωσης.

Τρανό παράδειγμα το Γκαράζ Καλλιθέας, η 
Τροίας, το ΝΥΜΑ, Ρουφ, Σταδίου 15 και τόσοι 
άλλοι χώροι που εκποιούνται ή υπολειτουρ-
γούν.

Ταυτόχρονα ενώ συρρικνώνουν τις θέσεις 
ευθύνης στην παραγωγή, πολλαπλασιάζονται 
οι θέσεις ευθύνης στο επιτελείο, φθάνοντας 
μέχρι του σημείου οι επιβλέποντες, οι διαχει-
ριστές, οι προϊστάμενοι, οι επιχειρηματικοί συ-
νέταιροι, τα στελέχη κοντολογίς κάθε βαθμού 
να είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους 
που μάχονται. Υπάρχει προοπτική νίκης με 
αυτές τις στρατηγικές; Πολύ φοβούμαστε πως 
ΟΧΙ, αφού δεν μας ρώτησαν, δεν μας άκουσαν, 
δεν συμμετείχαμε με τους εκπροσώπους μας 
επί της ουσίας σε καμία φάση της αναδιοργά-
νωσης, που κυριολεκτικά προχωρά με τους 
εργαζόμενους απόντες.

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι
Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τους 

εργαζόμενους, δηλ. με την ύπαρξή μας, ,με την 
ύπαρξη του ίδιου του ΟΤΕ. Τι θα γίνει με τους 
συναδέλφους που ενδεχομένως από τα και-
νούργια συστήματα φαίνεται να περισσεύουν. 
Γιατί οι διοικούντες ως όφειλαν δεν ανάπτυ-

ξαν μαζί με το WFM το GIS τους νέους τρό-
που παραγωγής και ένα σχέδιο αξιοποίησης, 
εκπαίδευσης και επιθετικής μεγιστοποίησης 
των παραγωγικών δυνάμεων με δεδομένο το 
πολύτιμο ανθρώπινο και νοητικό κεφάλαιο που 
με την δουλειά και την εμπειρία οδήγησε τον 
ΟΤΕ μέχρι σήμερα σε μια λαμπρή πορεία.

Σε όλους αυτούς που χρησιμοποιούν το 
ασύδοτο διευθυντικό δικαίωμα με αδιαφάνεια, 
προκλητικότητα και αλαζονεία, παραγκωνίζο-
ντας τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ, τους 
δηλώνουμε ότι ο ΟΤΕ είναι το προσωπικό του 
σε όποια ειδικότητα και αν υπηρετεί και δεν 
είναι οι εφήμεροι τρεχαγυρευόπουλοι, αλχημι-
στές και καιροσκόποι.

Εκφράζοντας την βούληση των μελών μας 
που αγωνιούν μέσα από τον θεσμικό μας ρόλο 
στέλνουμε μήνυμα συστράτευσης, αγώνα δη-
λώνοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα 
μας βρουν μπροστά τους όσοι με τις ενέργειές 
τους επιβουλεύονται το μέλλον των εργαζομέ-
νων και του ΟΤΕ.

ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ;

υπηρεσιών, φάση ΙΙΙ



Το Συνδικάτο

�

Είχαμε αναφέρει και στο προηγού-
μενο φύλλο της ΦΩΝΗΣ των ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ του ΟΤΕ για τη συνεχή 

ανάλυση και μελέτη των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί 
μας από τη λειτουργία του WFM. Επα-
νερχόμαστε στο θέμα παραθέτοντας 
επιπλέον στοιχεία και προβλήματα 
που καταγράφουν οι εργαζόμενοι στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο και στις 
επόμενες ενέργειες του συνδικάτου 
είναι θα είναι η συνεργασία μας με 
τους τεχνικούς ασφαλείας και για-
τρούς εργασίας ώστε να καταγράψου-
με επίσημα τα τυχόν προβλήματα και 
να διερευνήσουμε τη λύση τους.

Αν και εφαρμόζονται πιλοτικά στα 
τεχνικά τμήματα, τα προβλήματα που 
έχουν διαπιστωθεί είναι πάρα πολλά. 

Αυτό είναι και ο λόγος που από την 
πρώτη στιγμή η ΠΕΤ ΟΤΕ δημιούργησε 
ομάδα εργασίας για τη συλλογή στοι-
χείων  - προβλημάτων του νέου αυτού 
εγχειρήματος ούτε ώστε αυτά τα προ-
βλήματα να βρουν τη λύση τους.

Να τονίσουμε από την αρχή ότι η 
νέα τεχνολογία και η καινοτομίες πο-
τές δεν φόβισαν του τεχνικούς του 
ΟΤΕ. Οτιδήποτε νέο οι συνάδελφοι, 
εδώ και χρόνια το αντιμετωπίζουν ως 
πρόκληση και τίποτα παραπάνω.

Θεωρούμε ότι το WFM έχει πολλές 
ελλείψεις και έχει δημιουργήσει πολ-

λά προβλήματα και αυτό αποδεικνύει, 
την προχειρότητα με την οποία για 
άλλη μια φορά μια νέα τεχνολογία έρ-
χεται να εφαρμοστεί στον Οργανισμό.

Αν και πολλά προβλήματα είχαν 
εντοπισθεί ακόμη και την περίοδο εκ-
μάθησης του εγχειρήματος, ελάχιστα 
από αυτά βρήκαν τη λύση τους.

Δεν μπορούμε να υπομένουν ακόμη 
ένα φορτίο 

Η ιεράρχηση των προβλημάτων
Ας δούμε λοιπόν πώς τα ιεραρχούν 

οι συνάδελφοι: 
Το πρώτο που επισημαίνουν είναι 

ότι δημιουργεί υπερβολικό άγχος 
προκειμένου να προγραμματιστούν τα 
συνεργεία και να βγουν στη δουλειά 
χωρίς να χάνεται η μέρα. Λόγω του ότι 

Τι κατέγραψαν οι ΤΔΕ που 

ανταποκρίθηκαν στο αίτημα 

της διοίκησης της ΠΕΤ ΟΤΕ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ 
Τι έχει γίνει, τι πρέπει να γίνει
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βασικά αυξήθηκε ιδιαίτερα η γραφειο-
κρατία. Ακόμα και το δεκαπεντάλεπτο 
διάλειμμα δεν γίνεται πλέον λόγω πί-
εσης.

Το υπερβολικό άγχος λειτουργεί αρ-
νητικά και στην εργασία αλλά και στην 
προσωπική υγεία των συναδέλφων.

Το ίδιο σοβαρό πρόβλημα προκύ-
πτει από τις τριβές ανάμεσα στους 
συναδέλφους και τους συνδρομητές 
του ΟΤΕ.

Απερίγραπτο άγχος των dispatcher 
και των τεχνικών εξαιτίας του υπρβο-
λικού όγκου εργασιών, που βλέπουν 
καθημερινά να αυξάνεται και να απο-
τυπώνεται στο net book 

Αυξήθηκαν πάρα πολύ τα αρνητικά 
σχόλια των συνδρομητών και πολλές 
φορές προσωπικές επιθέσεις σε 
συναδέλφους λόγω υπερβολικής κα-
θυστέρησης στα αιτήματά τους. Κάτι 

για το οποίο την αποκλειστική ευθύνη 
έχει η νέα διαδικασία του WFM.

Επιπλέον το net book θα έπρεπε σε 
μια βλάβη να το κουβαλάμε πάντα μαζί 
μας (στον πελάτη, στο καφαο, στην 
κολονα κτλ) με σκάλα ή χωρίς και με 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
Αυτό δεν είναι καθόλου πρακτικό και 
εύκολο. Με τις παλιότερες συνθήκες 
απλώς κρατούσαμε μια κόλλα χαρτί 
Α4. Το αποτέλεσμα είναι κάθε πρωί 
αν είναι βλάβη ADSL να τις εκτυπώ-
νουμε από την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (πράξη 
που σχεδόν ακυρώνει το WFM) ενώ 
αν είναι βλάβη τηλεφώνου να καθόμα-
στε όλοι να γράφουμε τα στοιχεία σε 
κόλλες Α4.

Λόγω προβληματικής οθόνης που 
έχει σαν συνέπεια να μη διαβάζεται 
τίποτα σε υπαίθριους χώρους που 
υπάρχει έντονος φωτισμός (ήλιος) 

προκαλείται σοβαρό πρόβλημα στην 
όραση των συναδέλφων που εργάζο-
νται εκτός κτιρίων ή σε σημεία που δε 
βρίσκουν εύκολα σκιά.

Με τη χρήση του laptop οι συνάδελ-
φοι προβληματίζονται για ενδεχόμενη 
περισσότερη ακτινοβολία.

Θα πρέπει να μπουν βάσις για τα 
laptop στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα.

Οι συντονιστές του συστήματος ανα-
γκάζονται να εργάζονται επιπρόσθετα 
δυο και τρεις ώρες τα απογεύματα για 
τη διαχείριση του συστήματος.

Υπάρχει χρόνος δουλειάς που δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί με WFM. 
Είναι απαραίτητο κυρίως σε βλάβες 
ADSL να καλέσουμε τους πελάτες 
πριν ξεκινήσουμε. 

Αυτός ο χρόνος επικοινωνίας με 
τον πελάτη κάθε πρωί, δεν μπορεί να 
φανεί πουθενά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ WFM
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Απαραίτητα τα συνεργεία πρέπει 
να είναι διπρόσωπα, το μονοπρόσω-
πο εκτός των άλλων αυξάνει το άγ-
χος... 

Στους κατανεμητές όπου υπάρχει 
ένα άτομο χρειάζεται και δεύτερο.

Δυο μήνες τώρα οι καθυστερήσεις 
είναι απίστευτες. Χρεώνονται δουλει-
ές στα συνεργεία, επιστρέφουν πίσω 
σε συνδυασμό με τις εκκρεμότητες 
του προηγούμενου διαστήματος, απο-
τέλεσμα, μονοπρόσωπο συνεργείο σε 
περιοχή μόνο με κολώνες, να έχει στα 
χέρια του χέρια του προς εκτέλεση 
106 δουλειές...

Δεν φαίνονται πουθενά οι δουλει-
ές συνεργασίας κατανεμητή - ψηφια-
κού... icon.

Δεν φαίνεται πουθενά ο χρόνος 
συνεργασία, κατανεμητή - συνεργεί-
ου. Αποτέλεσμα, φαινομενικά νεκρός 
χρόνος.

Δεν αποτυπώνεται πουθενά η δου-
λειά γενικότερα του κατανεμητή.

Για να λειτουργήσει άψογα ένα κα-
τανεμητής, απαιτεί ένα τεχνικό με-

ταλλάκτη, ένα στα WFM και δύο 
στα ικριώματα.

Σε βλάβες παρόχου (π.χ. CYTA) 
δεν αναγράφονται τα στοιχεία του 
πελάτη με αποτέλεσμα να γίνο-
νται τηλέφωνα στο πάροχο για 
πληροφορίες (έντονο πρόβλημα 
στα χωρίς διευθύνσεις) και κα-
θυστερήσεις στην εκτέλεση της 
δουλειάς. Επίσης όταν πρόκειται 
για προμετρήσεις με συνέχεια 
νέες συνδέσεις κατασκευής 
χρειάζονται διπλές μετακινή-
σεις οι οποίες είναι δύσκολες 
στην επαρχία...

Συνολικά και συνοπτικά σαν συμπέ-
ρασμα βγαίνει ότι για άλλη μια φορά η 
εργοδοσία χρησιμοποιεί την τεχνολο-
γία μόνο για την εξυπηρέτηση δικών 
της σκοπών, αδιαφορώντας για το 
προσωπικό και τους συνδρομητές. 
Εμείς σαν εργαζόμενοι πρέπει να πού-
με ότι θέλουμε την τεχνολογία βοηθό 
και συνεργάτη για πιο άνετη και καλύ-
τερη (ποιοτικά και ποσοτικά) εργασία 
και όχι εχθρό μας και βασανιστή. 

Αυτό που θα θέλαμε να τονίσου-
με σε όλους τους συναδέλφους στο 
στάδιο αυτό που το WFM έχει και την 
έννοια της πιλοτικής εφαρμογής. Εί-
ναι να δουλεύεται με το γράμμα του 
νόμου σε ότι αφορά την εργασία, δι-
ότι έτσι θα καταγραφεί και η επιτυχία 
ή όχι της τεχνολογίας αυτής και ως 
προς την καλυτέρευση της παρεχόμε-
νης υπηρεσία προς τον πελάτη, αλλά 
και την εργασία μας..
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Συναδέλφισσες-οι
Το Δ.Σ της  ΠΕΤ-ΟΤΕ που συνεδρίασε  

σχετικά με τον νέο τρόπο οργάνωσης 
της εργασίας των συναδέλφων μας  τε-
χνικών δικτύου στο πεδίο το  W.F.M  και 
αφού επί μακρόν συζήτησε για τα προ-
βλήματα, ομόφωνα αποφάσισε μετά από 
την έως τώρα εμπειρία εφαρμογής του, 
αλλά και την ανταλλαγή απόψεων με-
ταξύ των μελών μας τους εξής άξονες 
λειτουργίας στα νέα δεδομένα:

1.  Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει δυ-
νατότητα παραβίασης του πρωτό-
κολλου του W.F.M  (να αφαιρεθεί 
άμεσα το εικονίδιο που ρωτά για 
εφαρμογή παραβίασης) για εισχώ-
ρηση περισσοτέρων βλαβών και 
εντολών ,διότι με τον τρόπο αυτό 
χαλκεύεται  το σύστημα συνολικά 
δημιουργώντας  άλυτα παράπλευ-
ρα προβλήματα που ακυρώνουν 
την όποια επιχειρούμενη βελτίωση 
της παραγωγικότητας.

2.  Πρέπει επιτέλους εντός ωραρίου 
να καταχωρείται ο χρόνος που 
προβλέπεται για τα υπηρεσιακά 
αυτοκίνητα από τις εγκυκλίους του 
ΟΤΕ και τις ΣΣΕ. Επίσης ακόμη και 
ο χρόνος για την διεκπεραίωση 
των νομίμων παραστατικών (δελ-
τία αποστολής υλικών κ.α)  καθώς  
και του νόμιμου κατοχυρωμένου 

προβλεπόμενο διαλλείματος  των 
εργαζομένων.

3.  Η πλαστή καταγραφή εντός του 
συστήματος από τους διαχειριστές 
των χρόνων μετάβασης τόσο στο 
ημιαυτόματο όσο και στο απλό σύ-
στημα σε συνδυασμό  με το υπαρ-
κτό και έντονο πρόβλημα της σταθ-
μεύσεως των οχημάτων κατά την 
διάρκεια της εργασίας συνιστούν 
την δημιουργία εικονικής πραγμα-
τικότητας γιατί με βάση την ως άνω 
παράγραφο 2 φαίνεται ότι η διοίκη-
ση ενδιαφέρεται μόνο για τους δεί-
κτες και τα μπόνους. Ταυτόχρονα 
υπάρχει  κατάφορη παραβίαση των 
όρων υγιεινής και ασφάλειας του 
προσωπικού (ραγδαία αύξηση  των 
κλήσεων από την τροχαία για πα-
ράνομη στάθμευση με το ανάλογο 
κόστος) παραποιώντας συνειδητά 
τις παραμέτρους και οδηγώντας 
με αυτό τον τρόπο σε λανθασμένα 
συμπεράσματα.

4.  Διπλά συνεργεία σε κάθε δραστη-
ριότητα για λόγους ασφάλειας των 
συναδέλφων  ( κλοπή των laptop 
και τεχνικού εξοπλισμού, εργασι-
ακή παρενόχληση από συνδρομη-
τές ,απειλητική συμπεριφορά) και 
όχι μόνο  όπου  χρειάζεται χρήση 
σκάλας που ούτως η άλλως προ-

βλέπεται εκ του νόμου.
5.  Μέτρηση επιπέδου ακτινοβολίας 

εντός των υπηρεσιακών οχημάτων 
με διπρόσωπο συνεργείο με πλή-
ρες φορτίο και εξοπλισμό, από την 
ΕΣΥΠ η από άλλο πιστοποιημένο 
φορέα.

Επειδή οι προτάσεις μας αποτελούν 
απόρροια διαβούλευσης με τα μέλη μας 
που εφαρμόζουν το W.F.M στο πεδίο και 
στη καθημερινότητα των  συναδέλφων 
μας απαιτούμε την άμεση ανταπόκριση 
της Γενικής Διεύθυνσης τεχνικών θε-
μάτων εντός του Οκτωβρίου 2012, ώστε 
να φτάσουμε στο επιθυμητό για όλους 
αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα στα ζητήματα 
που άπτονται της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων (διμελή συνεργεία 
- εργασιακή πίεση και εντατικοποίηση)  
δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι 
θα εξαντλήσουμε κάθε συνδικαλιστικά 
θεμιτή και νομίμως κατοχυρωμένης  
διαδικασίας για την πραγματοποίηση 
αυτού του στρατηγικού για εμάς στόχου 
προς όφελος του ΟΤΕ και των εργαζο-
μένων.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ WFM
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Συνάδελφοι, 
Η εφαρμογή του WFM εξαπλώθηκε και λειτουργεί σε όλη τη 

χώρα, σε κάθε Τοπικό Τμήμα.
Στόχος μας είναι, η όσο το δυνατόν καλύτερη και μεγαλύτερη 

καταγραφή των συνθηκών εργασίας και των προβλημάτων του 
προσωπικού και του συστήματος με την εφαρμογή του WFM.

Αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση του επείγοντος και της 
αναγκαιότητας, ώστε η ΠΕΤ-ΟΤΕ να διαμορφώσει την καλύτερη 
δυνατή άποψη για την εφαρμογή του WFM  παρακαλούμε να 
μας απαντήσετε εγγράφως μέχρι την Παρασκευή 13/7/2012 
για τα παρακάτω:

 Προβλήματα του προσωπικού τόσο στο πεδίο όσο και στους 
κατανεμητές
Παρατηρήσεις
Πιθανές λύσεις στα προβλήματα
Σας εφιστούμε την προσοχή να επικεντρωθείτε στα προβλή-

ματα του προσωπικού και όχι του συστήματος.

 

Προς όλες τις Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές
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Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο 
ΟΤΕ), σήμερα, 12 - 7 -2012, οι υπο-
γράφοντες:

α.  Αφενός ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ, 
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρό-
σωπος του Οργανισμού Τηλε-
πικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ 
Α.Ε.),

β.  Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥ-
ΤΡΑΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, 
Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-
ΟΤΕ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατά 
τις διατάξεις του νόμου 1876/90, για τη 
σύναψη και την υπογραφή της παρούσας 
Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας (Επιχ.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα 
παρακάτω:

Καθιερώνεται από 16.7.2012 υπηρεσία 
απλής ετοιμότητας (ετοιμότητας κλήσης-
stand by) για την υποστήριξη της λειτουρ-
γίας  των πληροφοριακών Συστημάτων,  
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, πλατ-
φορμών κλπ , σε Υπηρεσιακές Λειτουργί-
ες του Οργανισμού.

Η αμοιβή-αποζημίωση του προσωπικού 
που βρίσκεται σε απλή ετοιμότητα κλήσης 
(stand by)  καθορίζεται σε  εκατόν εξήντα 
ευρώ (160) κατ’ άτομο για κάθε πλήρη 
εβδομάδα  (επτά ημερών). Τμήμα της ανω-
τέρω αμοιβής δύναται να χορηγείται από 
την εταιρία σε μορφή διατακτικών τροφής 
(κουπονιών τροφής), η αξία των οποίων δε 
θα υπερβαίνει το ποσό των 75€. 

Ο χρόνος ετοιμότητας κλήσης δεν απο-

τελεί χρόνο εργασίας. Η υπηρεσία απλής 
ετοιμότητας δεν υποκαθιστά τα προγράμ-
ματα εργασίας-βάρδιες, τα οποία καλύ-
πτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 
Οργανισμού.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί επέμβαση 
μέσω του παρεχόμενου εξοπλισμού (απο-
μακρυσμένη εργασία) ή εφόσον κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας αυτής απαιτηθεί η 
μετάβαση, εκτός ωραρίου εργασίας, στις 
εγκαταστάσεις του ΟΤΕ ή των πελατών, 
τότε η εργασία αυτή αμείβεται ως υπερω-
ριακή ή εξαιρέσιμη ή νυκτερινή, κατά πε-
ρίπτωση, εφόσον ο εργαζόμενος δεν είναι 
Προϊστάμενος ή Υπεύθυνος έργου. 

Για κάθε ημέρα απουσίας εργαζομένου 
κατά το χρόνο της ετοιμότητας κλήσης, θα 
περικόπτεται το ποσό των 22,85 € ευρώ.

Η ανωτέρω αμοιβή δε συνιστά τακτικές 
αποδοχές, ο δε Οργανισμός επιφυλάσσε-
ται για κατάργηση της εν λόγω υπηρεσίας 
και της σχετικής αμοιβής οποτεδήποτε.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται, κατά το 

δυνατό, η συναίνεση του προσωπικού που 
θα ενταχθεί στο καθεστώς απλής ετοιμό-
τητας (stand by), με την υποβολή σχετικής 
αίτησης αποδοχής των όρων και προϋπο-
θέσεων της υπηρεσίας αυτής. Η αίτηση 
θα υποβάλλεται μία φορά και θα μπορεί να 
ανακληθεί όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι. 
Η αίτηση αυτή θα φυλάσσεται στο αρχείο 
της Υπηρεσίας. Σε όλως εξαιρετικές περι-
πτώσεις που το προσωπικό που υπέβαλε 
αίτηση δεν επαρκεί για την παροχή της εν 
λόγω υπηρεσίας, σε ετοιμότητα θα ορί-
ζεται και άλλο προσωπικό που πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις, έστω και αν δεν 
έχει υποβάλει σχετική αίτηση προς τούτο.

Λοιποί όροι και προϋποθέσεις  (Υπηρε-
σιακές Λειτουργίες, έργο, παρεχόμενος 
εξοπλισμός  κλπ) θα καθοριστούν με Από-
φαση του Δ/ντος Συμβούλου και σχετική 
εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Ανθρώπινου 
Δυναμικού ή και των κατά περίπτωση αρ-
μόδιων Γενικών Δ/ντών.

Η ισχύς του ως άνω όρου ορίζεται από 
16.7.2012 έως και 31.12.2013.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΟΤΕ

ΜΙΧ. ΤΣΑΜΑΖ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Για την ΟΜΕ ΟΤΕ

ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΑΝΤ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το Stand By

συνέχεια από τη σελ. 7

 Όπως τονίσαμε για εμάς αυτές η διαδικα-
σίες πρέπει να είναι συνεχείς εξαντλητικές 
και παραγωγικές με τη συμμετοχή μας σε όλα 
τα επίπεδα γιατί το παρόν και το μέλλον της 
επιχείρησης η απασχόληση και τα εργασιακά 

δικαιώματα ΔΕΝ είναι διευθυντικό δικαίωμα. 
Καλούμε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη 

μας να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη 
της υπόψη αναδιοργάνωσης και να ενημερώ-
σουν άμεσα την ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα σωματεία 
μέλη της για κάθε πρόβλημα που τυχόν προ-

κύψει έτσι ώστε η παρέμβασή μας να είναι 
άμεση και αποτελεσματική.

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Παναγιώτης Κούτρας  Αντώνης Μπιρμπιλής

Αναδιοργάνωση τεχνικών υπηρεσιών, φάση ΙΙΙ
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Τον περασμένο Μάη μετά από τα-
κτική συνεδρία της εκτελεστικής 
επιτροπής της ΠΕΤ-ΟΤΕ αποφα-

σίστηκε ομόφωνα να συσταθούν επι-
τροπές από μέλη της εκτελεστικής του 
σωματείου με σκοπό να μελετηθούν 
βαθύτερα κάποια από τα τρέχοντα προ-
βλήματα των συναδέλφων. Οι επιτροπές 
αυτές αποφασίστηκε να είναι θεματικές 
και κάθε μία από αυτές να καταθέσει σε 
εύλογο χρονικό διάστημα στο Δ.Σ της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ τις προτάσεις της για τα θέμα-
τα με τα οποία ασχολήθηκε.

1.  Επιτροπή για την τροποποίηση του 
καταστατικού 
Από τα βασικά θέματα τα οποία απα-

σχόλησαν και συνεχίζουν να απασχο-
λούν το σωματείο είναι η τροποποίηση 
του καταστατικού του. Κάτι το οποίο 
πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αφού και 
οι καιροί το επιτάσσουν , το εργασιακό 
αλλά και το συνδικαλιστικό μας περιβάλ-
λον. Η επιτροπή ήδη έχει κάνει τις πρώ-
τες και βασικές επισημάνσεις της και 
προχωράει στην αναλυτική καταγραφή 
των θεμάτων που θα εισηγηθεί στο Δ.Σ 
του σωματείου. Μέλη της επιτροπής 
εχουν οριστεί  οι : Δρίτσας Νεκτάριος, 
Καραμπούλας Σπύρος, Παπαμάρκου Γι-
ώργος, Περάκης Αλέξανδρος, Στεφανής 
Γιώργος, Τούντας Ανέστης, Ραπανάκης 
Μανώλης.

2.  Επιτροπή για τα οικονομικά της ΠΕΤ-
ΟΤΕ.
Ζούμε σε μια εποχή που τα οικονο-

μικά δεδομένα όλων μας ανεξαιρέτως 
βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη 
κατάσταση, σαν αποτέλεσμα της σοβα-
ρότατης κρίσης η οποία μαστίζει την Ελ-
ληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον εί-

ναι σαφές ότι και η ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν παρέ-
μεινε και φυσικά δεν θα παραμείνει ανε-
πηρέαστη. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο η 
ΠΕΤ-ΟΤΕ να αναδιαμορφώσει ορισμένα 
από τα οικονομικά της στοιχεία με σκο-
πό να πορευτεί στο δύσκολο αύριο εξα-
σφαλίζοντας στους συναδέλφους ένα 
οικονομικά ανεξάρτητο και με θετικό 
οικονομικό πρόσημο σωματείο.

Η επιτροπή έχει συνεδριάσει αρκετές 
φορές μέχρι σήμερα και εχει ήδη κάνει 
τις πρώτες της προτάσεις προς το Δ.Σ 
του σωματείου. Μέλη της επιτροπής 
έχουν οριστεί οι: Καραμπούλας Σπύρος, 
Δρίτσας Νεκτάριος, Παπαμάρκου Γι-
ώργος, Περάκης Αλέξανδρος, Τούντας 
Ανέστης, Ραπανάκης Μανώλης.

3. Επιτροπή για το W.F.M.
Από τα πιο σημαντικά θέματα που 

έχουν προκύψει για την ΠΕΤ-ΟΤΕ και 
θα συνεχίζουν να απασχολούν και στο 
μέλλον το σωματείο μας είναι η εφαρ-
μογή στους τεχνικούς του Work Force 
Management (W.F.M). Αυτό το καθημε-
ρινό εργαλείο χρήσης για τους συνα-
δέλφους έχει ήδη δημιουργήσει αρκετά 
προβλήματα και τα οποία εξετάζονται 
από τη συγκεκριμένη επιτροπή της ΠΕΤ-
ΟΤΕ. Η επιτροπή σαν βασικό και κύριο 
ζητούμενο της έχει το να συγκεντρώσει 
τα καθημερινά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι τεχνικοί στην εφαρμογή του 
W.F.M για να μπορέσει να καταγράψει 
μια πιο αναλυτική εικόνα. Μέσα από 
αυτή την εικόνα θα τεθούν και θέματα 
τα οποία εκτός από την τεχνική τους 
μορφή θα έχουν να κάνουν και με θέμα-
τα υγιεινής και ασφάλειας των συναδέλ-
φων τα οποία η ΠΕΤ-ΟΤΕ θεωρεί θέματα 
υψίστης σημασίας. Μέλη της επιτροπής 
έχουν οριστεί οι : Μπιρμπιλής Θεόφιλος, 
Θεοδώρου Θεόδωρος, Παπαμάρκου Γι-

ώργος, Περάκης Αλέξανδρος, Στεφανής 
Γιώργος, Τούντας Ανέστης, Ραπανάκης 
Μανώλης.

4. Επιτροπή για αξιολόγιο – Standby.
Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που 

έχουν απασχολήσει και συνεχίζουν να 
απασχολούν με την ίδια ένταση το συν-
δικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ στο σύνολο 
του είναι το θέμα του Αξιολογίου. Ατέρ-
μονες συζητήσεις έχουν γίνει για το 
συγκεκριμένο θέμα καθώς επίσης τερά-
στια προβλήματα έχουν προκύψει από 
την εφαρμογή από την διοίκηση του ΟΤΕ 
του υφιστάμενου αξιολογίου. Με αφορ-
μή και την πρόκληση από την διοίκηση 
του ΟΤΕ σε συζήτηση για την εφαρμογή 
ενός αξιολογίου που θα είναι προϊόν 
κοινής συμφωνίας, η ΠΕΤ-ΟΤΕ θα κα-
ταγράψει τις προτάσεις της  τις οποίες 
και θα εισηγηθεί στην ΟΜΕ-ΟΤΕ. Ήδη η 
επιτροπή εχει πάρει κάποιες αποφάσεις 
και θα τις εισηγηθεί στο Δ.Σ της ΠΕΤ-
ΟΤΕ. Στην ίδια επιτροπή είχε μπεί και 
το θέμα του Standby για το οποίο και 
ήδη εχει υπογραφεί Σ.Σ.Ε μεταξύ ΟΤΕ 
και Ομοσπονδίας. Η κύρια και βασική 
μας πρόταση προς την ΟΜΕ-ΟΤΕ για το 
Stand By ήταν να μην θιγεί για κανένα 
λόγο υφιστάμενη βάρδια τεχνικών. Για το 
StandBy υπάρχουν ακόμα λεπτομέρειες 
προς διευκρίνιση ιδίως  μετά και την 
εφαρμογή του. Ένα θέμα για το οποίο 
και έχουμε ζητήσει συνάντηση με την 
διοίκηση του ΟΤΕ. Μέλη της επιτροπής 
για το Αξιολόγιο και το StandBy εχουν 
οριστεί οι: Δρίτσας Νεκτάριος, Παπα-
μάρκου Γιώργος, Περάκης Αλέξανδρος, 
Στεφανής Γιώργος, Τούντας Ανέστης, 
Ραπανάκης Μανώλης.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ
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Η ΤΔΕ Βόλου, με την Ε/Υ.Α.Ε. Βόλου 
κατήγγειλαν στην Επιθεώρηση 
Εργασίας την εργασιακή πίεση 

που ασκούσε η τοπική Διοίκηση Βόλου 
στους εργαζόμενους, πιεζόμενη και αυτή 
να πιάσει τους στόχους (;;;) με αφορμή 
τα υπαρκτά ψυχολογικά προβλήματα σε 
εργαζόμενο, αλλά και παράπονα και από 
άλλους συναδέλφους ότι με την πίεση 
που ασκούσε η Διοίκηση για εντατικο-
ποίηση της εργασίας να δημιουργούνται 
προβλήματα άγχους – στρες ακόμη και 
μετά την πάροδο της εργασίας τους στο 
σπίτι και την οικογένειά τους. 

Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας 
που στηρίζουμε και επικροτούμε είναι η 
παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: Υποδείξεις ελέγχου της υπηρε-
σίας μας

Κύριοι
Κατόπιν γνωστοποίησης του συμβά-

ντος του εργαζόμενου Καραγιώργη Ιωάν-
νη, κλιμάκιο της υπηρεσίας μας προέβη 
σε έλεγχο στις εγκαταστάσεις του κε-
ντρικού καταστήματος του ΟΤΕ Μαγνησί-
ας (Τηλ. Επ.).

Έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :
1.  Θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των 

κινδύνων από ψυχοκοινωνικούς 
παράγοντες στην εργασία, όπως : 
εργασιακό άγχος, επαγγελματική 
εξουθένωση, σωματική και ψυχο-
λογική βία στην εργασία. Σας υπεν-
θυμίζουμε ότι η ανωτέρω εκτίμηση 

γίνεται με τη συμβολή του Τεχνικού 
Ασφαλείας, του Ιατρού Εργασίας και 
ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η συμμε-
τοχή των εργαζομένων στη σύνταξή 
της. Σε αυτή θα πρέπει να περιλαμ-
βάνονται και τα κατά περίπτωση 
μέτρα πρόληψης και προστασίας 
σε ατομικό συλλογικό και οργα-
νωτικό επίπεδο. Προκειμένου να 
γίνει αποτύπωση της κατάστασης 
των συνθηκών εργασίας ως προς 
την παρουσία των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων και τις επιπτώσεις τους 
στην υγεία και ασφάλεια των ερ-
γαζομένων κρίνεται σκόπιμη η συ-
μπλήρωση του κατάλογου ελέγχου 
(ερωτηματολογίου) ως προς το ερ-
γασιακό άγχος από όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. 
Το ανωτέρω ερωτηματολόγιο απο-
τελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 
εντοπισμού των ψυχοκοινωνικών 
κινδύνων ου εντάσσεται στο πρώτο 
βήμα της εκτίμησης επαγγελματι-
κού κινδύνου (Ν.3850/10, άρθρο 
43, Προθεσμία συμμόρφωσης: 1 
μήνας).

2.  Στα πλαίσια των συμβουλευτικών 
αρμοδιοτήτων του Ιατρού Εργασίας 
ζητούμε να συνταχθεί και να κοινο-
ποιηθεί στην υπηρεσία μας έκθεση 
του Ιατρού Εργασίας για τους ενδε-
χόμενους ψυχοκοινωνικούς κινδύ-
νους που αφορούν το συγκεκριμένο 
εργαζόμενο (περιγραφή-ανάλυση 
καθηκόντων, οργάνωση εργασίας 

ΑΓΧΟΣ  –  ΣΤΡΕΣ  –  Π ΙΕΣΗ
Η εργασία πέρα από 

Η άμεση αντίδραση της ΤΔΕ Μαγνησίας. Καταγγελία: τα τελευταία πέντε χρόνια οκτώ 
συνάδελφοι οδηγήθηκαν στα όρια της αλλοφροσύνης...
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κ.λπ.) καθώς και τους συναδέλ-
φους του στο τμήμα όπου εργάζεται 
(Ν.3850/10,άρθρα 17 και 18, προ-
θεσμία συμμόρφωσης: 15 ημέρες).

3.  Μετά την λήξη της αναρρωτικής 
άδειας, θα πρέπει ο Ιατρός Εργασί-
ας να εκτιμήσει την κατάσταση της 
υγείας του ανωτέρω εργαζομένου 
και να εκδώσει εκ νέου βεβαίωση 
καταλληλότητας (Ν.3850/10, άρθρο 
18, προθεσμία συμμόρφωσης: άμε-
σα με την επιστροφή του εργαζόμε-
νου στην εργασία του).

Επιπλέον :
1.  Θα πρέπει να δημιουργηθεί χώρος 

ιατρείου και να εξοπλιστεί αυτός κα-
τάλληλα, όπως προβλέπεται από το 
Π.Δ.16/96 και το Ν.3850, άρθρο 8, 
παρ. 4 (προθεσμία συμμόρφωσης: 1 
μήνας).

2.  Θα πρέπει να οριστούν άτομα εντε-
ταλμένα στην παροχή Α’ βοηθειών 
και να επιμορφωθούν/εκπαιδευτούν 
κατάλληλα (Ν.3850/10, άρθρο 45, 

προθεσμία συμμόρφωσης: 1 μήνας).
3.  Αναφορικά με τα συνεργεία επι-

σκευής βλαβών : (α) όταν πρόκειται 
για επισκευές που πρόκειται να δι-
ενεργηθούν με τη χρήση φορητών 
κλιμάκων ή κατόπιν αναρρίχησης σε 
στύλο ή ιστό, πρέπει οι τεχνικοί να 
εργάζονται σε ομάδες τουλάχιστον 
δύο ατόμων (Π.Δ. 22.12.1933 και 
στα πλαίσια διεθνών ασφαλών εργα-
σιακών πρακτικών) (β) Τα φαρμακεία 
των υπηρεσιακών οχημάτων θα πρέ-
πει να είναι εφοδιασμένα με τα απα-
ραίτητα φάρμα και υλικά, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του ιατρού εργασίας 
(Π.Δ.16/96). Κρίνεται σκόπιμο, επει-
δή οι εργασίες επισκευών εκτελού-
νται συχνά στην ύπαιθρο (κίνδυνος 
από δήγματα ερπετών, εντόμων), να 
υπάρχει και η ειδική συσκευή αφαίρε-
σης δηλητηρίου (αντλία). (γ) Για τις 
εργασίες που εκτελούνται σε υπό-
γεια δίκτυα η πρόσβαση και εργασία 
εντός των φρεατίων θα πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα ασφαλείας που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν: έλεγχο υπάρξεως 
αερίων (εκρηκτικών, ασφυξιογόνων, 
τοξικών) με τη χρήση ειδικού διακρι-
βωμένου οργάνου, έντονο αερισμό, 
αντιασφυκτικά προσωπεία, ασφα-
λιστική ζώνη με σχοινί διάσωσης). 
Οπωσδήποτε οι ανωτέρω εργασίες 
γίνονται υπό τη συνεχή παρουσία 
και εποπτεία έτερου εργαζομένου 
ο οποίος να είναι σε θέση αν χρεια-
στεί να κινήσει διαδικασία διάσωσης 
(Ν.3850 άρθρο 38, Π.Δ.77/1993 άρ-
θρο 2, Π.Δ. 14.3.1934 άρθρο 136, 
προθεσμία συμμόρφωσης: 10 ημέ-
ρες).

4.  Θα πρέπει στη γραπτή εκτίμηση 
επαγγελματικού κινδύνου της επι-
χείρησης να συμπεριληφθεί και η 
έκθεση των εργαζομένων σε δυ-
σμενείς κλιματολογικές συνθήκες, 
με συγκεκριμένο προσδιορισμό των 
εργασιών και χώρων εργασίας όπου 
ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης 
αναμένεται να είναι αυξημένος. 
Στην εκτίμηση να γίνεται αναλυτική 
εξειδίκευση των τεχνικών και οργα-
νωτικών μέτρων που πρέπει κατά 
περίπτωση να λαμβάνονται καθώς 
και των μέτρων για την προστασία 
ευαίσθητων ομάδων εργαζομένων 
(καρδιοπαθών, ατόμων με αναπνευ-
στικά προβλήματα, διαβητικών κ.λπ.) 
όπως αυτές θα οριστούν από τον 
Ιατρό Εργασίας.(επισυναπτόμενες 
σχ. Εγκύκλιοι: υπουργείου εργασίας 
οικ.10406/12.06.2012, υπουργείου 
υγείας Υ1/Γ.Π.οικ.64863, προθεσμία 
συμμόρφωσης:10 ημέρες).

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ με αυτό το δημοσίευμα πα-
ροτρύνει τις Τ.Δ.Ε. και Ε.Υ.Α.Ε. σε όλη τη 
χώρα να αναλάβουν ανάλογη δράση και να 
αναδυκνείουν τα προβλήματα των εργαζο-
μένων.

τα ανθρώπινα όρια

Το έγγραφο της Επιθεώρησης Εργασίας που καταγράφει όλα όσα ο ΟΤΕ 
είναι υποχρεωμένος να κάνει στους χώρους εργασίας...
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Επιστολή στον πρωθυπουργό Αντώνη Σα-
μαρά απέστειλε η ΓΣΕΕ με την οποία ζητά να 
γίνουν πράξη οι προγραμματικές συμφωνίες 
της νέας κυβέρνησης περί αναθεώρησης 
και τροποποίησης των όρων της δανειακής 
σύμβασης και των μνημονίων.

Συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά 
στο θέμα των μισθών, των συλλογικών συμ-
βάσεων του ρόλου του ΟΜΕΔ αλλά και της 
δημιουργίας φορέα που θα αντικαταστήσει 
τον κοινωνικό ρόλο της Εργατικής Εστίας και 
Κατοικίας.

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει την ανα-
γκαιότητα να προχωρήσουν άμεσα οι απα-
ραίτητες ενέργειες για την νομοθετική απο-
κατάσταση όλων των αδικιών εις βάρος του 
κόσμου της μισθωτής εργασίας.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η ανάληψη των καθηκόντων της Κυβέρ-

νησής σας βρίσκει την ελληνική κοινωνία  
αντιμέτωπη με τις ολέθριες οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των αλλεπάλληλων 
άδικων, αναποτελεσματικών και άκρως επι-
κίνδυνων μέτρων σε βάρος θεμελιωδών ερ-

γατικών δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν την 
τελευταία διετία στο πλαίσιο των όρων του 
διεθνούς μηχανισμού δανεισμού της χώρας 
κατά διαρκή παράβαση διεθνών και ευρωπα-
ϊκών κανόνων και συμβάσεων.

Η Γ.Σ.Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ρητές 
προεκλογικές δεσμεύσεις και τοποθετήσεις 
των κομμάτων, το περιεχόμενο της προ-
γραμματικής συμφωνίας μεταξύ των τριών 
πολιτικών αρχηγών που συμμετέχουν στην 
παρούσα Κυβέρνηση και τις εξελίξεις στο 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που ανα-
γνωρίζουν τα σφάλματα της ασκούμενης 
μέχρι σήμερα πολιτικής, επανέρχεται στην 
ανάγκη ανάληψης όλων των απαιτούμενων 
ενεργειών για την άμεση νομοθετική απο-
κατάσταση των βασικών αρχών και κανόνων 
που οφείλουν να διέπουν το σύστημα εργα-
σιακών σχέσεων μιας δημοκρατικά οργανω-
μένης κοινωνίας που επιθυμεί όχι μόνο την 
ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική πρόοδο.

Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται θετική η 
δέσμευση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης για επιμήκυνση του χρό-
νου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, η 
οποία βέβαια εάν συνοδευόταν με αποκατά-

σταση του ποσού του επιδόματος ανεργίας 
θα αντιμετώπιζε πιο ρεαλιστικά τη ζούγκλα 
που έχει επέλθει στη λεγόμενη αγορά ερ-
γασίας από τα επιβληθέντα άδικα μέτρα, την 
εργοδοτική αυθαιρεσία, την ιλιγγιώδη αύξη-
ση των απολύσεων και την ομηρία των ερ-
γαζομένων από την επιβολή εκ περιτροπής 
εργασίας ακόμα και μιας μέρας το μήνα.

Εξάλλου θεωρούμε αυτονόητη τη δέσμευ-
σή σας για τη διασφάλιση του δημόσιου κοι-
νωνικού χαρακτήρα του Συστήματος Κοινω-
νικής Ασφάλισης, ως θεμελιώδους θεσμού 
κοινωνικής προστασίας με αναδιανεμητικό 
χαρακτήρα και την εξασφάλιση της βιωσιμό-
τητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότη-
τάς του, πλαίσιο βέβαια που μπορεί να θω-
ρακισθεί μόνο εφόσον προστατευθούν απο-
τελεσματικά η περιουσία και οι πόροι των 
Ασφαλιστικών Ταμείων, παταχθεί η αδήλωτη 
και η ευέλικτη απασχόληση, προστατευθεί η 
πλήρης και σωστά αμειβόμενη εργασία και 
αντιμετωπισθεί αυστηρά η εισφοροδιαφυγή.  

Σ’ό,τι αφορά στη δηλωμένη βούλησή σας 
για την αναθεώρηση όρων της δανειακής 
σύμβασης και με ρητή δέσμευση ότι «[Η] 
συλλογική αυτονομία και η ισχύς των συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας επανέρχεται 
στο επίπεδο που προσδιορίζουν το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Δίκαιο και το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, σύμφωνα με το οποίο το ύψος 
του μισθού στον ιδιωτικό τομέα συμφωνεί-
ται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό 
περιλαμβάνει και τη ρύθμιση του κατώτα-
του μισθού που προβλέπεται στη ρύθμιση 
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας», θέτουμε υπόψη σας τις κοινά 
αναγνωρισμένες προτεραιότητες για τη 
λήψη άμεσων μέτρων που αφορούν: 

1.  την αποκατάσταση του μισθολογικού 
περιεχομένου και της διαδικασίας κα-
τάρτισης της Εθνικής Γενικής Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας, ως μηχα-
νισμού διαμόρφωσης των κατωτάτων 
ορίων προστασίας της αμοιβής και των 
όρων εργασίας όλων των εργαζομένων 
στην ελληνική επικράτεια.  

Η λήψη εδώ και τώρα μέτρων για την 
αντιμετώπιση του εφιαλτικού προβλή-
ματος της ανεργίας δεν αποτελεί απλά 
απαίτηση αλλά επιτακτική ανάγκη.

Τα σημερινά στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής καταγράφουν την 
ανεργία στο 22,5% τον Απρίλιο 2012 
από 22% τον Μάρτη με τη λίστα όμως 
της πραγματικής ανεργίας να είναι πολύ 
μεγαλύτερη.

Απαιτούμε όχι πλέον γενικόλογες 
κυβερνητικές εξαγγελίες αλλά τη λήψη 
άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων 
ώστε να αποτραπεί η εκτίμηση-πρόβλεψη 
για εκτίναξη της πραγματικής ανεργίας 

στο 26% στο τέλος του 2012.
Η έκρηξη της ανεργίας σε συνδυασμό 

με τις εργοδοτικές πρακτικές συνεπι-
κουρούμενες από τα μνημονιακά μέτρα 
και την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, 
έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση του ερ-
γατικού εισοδήματος, αλλά και των εσό-
δων των ασφαλιστικών ταμείων.

Δεν υπάρχει άλλη λύση για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος της ανερ-
γίας από την αλλαγή της ασκούμενης 
πολιτικής με την εφαρμογή μέτρων που 
θα ενισχύουν την ανάπτυξη και την πραγ-
ματική οικονομία, αλλά και μέτρα για την 
ανακούφιση των ανέργων.

Δραματική εξέλιξη της ανεργίας

Επ ισ τολή  της  ΓΣΕΕ  σ τον 
Άμεση και επιτακτική η ανάγκη λήψης των μέτρων 
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2.  την επαναφορά του θεσμού επέκτα-
σης της εφαρμογής των κλαδικών και 
ομοιοεπαγγελματικών Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας, για τη διασφά-
λιση της ελάχιστης προστασίας όλων 
των εργαζομένων από κοινού με τη βα-
σική προστατευτική αρχή της ευνοϊκό-
τερης ρύθμισης σε περίπτωση συρρο-
ής συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

3.  την επαναφορά στο εξάμηνο του χρό-
νου παράτασης της κανονιστικής ισχύ-
ος των ΣΣΕ για τη διευκόλυνση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και 
την αποκατάσταση της πλήρους μετε-
νέργειας στις ατομικές συμβάσεις ερ-
γασίας των εργαζομένων του συνόλου 
των όρων των ΣΣΕ που έληξε η ισχύς 
τους και δεν έχουν αντικατασταθεί 
από νέες.

4.  την προστασία των όρων αμοιβής και 
εργασίας των νέων σε ηλικία εργαζο-
μένων από καταχρηστικές και ισοπε-
δωτικές πρακτικές που επωφελούνται 
από την προσπάθεια γενίκευσης των 
μειώσεων σε όλα τα είδη των ΣΣΕ και 
για όλες τις ειδικότητες εργαζομέ-
νων. 

5.  την επαναφορά του περιεχομένου της 
διαιτητικής απόφασης στο σύνολο των 
όρων της συλλογικής ρύθμισης, με 
ταυτόχρονη δυνατότητα έκδοσής της 
σε περίπτωση άρνησης της διαδικα-
σίας μεσολάβησης από οποιοδήποτε 
μέρος.

6.  την αποκατάσταση των όρων των Εθνι-
κών Γενικών ΣΣΕ για τη ρύθμιση του 
ύψους των εισφορών εργαζομένων και 
εργοδοτών υπέρ των σκοπών Οργανι-
σμού Εργατικής Εστίας και Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας και την άμεση 
έναρξη λειτουργίας του νέου ενιαίου 
φορά παροχών υπηρεσιών πρόνοιας 
με διμερή χαρακτήρα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι δραματικές επιπτώσεις των μέτρων 

στους εργαζόμενους και η εκτίναξη των πο-
σοστών της ανεργίας απέδειξαν με τον πιο 
δραματικό τρόπο ότι η πολιτική εξόδου από 
την οικονομική κρίση δεν πρέπει να αποτε-
λεί μια αμιγώς δημοσιονομική και λογιστική 
δέσμη μέτρων και ότι οι οικονομικοί στόχοι 
συνδέονται αναπόσπαστα με τους κοινωνι-
κούς στόχους.

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα συ-
γκυρία με τη δαμόκλειο σπάθη της κατάρ-
ρευσης της κοινωνικής συνοχής και της δια-
σάλευσης της κοινωνικής ειρήνης, θέτουμε 

υπόψη σας τα πλέον κρίσιμα και άμεσης 
προτεραιότητας συλλογικά ζητήματα που 
αφορούν τους εργαζόμενους της χώρας.

Επιφυλασσόμαστε  για την περαιτέρω 
τεκμηριωμένη τοποθέτηση της Γ.Σ.Ε.Ε. στην 
Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης και την Εθνι-
κή Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, τη σύ-
γκληση των οποίων  αναμένουμε.

Με τιμή
 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

 Γιάννης Παναγόπουλος  Νικόλαος Κιουτσούκης 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
11/7/2012 συνάντηση της ΓΣΕΕ με τον 
Υπουργό Εργασίας Ιωάννη Βρούτση και 
τον Υφυπουργό Εργασίας Νίκο Παναγιω-
τόπουλο.

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν από τη 
Συνομοσπονδία όλα τα σοβαρά προβλή-
ματα, αιτήματα και διεκδικήσεις των ερ-
γαζόμενων, όπως αυτά προσδιορίζονται 
από τις πολιτικές των Μνημονίων και των 
αντεργατικών παρεμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα τέθηκαν:
1.  Η επαναθεμελίωση του εργατικού 

θεσμικού πλαισίου, των ΣΣΕ, των 
ελεύθερων συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων, της μετενέργειας, του 
ΟΜΕΔ, του ΟΕΕ και ΟΕΚ, και άλλα.

2.  Το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα 
της ανεργίας, της διάλυσης των 
εργασιακών σχέσεων, τις αυθαιρε-
σίες των εργοδοτικών συμπεριφο-
ρών, της εισφοροδιαφυγής και της 
εισφοροκλοπής, την παρατεταμένη 
και αυξημένη ύφεση, ως αποτέλε-
σμα των καταστροφικών και αδιέξο-
δων μνημονιακών πολιτικών.

Η ΓΣΕΕ επανέλαβε και στον νέο Υπουρ-
γό Εργασίας ότι οι εργαζόμενοι και οι 
συνταξιούχοι που έχουν προ πολλού εξα-

ντλήσει τα όρια αντοχής όχι μόνο απορ-
ρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σκέψη για 
περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξε-
ων, αλλά απαιτούν και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ την 
άμεση αποκατάσταση των βασικών και 
θεμελιακών εργατικών, οικονομικών και 
κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

Απαντώντας στην πρόσκληση του 
Υπουργού για τον κοινωνικό διάλογο και 
τη συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώ-
σεις για την Εθνική Σύμβαση, καταστήσα-
με απολύτως σαφές ότι βάση διαλόγου 
με τους εργοδότες αποτελεί η έγγραφη 
συμφωνία – επιστολή – των δύο μερών 
της 2/2/2012 προς τον κ.Πρωθυπουργό, 
το δε αποτέλεσμα του διαλόγου και της 
πιθανής συμφωνίας θα πρέπει να δε-
σμεύει την Κυβέρνηση για την άμεση 
υλοποίησή της.

Τα συνδικάτα αναλαμβάνουν τις ευθύ-
νες τους, το ίδιο όμως πρέπει να κάνει 
και η Κυβέρνηση με δεδομένες και τις 
προγραμματικές δεσμεύσεις της.

Σε διαφορετική περίπτωση η ΓΣΕΕ 
είναι αποφασισμένη με κάθε τρόπο να 
διεκδικήσει αγωνιστικά την ανατροπή 
των πολιτικών που έχουν οδηγήσει τους 
εργαζόμενους στην εξαθλίωση και την 
οικονομία σε όλο και μεγαλύτερη ύφεση.

Συνάντηση με το Υπ. Εργασίας

υλοποίησης της προγραμματικής συμφωνίας

πρωθυπουργό  κ .  Α .  Σαμαρά
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Εγκαταλειμμένος 
παράδεισος...

Επρόκειτο να αποτελέσει το δεύτερο 
μεγαλύτερο πάρκο της Αττικής και 
να προσφέρει αναψυχή και οξυγόνο 

σε χιλιάδες κατοίκους των γύρω Δήμων. 
Ωστόσο το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχι-
στού στο Πέραμα το οποίο δημιουργήθηκε 
ύστερα από την αποκατάσταση της παλιάς 
χωματερής του Σχιστού δεν λειτούργησε 
παρά μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστη-
μα και σήμερα δώδεκα χρόνια μετά την 
παράδοσή του στο κοινό θυμίζει βομβαρ-
δισμένο τοπίο.

Κύριος του έργου αποκατάστασης της 
πρώην χωματερής και της μετατροπής 
της σε χώρο πρασίνου -το πρώτο τέτοι-
ου είδους έργο που έγινε ποτέ στην Ελ-
λάδα- ήταν ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων 
και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) 
ο οποίος και παρέμεινε στη συνέχεια ο 
υπεύθυνος για την συντήρησή του χώρου. 
Όμως τα περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ 
που δαπανήθηκαν για την εξυγίανση και 
την διαμόρφωση μιας εξαιρετικά μολυ-
σμένης έκτασης 550 στρεμμάτων πήγαν 
χαμένα καθώς ουδέποτε ασχολήθηκε κα-
νείς με την προστασία του πάρκου. 

Επισκεφτήκαμε το εγκαταλελειμμένο 
πάρκο που παραμένει άγνωστο για τους 

περισσότερους κατοίκους της Αττικής και 
καταγράψαμε εικόνες καταστροφής που 
αποκαρδιώνουν τον επισκέπτη.

Από την στιγμή που θα στρίψει κάποι-
ος από την λεωφόρο Σχιστού - αν βρει 
την στροφή καθώς δεν υπάρχει καμία 
ενημερωτική πινακίδα- προς το πάρκο 
«φάντασμα», οι πρώτες εντυπώσεις προ-
ϊδεάζουν για το θέαμα που πρόκειται να 
αντικρίσει ο επισκέπτης καθώς ο δρόμος 
που οδηγεί στην πύλη του Περιβαλλοντι-

κού Πάρκου είναι στρωμένος με σωρούς 
από κάθε είδους σκουπίδια ενώ στη γύρω 
περιοχή δεσπόζουν παραπήγματα και κο-
ντέινερ. Ένα ξερό τοπίο με μισογκρεμι-
σμένες εγκαταστάσεις που σε κανονικές 
συνθήκες θα λειτουργούσαν ως κέντρα 
διοίκησης και αναψυκτήρια είναι η γενική 
εικόνα που επικρατεί. Τα ξύλινα κτίρια 
που θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του 
κοινού μοιάζουν βομβαρδισμένα και έχουν 
λεηλατηθεί, ενώ η μακέτα του έργου που 
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έχει παραμένει μέσα σ’ ένα απ’ αυτά «κο-
σμείται» από σκουπίδια και ακαθαρσίες 
ζώων. 

«Όλα τα μηχανήματα για την φροντίδα 
του χώρου που υπήρχαν παλιότερα εδώ 
έχουν κλαπεί και οι εγκαταστάσεις κατα-
στράφηκαν, τα πάντα έχουν ρημάξει. Δα-
πανήθηκαν εκατομμύρια για να καταλήξει 
το πάρκο σε κρανίου τόπο», αναφέρει 
κάτοικος Κερατσινίου που μας ξενάγησε 
στο Περιβαλλοντικό Πάρκο. 

Αν και ο ίδιος έχει απευθυνθεί στους 
ιθύνοντες προκειμένου να σωθεί αυτή η 
πολύτιμη έκταση καμία κίνηση δεν έχει 
γίνει μέχρι τώρα προς αυτή τη κατεύθυν-
ση. «Παλιότερα ερχόμασταν μαζί με την 
παρέα μου, κάναμε πικ νικ και καθαρίζαμε 
κιόλας τα σκουπίδια. Όμως την τελευταία 
φορά που ήρθαμε ήταν επικίνδυνο να κα-
θίσουμε καθώς το ξύλινο μπαλκόνι σε ένα 
από τα κτίρια έχει σαπίσει και υπήρχε κίν-
δυνος ατυχήματος. 

Αν το πάρκο συντηρούνταν και αξιοποι-
ούνταν θα κάλυπτε τις ανάγκες όχι μόνο 
του Περάματος, αλλά και του Κερατσι-
νίου, του Χαϊδαρίου και της ευρύτερης 
περιοχή του Πειραιά που πάσχει από έλ-
λειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων. Τα 
ξεραμένα δέντρα, τα διαλυμένα παγκάκια 
και κιόσκια, οι έρημες παιδικές χαρές, οι 
σπασμένες λάμπες και τα σκουπίδια που 
είναι διασκορπισμένα σε όλο το χώρο συ-

μπληρώνουν το το-
πίο καταστροφής. 
Αν και παλαιότερα 
υπήρχαν φύλακες 
που φρόντιζαν 
υποτυπωδώς τις 
εγκαταστάσεις σή-
μερα δεν υπάρχει 
κανείς με αποτέ-
λεσμα να μην έχει 
διασωθεί τίποτα. 

Οι πέντε λίμνες που κατασκευάστηκαν 
για να εξυπηρετούν τις ανάγκες άρδευ-
σης του πάρκου σήμερα είναι αγνώριστες 
καθώς έχουν στερέψει και στη θέση τους 
έχουν φυτρώσει καλάμια, τα μονοπάτια και 
οι διαδρομές για τζόκινγκ έχουν εξαφανι-
στεί. Mοναδικές κατασκευές για παιδιά 
όπως οι παιδικές χαρές αχρησιμοποίητες 
και τώρα κατεστραμμένες. «Η κατάσταση 
που επικρατεί στο πάρκο είναι ντροπια-

στική. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα 
σημεία του Λεκανοπεδίου που θα μπορού-
σε να εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους 
όχι μόνο από τους γειτονικούς δήμους. 
Η απαράδεκτη συμπεριφορά του ΕΣΔΚΝΑ 
απέναντι στο πάρκο έχει δημιουργήσει 
αυτή την εικόνα εγκατάλειψης και κατα-
στροφής. Έχουν κλαπεί τα πάντα. Από το 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό δεν έχει μείνει 
σχεδόν τίποτα. Μέχρι και τις σωληνώσεις 
απ’ όπου εξάγονταν το βιοαέριο έχουν 
κλέψει με αποτέλεσμα ό,τι ποσότητα έχει 
μείνει πια να συσσωρεύεται στο έδαφος. 
Έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμα-
στε μήπως γίνει καμιά έκρηξη. Μέλημά 
μας είναι να καταφέρουμε να περάσει ο 
χώρος στο δήμο ώστε να μπορέσουμε να 
τον αξιοποιήσουμε με ποικίλους τρόπους 
όπως την διοργάνωση εκδηλώσεων και 
συναυλιών», σχολιάζει ο δήμαρχος Περά-
ματος, Παντελής Ζουμπούλης.
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Ήταν κάποτε
έργο πρότυπο

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού είχε 
κατασκευαστεί με τις καλύτερες προδια-
γραφές και στόχος του έργου ήταν να απο-
τελέσει πρότυπο για την αποκατάσταση κι 
άλλων χωματερών στην χώρα. Για την κα-
τασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 1.200.000 
κυβικά μέτρα χώμα κυρίως από τις εκσκα-
φές του Μετρό.

Ανάμεσα στις εργασίες που έγιναν στον 
παλιό ΧΑΔΑ που λειτουργούσε επί 26 συ-
νεχόμενα χρόνια και όπου είχαν αποτεθεί 
8.200.000 κυβικά μέτρα αστικών και βιο-
μηχανικών απορριμμάτων ήταν η φύτευση 
300.000 τετραγωνικών μέτρων αγροτικού 
γρασιδιού και 30.000 δέντρων και θάμνων, 
η συλλογή και η επεξεργασία του παραγό-
μενου από την σήψη των σκουπιδιών βιο-
αερίου, η δημιουργία μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας για την καύση του και η συλλογή 
και επεξεργασία με φυτοκαθαρισμό των 
ρυπασμένων στραγγισμάτων της χωματε-
ρής, πρακτική που εφαρμόστηκε στην Ελ-
λάδα για πρώτη φορά. «Επειδή δεν υπήρχε 
προηγούμενη εμπειρία στην χώρα μας, κα-
λέσαμε ειδικούς από την Ιταλία για να μας 
καθοδηγούν. Μάλιστα οι Ιταλοί συνάδελ-
φοι είχαν δουλέψει για την αποκατάστα-
ση του Σεβέζο, όπου συνέβη ένα από τα 
χειρότερα περιβαλλοντικά ατυχήματα με 
τη διαρροή διοξίνης στην ατμόσφαιρα από 

εργοστάσιο», αναφέρει ο διευθυντής του 
έργου της εταιρείας που είχε αναλάβει την 
αποκατάσταση και διαμόρφωση της πρώην 
χωματερής, Σωτήρης Καρακίτσος. 

«Ωστόσο σχεδόν καμία από τις εγκα-
ταστάσεις δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Το 
ρεύμα που θα παράγονταν από την εκμε-
τάλλευση του βιοαερίου θα το πουλούσε 
ο ΕΣΔΚΝΑ στη ΔΕΗ, όμως κάτι τέτοιο δεν 
έγινε. Από την άλλη το παραγόμενο ρεύμα 
θα μπορούσε να καλύπτει τις ανάγκες του 
πάρκου σε ηλεκτρισμό όμως ούτε κάτι τέ-
τοιο προχώρησε. Έτσι το βιοαέριο το οδη-
γούσαμε σε μια καμινάδα όπου καίγονταν. 
Όπως και τα υπόλοιπα έτσι και τα δυο 

αναψυκτήρια δεν λειτούργησαν ποτέ. Από 
τότε που παραδόθηκε αυτό το έργο για το 
οποίο δαπανήθηκαν περίπου 15 εκατομμύ-
ρια ευρώ κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να το 
συντηρήσει.

Ωστόσο ακόμη και τώρα, αν το αναλά-
βει κάποιος υπεύθυνος, μπορούν να εξα-
σφαλισθούν μέσω του ΕΣΠΑ τα ελάχιστα 
χρήματα που απαιτούνται για την επισκευή 
του και να γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο 
πάρκο της Αττικής. Μάλιστα αν ενταχθούν 
σ’ αυτό και οι γύρω εκτάσεις που ανήκουν 
στο δημόσιο και το Ελληνικό Ναυτικό τότε η 
έκτασή του θα ξεπεράσει τα 1.000 στρέμ-
ματα», εξηγεί ο κ. Καρακίτσος. 
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Η κοινωνία μας σήμερα με τα μάτια ενός ποιητή
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Οι εργοδότες του κλάδου έχοντας πλέον στο 
οπλοστάσιο τους όλους τους εφαρμοστικούς 
νόμους των δύο μνημονίων, αλλά, και όλους 

τους αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν ακόμα 
και στη φάση της ανάπτυξης έχουν προχωρήσει σε 
μια, άνευ προηγουμένου, οργανωμένη επίθεση. Καθη-
μερινές είναι οι καταγγελίες εργαζομένων από πολ-
λες επιχειρησεις, για απληρωτη εργασια (Petropoulos 
Call Center), για μειωσεις μισθών (Intracom, NEC), 
για εκ περιτροπης εργασια (Phonemarketing, Μαυ-
ραγάννης), για λήξεις συμβάσεων – απολυσεις 
(Newsphone, Wind),για μαύρη αδήλωτη εργασία με το 
κομμάτι. Ήδη στον κλάδο μας, χρησιμοποιείται η νέα 
ΕθΣΣΕ που μείωσε τον κατώτερο μισθό κατά 22% και 
για τους νέους κάτω των 25 κατά 32 %, με την ταυ-
τόχρονη λήξη της μετενέργειας της κλαδικής σύμβα-
σης υπαλλήλων γραφείου, παροχής υπηρεσιών, που 
κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων του κλάδου 
και υπέγραφε η ομοσπονδία ιδ υπαλλήλων. Όσοι ερ-
γαζόμενοι προσλαμβάνονται από τις 14/2 και μετά, 
αμείβονται με 586 ευρώ μεικτά στο 8ωρο για πάνω 
από τα 25 και 510 μεικτά για κάτω των 25.

Την αρχή στην εφαρμογή των παραπάνω μισθο-
λογίων την έκανε ο ΟΤΕ, προσλαμβάνοντας σε δύο 
θυγατρικές του ομίλου την OTEPLUS και την e-value, 
πάνω από 1000 εργαζόμενους, οι οποίοι στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία είναι μερικής απασχόλησης και όλοι 
ορισμένου χρόνου. Υπάρχουν δλδ σήμερα εργαζόμε-
νοι στον όμιλο ΟΤΕ που αμείβονται για 4 ώρες δουλει-
άς 5ημερο με 189 ευρώ καθαρά και η σύμβασή τους 
διαρκεί 1 μήνα. Με δεδομένη και την μείωση μισθών 
κατά 12% στην μητρική εταιρεία, ακολούθησε μπα-
ράζ μειώσεων και απολύσεων σε όλο των κλάδο με 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτές στη newsphone 
και στην teleperformance τα δυο μεγαλύτερα call 
centers του κλάδου, τις μειώσεις στην on telecoms, 
στη Singular, στην infoquest, την προσπάθεια χτυ-
πήματος της ΕπΣΣ στη Vodafone, τις απολύσεις στη 
cosmote, στη Wind, στην Ericsson, στην NSN, στη 
forthnet, στην Altec. Επιπλέον η εικόνα που έρχεται 
για τη Vodafon είναι πως το προηγούμενο διάστημα 
προχώρησε σε λήξη συμβάσεων συναδέλφων από το 
call center οι οποίοι αντικαθίστανται με εργαζόμενους 
από εταιρείες επινοικιάσεως - σκλαβοπάζαρα όπως 
η Palladino. Συνολικότερα στον κλάδο η επινοικίαση 
χρησιμοποιείται από τους εργοδότες για το χτύπημα 
των ΣΣΕ όπου αυτές υπάρχουν. Ιδιαίτερη μνεία θα κά-
νουμε και στον όμιλο intracom που χρησιμοποιεί όλες 
τις μεθόδους. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει προχω-
ρήσει σε πάνω από 1000 «εθελούσιες» απολύσεις, 
προχώρησε σε εκβιαστικές μειώσεις μισθών σε όλο 
τον όμιλο πλην HOL και εφάρμοσε την εκ περιτρο-
πής εργασία στην Defence. Στην Hol δεν προχώρησε 
σε μειώσεις όμως το τελευταία 2 χρόνια προχωράει 
σε απολύσεις που δεν ξεπερνάνε το «νόμιμο όριο» 
μεν, όμως το προσωπικό αντικαθίσταται με νέο, με 
λιγότερα δικαιώματα, μισθολογικά και μη και από τον 
Μάρτιο προσλαμβάνονται και εκεί εργαζόμενοι με τις 
νέες συμβάσεις. 

Σημαντικό κομμάτι οι άνεργοι του κλάδου. Από το 
2009 όπου έκλεισε η Lannet και βρέθηκαν 300 εργα-
ζόμενοι άνεργοι, ο κλάδος μας έχει πάνω από 5.500 
απολύσεις. Η Lannet εξάλλου ήταν η 1η εταιρία που 
έκλεισε λόγω της συγκέντρωσης και της συγκεντρο-
ποίησης που φυσικά για ακόμα μια φορά τα αποτελέ-
σματά της πλήρωσαν οι εργαζόμενοι. 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα της συ-
νολικότερης τάσης που επικρατεί στον κλάδο μας και 
όχι μόνο, που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια να 
χτυπηθεί η τιμή πώλησης της εργατικής δύναμης με 
τον εξής στόχο: Την υπεράσπιση των κερδών των 
μονοπωλίων και μέσα σε συνθήκες κρίσης, αλλά και 
την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων, για ακόμα 
μεγαλύτερη κερδοφορία στην φάση της ανάπτυξης, 
όποτε έρθει τέτοια. Ιδιαίτερα στο κλάδο μας που, οι 
εργαζόμενοι, πριν το ξέσπασμα της κρίσης, λόγω της 
έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και της τερά-
στιας ανάπτυξης που γνώρισε τα τελευταία 20 χρόνια 
με την τεχνολογική εξέλιξη και στις τηλεπικοινωνίες 
και στην πληροφορική, οι εργαζόμενοι αμείβονταν και 
εργάζονταν με καλύτερους όρους σε σχέση με άλ-
λους κλάδους χωρίς, αν εξαιρέσει κανείς τον ΟΤΕ και 
την Intracom, να υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση, 
εμπειρία από αγώνες και διεκδίκηση δικαιωμάτων. Η 
συνολική εξέλιξη, φυσικά, δεν θα μπορούσε να είναι 
διαφορετική για τους εργαζόμενους του κλάδου μας 
αφού έχει να κάνει με την εφαρμογή αντεργατικών 
πολιτικών που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις για 
την εξυπηρέτηση της «ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηματικότητας», που πηγάζει από τις συμφωνί-
ες στα πλαίσια της ΕΕ, όχι μόνο για της εργαζόμενους 
στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην ΕΕ. 

Εξάλλου το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπι-
νου δυναμικού (WFM) που χρησιμοποιούν στον ΟΤΕ 
είναι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποίησε η France 
Telecom και οδήγησε δεκάδες εργαζόμενους στην 
αυτοκτονία. Το ίδιο περίπου σύστημα χρησιμοποιεί σε 
όλες τις θυγατρικές της και η DT σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η εικόνα για τις απολύσεις είναι παρόμοια 
όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Σχεδόν κάθε μήνα υπάρχουν εξαγγε-
λίες για χιλιάδες απολύσεις σε τεράστια μονοπώλια 
του κλάδου όπως η HP, NSN Ericson LG, κτλ. 

Αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μια επιγραμματικά μια 
ματιά στην προσπάθεια αποδόμησης του εργατικού 
δικαίου. Ήδη στην φάση της ανάπτυξης ψηφίστηκαν 
νόμοι για την κατάργηση της σταθερής εργασίας και 
την εφαρμογή ελαστικών μορφών, ορισμένου χρόνου 
και μερικής απασχόλησης. Μαζί με ξήλωμα των κοι-
νωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων, το λεγόμενο μη μι-
σθολογικό κόστος, το τζογάρισμα των αποθεματικών 
των ταμείων, των χρημάτων δλδ των εργαζομένων, 
στο χρηματιστήριο, θεσμοθετήθηκαν νόμοι υπέρ των 
εργοδοτών στα πλαίσια των κοινωνικών διαλόγων, 
όπως για παράδειγμα ο νόμος για την εκ περιτροπής 
εργασία που ήταν αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλό-
γου το 1998 στα πλαίσια της «κοινής προσπάθειας 
προώθησης της ανταγωνιστικότητας». Παρ’ όλο το 

συσχετισμό στο ΣΚ και το χαμηλό επίπεδο οργάνω-
σης των εργαζομένων οι αντιδράσεις και αγώνες που 
αναπτύχθηκαν δεν επέτρεψαν την εφαρμογή τους σε 
μεγάλο βαθμό. 

Με το ξέσπασμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής 
κρίσης που ήταν αποτέλεσμα εφαρμογής αυτών 
των πολιτικών, προχώρησαν σε ακόμα μεγαλύτερη 
επίθεση και σε νομικό επίπεδο. Στο πρώτο μνημόνιο 
ψηφίστηκε νόμος για την υπογραφή ειδικών επιχειρη-
σιακών ΣΣΕ που θα μπορούσαν να προβλέπουν μειώ-
σεις κάτω και από τα όπια των ισχυόντων κλαδικών 
συμβάσεων, που μέχρι τότε δεν ήταν νομικά εφικτό. Η 
προσπάθεια δημιουργίας επιχειρησιακών σωματείων 
με την παρέμβαση της εργοδοσίας και η υπογραφή 
τέτοιου είδους συμβάσεων απέτυχε λόγω της συνολι-
κής κατακραυγής, όπου αυτές υπογράφθηκαν και της, 
ακόμα και ενστικτώδους, αντίστασης των εργαζομέ-
νων, ακόμα και εκεί που δεν υπήρχαν σωματεία. Αμέ-
σως μετά προχώρησαν στην μετατροπή του νόμου της 
εκ περιτροπής εργασίας την οποία πλέον μπορούσε ο 
εργοδότης να επιβάλει μονομερώς μέχρι και 9 μήνες 
με «διαβούλευση» που πέταγε έξω από την όποια 
διαδικασία διαβούλευσης τα κλαδικά σωματεία και 
παρά την όποια αντίρρηση εκφράσει το επιχειρησιακό 
σωματείο, έλλειψη αυτού το συμβούλιο εργαζομένων 
ή ακόμα και το σύνολο των εργαζομένων τους οποίος 
συγκαλεί σε συνέλευση ο ίδιος ο εργοδότης. Ένας 
νόμος που είναι το κατεξοχήν εργαλείο εκβιασμού για 
τους εργοδότες.

Ακόμα όμως και με αυτό το νόμο δεν κατάφεραν να 
χτυπήσουν τα μισθολογικά δικαιώματα καθώς για την 
οποιαδήποτε μείωση κάτω των κλαδικών συμβάσεων 
χρειάζονταν την συναίνεση των εργαζόμενων. Έτσι 
με το δεύτερο μνημόνιο προχώρησαν ουσιαστικά στην 
κατάργηση των ΚΣΣΕ και της περίφημης μετενέργειας 
η οποία προέβλεπε για τις συμβάσεις που η διάρκεια 
ήταν πάνω από ένα χρόνο η ισχύς τους ήταν αορίστου 
ακόμα και μετά την λήξη τους. Επίσης μειώθηκαν τα 
κατώτερα μισθολόγια της ΕθΣΣΕ και διαχωρίστηκαν 
πλήρως οι εργαζόμενοι με χρονολογικό όριο των 25 
ετών όπως αναφέραμε και παραπάνω. 

Σύμφωνα με άρθρο της ημερησίας οι επιχειρήσεις, 
υπερβαίνοντας τις πολιτικές εξελίξεις προχώρησαν 
πριν και μετά τις εκλογές -στο διάστημα από 15 Μα-
ΐου έως 31 Μαΐου- σε μαζικές επιχειρησιακές και 
ατομικές συμβάσεις συμφωνώντας με τους εργαζο-
μένους μειώσεις για την αμοιβή της εργασίας έως 
23% κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας που παρουσιάστηκαν στην πρώτη σύ-
σκεψη του νέου υπουργού Ι. Βρούτση με τα στελέχη 
του υπουργείου, στο (προεκλογικό) διάστημα από 15 
Μαΐου έως 31 Μαΐου αυξήθηκαν κατά 47% οι εργα-
ζόμενοι - αμειβόμενοι με χαμηλότερες αποδοχές και 
έως 52% οι νέες επιχειρησιακές και ατομικές συμ-
βάσεις.

Οι εξελίξεις στον κλάδο σε περίοδο κρίσης
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Με βάση τα στοιχεία αυτά, μέσα σε 13 εργάσιμες 
ημέρες και λίγο πριν από τις εκλογές της 17ης Ιου-
νίου:

Αυξήθηκε κατά 52% ο αριθμός των επιχειρησια-
κών συμβάσεων: Υπογράφηκαν συνολικά 137 νέες 
ανεβάζοντας τον αριθμό τους στις 400 (από 263 που 
ήταν από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαΐου) κα-
λύπτοντας επιπλέον 30. 659 εργαζομένους, έναντι 
13.829 (+16.830 και σε ποσοστό + 21,7%).

Αυξήθηκε κατά 16,5% ο αριθμός των νέων ατομι-
κών συμβάσεων (στις 19.034 στις 31 Μαΐου έναντι 
16.338 που ήταν, επίσης, από τις 14 Φεβρουαρίου 
έως τις 15 Μαΐου) με αποτέλεσμα ο αριθμός των 
εργαζομένων με ατομικές συμβάσεις να φτάσει τους 
84.772 από 64.201 (επιπλέον 20.571 εργαζόμενοι, 
αύξηση σε ποσοστό 32%). Νέες συμβάσεις υπογρά-
φονταν με ρυθμό 218 την ημέρα.

Συνολικά 115.431 εργαζόμενοι (έναντι 78.030 
στις 15 Μαΐου, μαζί δηλ. με τους επιπλέον 37.401 
από 15 Μαΐου - 31 Μαΐου) «καλύπτονται», ήδη, με 
μειωμένες, κατά 23% κατά μέσο όρο, αμοιβές. Οι 
μειώσεις, στο σύνολο των επιχειρησιακών συμβάσε-
ων κυμαίνονται από 16,25% έως 40% (μία συμβαση) 
και στις ατομικές από 21% - 29%.

Μειώσεις μισθών έγιναν, στο πρώτο πεντάμηνο, 
και για άλλους 36.522 εργαζόμενους που άλλαξαν 
καθεστώς απασχόλησης και αμοιβής, από πλήρους 
σε μερικής ή και εκ περιτροπής εργασίας.

Αγώνες που αναπτύχθηκαν
Τα τελευταία χρόνια, από το ξέσπασμα της κρίσης 

και μετά οι αγώνες που αναπτύχθηκαν είχαν ως κύ-
ριο χαρακτηριστικό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
που είχαν κατακτηθεί με μεγάλους μακροχρόνιους 
αγώνες, ακόμα και με αίμα. Αν και ο βαθμός οργά-
νωσης της ΕΤ παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός (κάτω 
του 20%) οι αγώνες που αναπτύχθηκαν είχαν σαν 
αποτέλεσμα καταρχήν την καταδίκη στη συνείδηση 
των εργαζομένων, των πολιτικών που φορτώνουν τα 
βάρη της κρίσης στη πλάτη μας, υποχρέωσαν σε πα-
ραίτηση δυο κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ και Συγκυβέρνηση 
Παπαδήμου) και υποχρέωσε πολιτικές δυνάμεις που 
ήταν δήθεν κατά του μνημονίου να αποκαλυφθούν. 
Φάρος σε όλους τους αγώνες η απεργία των χα-
λυβουργών, η πλέον σκληρότερη μάχη μεταξύ ΕΤ 
κεφαλαίου στη μεταπολίτευση, κατά τη διάρκεια της 
οποίας η αλληλεγγύη των εργαζομένων είχε πάρει 
πρωτόγνωρες διαστάσεις, αντίστοιχη είναι όμως και 
η «αλληλεγγύη» μεταξύ των εργοδοτών που στήρι-
ξαν με νύχια και με δόντια τον Μάνεση. Ακριβώς γιατί 
είναι ο πρώτος εργατικός χώρος που αντιστάθηκε 
στην εφαρμογή του πλέον εκβιαστικού νόμου της εκ 
περιτροπής εργασίας και στη συνέχεια, κατά τη δι-
άρκεια της απεργίας, των απολύσεων, που έφτασαν 
τις 135. Σημαντική επιτυχία για την ΕΤ είναι η υπο-
γραφή ΚΣΣΕ, μετά από την λήψη όλων των παραπάνω 
μέτρων, στον κλάδο των ποτών, ΣΣΕ που κρατάει 
σταθερούς τους μισθούς και καταργεί τον ηλικιακό 
διαχωρισμό, καθώς επίσης και η υπογραφή σύμβα-
σης στη ΝΕ ζώνη όπου παρά τα υψηλότατα ποσοστά 
ανεργίας υπογράφηκε ΣΣΕ που προβλέπει αυξήσεις 
10% μεσοσταθμικά.

Αγώνες, τα τελευταία 3 χρόνια, αναπτύχθηκαν και 
στο κλάδο μας.

•  Ιντρακομ (48ωρες ενάντια στις μειώσεις μι-
σθών, 3 εβδομάδες κινητοποιήσεων ενάντια 
στην εκ περιτροπής εργασία)

•  Cosmote (επαναλαμβανόμενες απεργίες 
ενάντια στις εθελούσιες απολύσεις)

•  Wind (αγώνας ενάντια στις συνδικαλιστι-
κές διώξεις, σε απολύσεις συναδέλφων) 
– Vodafone (υπογραφή και υπεράσπιση ΣΣΕ, 
αγώνες ενάντια στις απολύσεις)

•  ΟΤΕ (ιδιωτικοποίηση) 
•  NSN (αγώνας ενάντια στις απολυσεις)
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω κινη-

τοποιήσεων είναι ότι δεν κατόρθωσαν να πετύχουν 
τους στόχους και τα αιτήματα που έβαζαν κάθε φορά. 
Με δεδομένους τους συσχετισμούς που υπήρχαν 
στο συνδικαλιστικό κίνημα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
αυτό που δεν τέθηκε ποτέ σε αμφισβήτηση ήταν η 
ανάγκη για την διασφάλιση και την διαρκή αύξηση της 
κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ένα άλλο επίσης 
χαρακτηριστικό που εξακολουθεί να υπάρχει είναι 
η έλλειψη συντονισμού και της ενιαίας δράσης σε 
επίπεδο κλάδου, παρά το εύκολο συμπέρασμα που 
μπορεί να βγάλει κανείς παρακολουθώντας τις εξε-
λίξεις ότι δηλαδή η επίθεση είναι ενιαία. Το ΣΕΤΗΠ 
σαν κλαδικό συνδικάτο είχε πάρει πρωτοβουλίες οι 
οποίες όμως δεν ευοδώθηκαν. Εκτιμούμε ότι τα πα-
ραπάνω γεγονότα σε συνδυασμό με το πολύ χαμηλό 
ποσοστό οργάνωσης και συμμετοχής των εργαζομέ-
νων στα σωματεία και στον κλάδο μας, έχει ενισχύσει 
την λογική της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, 
της προσπάθειας εξεύρεσης λύσης σε ατομικό επί-
πεδο που φυσικά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε 
αντίθετο αποτέλεσμα. 

Μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα των αντεργατικών 
μέτρων και του χτυπήματος των εργαζομένων, οι ερ-
γαζόμενοι της phone marketing παρά την έλλειψη της 
συνδικαλιστικής εμπειρίας (πριν το ξέσπασμα της 
απεργίας μόνο σε επίπεδο παρέμβασης προς την 
εργοδοσία για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων) 
συνειδητοποίησαν ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν. 
Συνειδητοποίησαν ότι παρά την υπομονή που επέ-
δειξαν απέναντι στον εργοδότη, όταν επί 17 μήνες 
τους καθυστερούσε τις πληρωμές, ότι παρά το κλίμα 
συναίνεσης που κατάφερνε να διαμορφώσει ο εργο-
δότης κάθε φορά που ξεκινούσαν οποιαδήποτε κινη-
τοποίηση χωρίς την ύπαρξη σωματείου, ότι παρά τις 
όποιες θυσίες για το κοινό καλό της επιχείρησης και 
των εργαζομένων, την ημέρα που ο εργοδότης τους 
εξόφλησε όλα τα δεδουλευμένα , τους ανακοίνωσε κ 
την εκ περιτροπής εργασία για ένα 8ωρο τη βδομά-
δα. Από εκείνο το πρωινό στις 19 Μάρτη του 2012 
που ήρθαν σε επαφή με το κλαδικό σωματείο, ΣΕΤΗΠ 
και τις 21 Μάρτη που ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις 
μετά από δική τους συνέλευση ,έκαναν απεργία για 
114 ημέρες, δημιούργησαν επιχειρησιακό. Παρά την 
προσπάθεια της εργοδοσίας να διασπάσει, να τρομο-
κρατήσει και να τους οδηγήσει στην επιστροφή του 
προηγούμενου καθεστώτος μακριά από κάθε συνδι-
καλιστική δράση. Με όπλο τους την αλληλεγγύη από 
τους εργαζόμενους στον κλάδο αλλά και συνολικό-

τερα υποχρέωσαν την εργοδοσία σε αναδήπλωση 
διατηρώντας μάλιστα τους μισθούς τους πάνω από 
τα επίπεδα της παλιάς ΕΘΣΣΕ 

Εκτιμήσεις
Η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος 

βαθέματος της ύφεσης, της οικονομικής κρίσης σε 
πανευρωπαικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Εκτι-
μάμε ότι οι συνολικότερες πολιτικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα και μετά τις εκλογές στις 17 Ιούνη δεν είναι 
θετικές για τους εργαζόμενους του κλάδου αλλά 
και συνολικά για το εργατικό κίνημα. Εξάλλου στα 
πλαίσια της ατζέντας ΕΕ 2020 και της συμφωνίας 
europlus pact (δημοσιονομικό σύμφωνω σταθερότη-
τας) που υπογράφτηκε στις 25 Μαρτίου που είναι 
«η απάντηση της ΕΕ για την κρίση» προβλέπονται τα 
εξής: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με συγκεκρι-
μένο τρόπο αξιολόγησης.

Η πρόοδος θα αξιολογείται βάσει των μισθών και 
την εξέλιξη της παραγωγικότητας και των αναγκών 
προσαρμογής της ανταγωνιστικότητας. Για να εκτι-
μηθεί κατά πόσον οι μισθοί εξελίσσονται σύμφωνα με 
την παραγωγικότητα, το κόστος εργασίας ανά μονά-
δα προϊόντος (ULC) θα πρέπει να παρακολουθούνται 
κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, από τη 
σύγκριση με τις εξελίξεις σε άλλες χώρες της ζώνης 
του ευρώ και στην υπόθεση της κύριας συγκρίσιμα 
εμπορικούς εταίρους

Ταυτόχρονα και οι εξελίξεις στον κλάδο μας είναι 
τέτοιες όπου με βάση τα στοιχεία της ευρωπαϊκής 
επιτροπής Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών 
της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα 
μας, για τα έτη 2011 και 2010 κατά 6% και 10,2% 
αντίστοιχα, επισημαίνει η ετήσια σχετική έκθεση 
της . 

ΑΠΟ τη μια στο 7ο ετήσιο διήμερο συνέδριο της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων (ΕΕΤΤ) υπό τον τίτλο «ψηφιακές επενδύσεις για 
την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη».τονίστηκε 
από τον πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Ι. Κανέλλο κατά την ει-
σηγητική του ομιλία, «η κρίση μπορεί να μετατραπεί 
σε ευκαιρία». Μία από τις προτάσεις που καταθέτει 
η ΕΕΤΤ, είναι η δημιουργία κοινών δικτύων από τους 
παρόχους μεταξύ τους ή και σε συνεργασία με άλ-
λες εταιρείες. 

Απο την άλλη Ζητούν αναστολή του δικτύου «νέας 
γενιάς»

Την παρέμβαση της Κομισιόν ζητούν με επιστολή 
τους τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (WIND, 
FORTHNET, HOL και CYTA) προκειμένου να αναστα-
λεί η παροχή «υπερευρυζωνικών υπηρεσιών» (VDSL 
2) από τον ΟΤΕ. Οι παραπάνω εταιρείες υποστηρί-
ζουν ότι η ανάπτυξη του δικτύου νέας γενιάς εμπο-
δίζει τον «ελεύθερο ανταγωνισμό» υπονοώντας ότι 
με τις σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) γίνεται 
σαφής ευνοϊκή μεταχείριση υπέρ του ΟΤΕ, αφού 
το θεσμικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε καθιστά τους 
εναλλακτικούς παρόχους «μεταπωλητές» υπηρεσι-
ών που θα προσφέρει ο ΟΤΕ.

συνέχεια στη σελ. 34
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ INTERNET Επιμέλεια: Δήμος Αποστολίδης

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων
O αρχαιότερος υπολογιστής του κόσμου είναι Ελληνικός

Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοικτά του Ελληνι-
κού νησιού Αντικύθηρα μεταξύ των Κυθήρων 
και της Κρήτης. Με βάση τη μορφή των ελλη-

νικών επιγραφών που φέρει χρονολογείται μεταξύ 
του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ., αρκετά πριν από την 
ημερομηνία του ναυαγίου, το οποίο ενδέχεται να συ-
νέβη ανάμεσα στο 87 π.Χ. και 63 π.Χ.. Θα μπορούσε 
να ήταν κατασκευασμένο μέχρι μισόν αιώνα πριν το 
ναυάγιο. Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900 σε βά-
θος περίπου 40 με 64 μέτρων και πολλοί θησαυροί, 
αγάλματα και άλλα αντικείμενα, ανασύρθηκαν από 
Συμιακούς σφουγγαράδες και βρίσκονται σήμερα 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα.

Στις 17 Μαΐου 1902 ο αρχαιολόγος και διευθυντής 
του Μουσείου Βαλέριος Στάης πρόσεξε ότι ένα από 
τα ευρήματα είχε έναν οδοντωτό τροχό ενσωματω-
μένο και εμφανείς επιγραφές με αστρονομικούς 
όρους.

Το αρχαίο ναυάγιο επισκέφθηκε ξανά το 1978 ο 
Ζακ-Υβ Κουστώ με την ομάδα του Καλυψώ προσκε-
κλημένοι από τον Ε.Ο.Τ.  Η αποστολή του αυτή έχει 
γυριστεί σε ντοκιμαντέρ με τον τίτλο “Diving for 
Roman Plunder”.

Ο μηχανισμός είναι η αρχαιότερη σωζόμενη διάτα-
ξη με γρανάζια. Είναι φτιαγμένος από μπρούντζο 
σε ένα ξύλινο πλαίσιο και έχει προβληματίσει και 
συναρπάσει πολλούς ιστορικούς της επιστήμης 
και της τεχνολογίας αφότου ανακαλύφθηκε. Η πιο 
αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του 
υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής 
σχεδιασμένος για να υπολογίζει τις κινήσεις των 
ουρανίων σωμάτων. Πρόσφατες λειτουργικές ανα-
κατασκευές της συσκευής υποστηρίζουν αυτήν την 
ανάλυση. Από τις πρόσφατες έρευνες καταρρίφθη-
κε η θεωρία ότι εμπεριέχει ένα διαφορικό γρανάζι, 
όμως ο ανακαλυφθείς μηχανισμός της κίνησης της 

Σελήνης είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός, καθότι δί-
νει τη δυνατότητα μεταβλητής γωνιακής ταχύτητας 
στον άξονα που κινεί τη Σελήνη (δεύτερος Νόμος 
Κέπλερ).

Ο καθηγητής Ντέρεκ ντε Σόλλα Πράις (Derek De 
Solla Price), φυσικός και ιστορικός της επιστήμης 
που εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Γέηλ, δημοσί-
ευσε ένα άρθρο για τον μηχανισμό αυτό στο περιο-
δικό Scientific American τον Ιούνιο του 1959, όταν 
ακόμα ο μηχανισμός δεν είχε μελετηθεί πλήρως. Το 
1973 ή το 1974 δημοσίευσε τη μονογραφία του με 
τίτλο “Γρανάζια από τους Έλληνες”, βασισμένη σε 
σάρωση του μηχανισμού με ακτίνες γ που πραγμα-
τοποίησε ο ακτινοφυσικός του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. “Δημόκρι-
τος” Χαράλαμπος Καράκαλος. Ο Πράις υποστήριξε 
ότι η συσκευή αυτή θα μπορούσε να είχε κατασκευ-
αστεί από τη Σχολή του Απολλωνίου στη Ρόδο. Τα 
συμπεράσματά του δεν έγιναν αποδεκτά από τους 
ειδικούς της εποχής, οι οποίοι πίστευαν ότι οι Αρ-
χαίοι Έλληνες είχαν το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά 
όχι και την απαιτούμενη πρακτική τεχνολογία για μια 
τέτοια κατασκευή.

Η μελέτη του συνεχίζεται από Άγγλους και Έλληνες 
ειδικούς των Πανεπιστημίων του Κάρντιφ, των Αθη-
νών, της Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου και του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 
Τραπέζης, σε μια διαπανεπιστημιακή ομάδα. Η 
σύγχρονη έρευνα υποστηρίζεται από την τελευταία 
τεχνολογία με τη βοήθεια μεγάλων εταιρειών, με 
πρωτοποριακά προγράμματα ψηφιακής απεικόνισης 
και έναν ειδικό τομογράφο, ο οποίος κατασκευά-
στηκε ειδικά για την έρευνα του μηχανισμού των 
Αντικυθήρων. Τα αποτελέσματα την έρευνας επι-

βεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός φέρει 30 οδοντωτούς 
τροχούς οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από 10 
άξονες. Η λειτουργία του μηχανισμού κατέληγε σε 
τουλάχιστον 5 καντράν, με έναν ή περισσότερους 
δείκτες για το καθένα. Με τη βοήθεια του τομογρά-
φου έχουν διαβαστεί αρκετές από τις επιγραφές 
που υπήρχαν στις πλάκες και στους περιστρεφό-
μενους δίσκους, οι οποίες εμπεριέχουν αστρονο-
μικούς και μηχανικούς όρους, και έχουν χαρακτη-
ριστεί από τους ειδικούς ως ένα είδος “εγχειριδίου 
χρήσης” του οργάνου.

Ο μηχανισμός αυτός έδινε, κατά την επικρατέστερη 
σύγχρονη άποψη, τη θέση του ήλιου και της σελή-
νης καθώς και τις φάσεις της σελήνης. Μπορού-
σε να εμφανίσει τις εκλείψεις ηλίου και σελήνης 
βασιζόμενος στον βαβυλωνιακό κύκλο του Σάρου. 
Τα καντράν του απεικόνιζαν επίσης τουλάχιστον 
δύο ημερολόγια, ένα ελληνικό βασισμένο στον Με-
τωνικό κύκλο και ένα αιγυπτιακό, που ήταν και το 
κοινό “επιστημονικό” ημερολόγιο της ελληνιστικής 
εποχής.

•  Οι παλαιότερες απόψεις που έχουν παρουσι-
ασθεί (κυρίως πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο) για πιθανές χρήσεις με το όργανο αυτό 
είναι: αστρολάβος, ή δρομόμετρο, ή αναφορικό 
ρολόι, ή πλανητάριο, ή αστρονομικό ναυτικό 
ρολόι ή πλοογνώμονας της αρχαιότητας. Όλες 
αυτές οι χρήσεις δεν είναι αμοιβαία αποκλειό-
μενες.

Επισκεφθείτε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
από τις 5 Απριλίου 2012 έως τις 28 Απριλίου 2013, 
η μεγάλη περιοδική έκθεση “Το Ναυάγιο των Αντι-
κυθήρων: Το πλοίο - οι θησαυροί - ο Μηχανισμός”.

ht tp : / /www.ant iky thera-mechanism.gr/e l
http://www.namuseum.gr/collections/bronze/ellinistiki/ellinistiki06-gr.html

Τεχνολογία
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Το Συνδικάτο

Αντίο Αρτέμη...
Η οικογένεια της ΠΕΤ – ΟΤΕ αιφνίδια και αδόκητα έγινε φτωχότερη 

με την απώλεια του αγαπημένου συναδέλφου, φίλου και συναγωνι-

στή Αρτέμη Ντεγιόνκστε σε ηλικία μόλις 47 ετών.

Ο Αρτέμης υπηρέτησε με συνέπεια το σωματείο από τη θέση του 

ως μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για αρκετά χρό-

νια.  Η καλοσύνη και η πραότητα στον χαρακτήρα του τον κατέστησε 

αγαπητό σε όλους τους συναδέλφους. Το χαμόγελό του στις δύ-

σκολες φάσεις των συνδικαλιστικών αγώνων μας και η ουσιαστική 

του προσφορά στον ΟΤΕ και στο σωματείο μας θα παραμείνει ανε-

ξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη όλων μας.

Η στήριξη με κάθε τρόπο της οικογένειάς του, της άνεργης συζύγου 

του και της ανήλικης κορούλας του, που τόσο πολύ αγαπούσε, απο-

τελεί ιερή υποχρέωση και καθήκον της Διοίκησης της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Ανέγγιχτος στο χρόνο…

Αθάνατος στη μνήμη…

Εμείς οι παλιότεροι στην ΠΕΤ ΟΤΕ 
θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη τον 
Θύμιο Ράπτη, ταμία του Σωματείου 
που για ένα μεγάλο διάστημα περά-
σαμε μαζί του, στιγμές ξεχωριστές.

Ο Θύμιος έφυγε εντελώς ξαφνικά 
από κοντά μας, θύμα ενός ατυχή-
ματος, κι εμείς θα στερηθούμε το 
χαμόγελό του, τα ανέκδοτά του, τα 
αστείρευτα αστεία του.

Μερικοί άνθρωποι τα ‘χουν αυτό το 
χάρισμα. Να μπορούν με την παρου-
σία τους να σκορπίζουν φως. Και 
να μένουν πάντα ,μέσα στην καρδιά 

μας...

Ήξερε να διαχειρίζεται το χρόνο 
του χωρίς να το σπαταλά. Σκορπώ-
ντας, πέρα από τη συνδικαλιστική 
του δράση και μια καλή κουβέντα για 
όλους... 

Κι όταν συνταξιοδοτήθηκε, κράτησε 
ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας με 
όσους μπορούσε στο Σωματείο.

Σε καιρούς δύσκολους, το να φεύ-
γουν αγαπημένοι άνθρωποι, μας 
κάνει φτωχότερους. Ευτυχώς που 
υπάρχει η μνήμη, να λειτουργεί ως 
βάλσαμο στην ψυχή μας. 

Καλό ταξίδι αξιαγάπητε Θύμιο...

Ο Αρτέμης Ντεγιόνκστε στη διάρκεια των 
τελευταίων εκλογών της ΠΕΤ ΟΤΕ ως μέλους 
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Εδώ η 

κάλπη είναι στο ΝΥΜΑ...

Συλλυπητήρια 
από την Κεντρική 

Εφορευτική 
Επιτροπή

Θα μας λείψει το χαμόγελό σου, Θύμιο Ράπτη

Ο Θύμιος Ράπτης, ως ταμίας στην ΠΕΤ 
ΟΤΕ, στα αδιαμόρφωτα τότε γραφεία 

του Σωματείου...

Για το συνάδελφο, φίλο και συναγωνιστή Αρτέμη Ντεγιόνκστε που τόσο 
γρήγορα μας «άφησε», εκφράζουμε προς την οικογένεια του τα πιο 
θερμά μας συλλυπητήρια.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της ΠΕΤ-ΟΤΕ

 

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

 Κώστας Γκρίτζαλης Γιώργος Μαργιώτης



��

Παρατάξεις

ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ
e-mail: info@dakepetote.gr •Ηλ. σελίδα: http: //www.dakepetote.gr

Η Αναδιοργάνωση και οι αδιόρθωτοι…!!!
Μια ακόμα αναδιοργάνωση στις τεχνικές 

υπηρεσίες του ΟΤΕ από ότι φαίνεται ολοκληρώθηκε. 
Μια διαδικασία η οποία έφερε πολλές αλλαγές ιδίως 
σε τεχνικά τμήματα του ΟΤΕ αλλά και σε υψηλότερα 
διοικητικά κομμάτια της διεύθυνσης τεχνολογίας. 

Την ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ σε όλη αυτή τη διαδικασία το 
μόνο το οποίο την απασχόλησε και συνεχίζει να την 
απασχολεί είναι ένα και μοναδικό, να προασπισθούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των 
εργαζομένων και σε αυτή την αντικειμενικά δύσκολη 
για όλους μας εποχή οι συνάδελφοι τεχνικοί να 
συνεχίσουν να παρέχουν το εξόχως σημαντικό έργο 
τους σε ένα περιβάλλον εργασιακά δίκαιο και 
αξιοπρεπές το οποίο θα εξασφαλίζει την εργασιακή 
τους ηρεμία. Οι ανησυχίες οι δικές μας προφανώς και 
έχουν να κάνουν με την διασφάλιση του εργασιακού 
μας «αύριο», σε αντίθεση με τους γνωστούς και μη 
εξαιρετέους «φαρισαίους και υποκριτές».Eμάς δεν 
μας απασχολούν τα πρόσωπα, τα «προισταμενιλίκια» 
και το διοικητικό «αλισβερίσι». Αυτό το αφήνουμε στον 
πόνο της ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ και των παρατρεχάμενων 
της.

Ανησυχούν και εξίστανται οι συνάδελφοι της 
ΠΑΣΚΕ, κόπτονται δήθεν για αδιάφανες διαδικασίες 
και επιδίδονται στο γνωστό τους κυνήγι «μαγισσών» 
πετώντας υπονοούμενα και λάσπη για μια ακόμα 
φορά. Τους φταίει το «χθές», το υποτιθέμενο 
σύστημα «Βουρλούμη», η διαδικασία, οι άνεμοι, η 
υπερβολική ζέστη και ένα σωρό άλλες «παραμυθένιες» 
δικαιολογίες για να δικαιολογήσουν τον εκνευρισμό 
και την ανυπαρξία τους. Το πρόβλημα της ΠΑΣΚΕ 
ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι ένα και μοναδικό, «ονειρεύονται» 
και «αναπολούν» το «μαύρο» ΠΑΣΟΚΙΚΟ χθες του 
ΟΤΕ. Όταν μοίραζαν θεσούλες, χρήμα, υποσχέσεις, 
ρουσφέτια υπέρ των πράσινων ημετέρων και εις βάρος 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων. Όταν 
με δικές τους πράξεις επί σειρά ετών έθεταν σε ομηρία 
και σε εκβιασμό σωρεία συναδέλφων με σκοπό την 
υφαρπαγή της ψήφου τους και την παντοδυναμία 
τους στο συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ. 

Συνάδελφοι της ΠΑΣΚΕ δυστυχώς για εσάς οι 
εποχές στις οποίες λάμψατε δια της «πράσινης 
λαίλαπας» η οποία έστειλε και την πατρίδα μας στα 

«αζήτητα», παρήλθαν ανεπιστρεπτί…!!! 
Όσο για την υποτιθέμενη αγανάκτηση σας για την 

διαδικασία της αναδιοργάνωσης να σας υπενθυμίσουμε 
γιατί μάλλον έχετε πάθει και συνδικαλιστικό 
«Αλτσχάιμερ» ότι ο έχων την βασική εξουσιοδότηση 
για την εποπτεία της διαδικασίας αλλά και την όλη 
πορεία της αναδιοργάνωσης είναι ο πρόεδρος της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ και εκλεκτός της παρέας σας Κος Κούτρας. 
Γιατί δεν απευθύνεστε σε αυτόν αλλά «πουλάτε» με 
μεγάλη ευχέρεια για μια ακόμα φορά το «παραμύθι» 
της δήθεν αγανάκτησης στους συναδέλφους 
για να τους υπενθυμίσετε ότι «υπάρχετε». Είναι 
κατανοητή η αγωνία σας για...έστω και μία αγωνιστική 
δράση(οποιαδήποτε…!!!). Γιατί έχετε την ανάγκη να 
εμφανίσετε την αγωνιστικότητα και τη συσπείρωση 
της μεγάλης παράταξης σας. Δεν είναι ανάγκη όμως 
να γεμίζετε με περισσή υποκρισία, ψέμα, λάσπη και 
«κροκοδείλια δάκρυα» τους συναδέλφους για να 
επιβεβαιώσετε τη μιζέρια της ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΣΑΣ…!!!. 
Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε να 
κινήσετε τη διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό 
θέτοντας το θέμα και τις προτάσεις σας.

 Η ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ θα συνεχίσει να δίνει το 
δυναμικό της παρόν σε όλες τις εξελίξεις οι οποίες 
αφορούν είτε άμεσα είτε έμμεσα τους συναδέλφους 
τεχνικούς του ΟΤΕ. Εμάς δεν μας αφορούν και δεν 
μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα και το μοίρασμα 
θέσεων...εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η προάσπιση 
των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.

Δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον 
ιδιαίτερα σκληρό από πλευράς διοίκησης του ΟΤΕ 
και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να κινηθούμε 
με ιδιαίτερο προβληματισμό, περισυλλογή και 
παράλληλα με δυναμικές κινήσεις και παρεμβάσεις για 
να ισχυροποιούμε καθημερινά την γενικότερη θέση 
μας σαν ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

Η εποχή μας απαιτεί υπευθυνότητα, θέσεις- 
προτάσεις, ενότητα και δυναμική παρουσία…

Το ψέμα και το λαϊκισμό τα αφήνουμε σε αυτούς 
που συνεχίζουν να τα υπηρετούν απαρέγκλιτα…!!!

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Βασίλης Λάμπρου  Νεκτάριος Δρίτσας
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ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Συναδέλφισσες-οι
Σε λίγες μέρες οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ καλούνται να 

μετακομίσουν στο νέο κτήριο (γνωστού μεγαλοεργολάβου)που 
ενοικίασε ο ΟΤΕ στην Παιανία. 

Οι θέσεις και οι απόψεις μας για αυτό το επιχειρησιακό 
ολίσθημα είναι γνωστές. Ακόμη αναρωτιόμαστε πως είναι 
δυνατόν μια συμφωνία που έγινε πριν από τέσσερα χρόνια 
από το «σύστημα Βουρλούμη» και ενώ έχουν αλλάξει 
τα πάντα να υλοποιείται ανερυθρίαστα αφού δεν γίνεται 
λόγος ούτε καν για αναψηλάφηση της σύμβασης και 
επαναπροσδιορισμό του τιμήματος του ενοικίου κάτω από τις 
νέες προσλαμβάνουσες.

 Καλείται λοιπόν το προσωπικό παραγωγής με την 
ερμαφρόδιτη επιλογή της Παιανίας να σηκώσει ακόμα ένα 
φορτίο, σαν να μην έφταναν οι μειώσεις των μισθών μας ,σαν 
να μην έφτανε ο φορολογικός ορυμαγδός, ενώ συμπιέζεται 
έως ορίου ο οικογενειακός προϋπολογισμός των συναδέλφων 
που θα μετακομίσουν εκεί αφού ο χρόνος προσέλευσης 
μεγαλώνει αλλά και τα έξοδα μετάβασης. 

Ας μας πουν επιτέλους οι «φωστήρες» της Διοίκησης 
με ποιο τρόπο θα μετακινούνται 1800 εργαζόμενοι από τον 
προαστιακό σταθμό στο Κορωπί μέχρι το νέο κτήριο στη Παιανία 
στην ίδια ώρα; (ο διακτινισμός δεν έχει ακόμα εφευρεθεί ). 

Αρνούνται πεισματικά να χρηματοδοτήσουν την χρήση 
λεωφορείου ΟΧΙ γιατί σκέφτονται τα έξοδα αλλά γιατί θέλουν 
εργαζόμενους, χωρίς ωράριο, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς 
προσωπικότητα. 

Μας λένε βέβαια πως θα υπάρχει χώρος να παρκάρουμε 
τα ποδήλατα! Πως θα υπάρχει διάδρομος για βόλτες στις 
πρασινάδες του δώματος! Πως θα υπάρχει γυμναστήριο 
με αποδυτήρια ίσως και Sauna (σάουνα), για τα κορυφαία 
στελέχη μπορεί και Jacuzzi (τζακούζι)! 

Συναδέλφισσες-οι 
Εμείς με τα πετσοκομμένα μεροκάματα εμείς με τους 

πλαγιοκοπημένους μισθούς ,εμείς με τα κομμένα επιδόματα 
οδήγησης, εμείς με τις περικοπές στο λογαριασμό νεότητας 
των παιδιών μας, εμείς με τα εξαθλιωμένα μηνιάτικα των 

200 και 300 ευρώ στις θυγατρικές , ΚΑΝΟΥΜΕ την οργή μας 
δύναμη προοπτικής ,ελπίδας και νίκης σε ένα άνισο αγώνα 
για την επιβίωση των συναδέλφων και των οικογενειών μας. 

Αν η επανεκκίνηση της οικονομίας, ο εκσυγχρονισμός 
του κράτους και η πορεία προς την ανάπτυξη εδράζονται σε 
«σκανδαλώδεις» συμβάσεις (αλήθεια πόσο είναι το ενοίκιο 
στο νέο κτήριο; Και για πόσα χρόνια; θα μας πει κανείς!!! ), σε 
ζημιογόνες επιλογές ( ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα 
ιδιόκτητα και αναξιοποίητα ) τότε να λείπει το βύσσινο. 

Οι μέτοχοι του ΟΤΕ τι λένε για όλα αυτά; αλλά δυστυχώς 
οι Διοικούντες συνεχίζουνε να διυλίζουν τον κώνωπα και 
να καταπίνουν την κάμηλο. Συνεχίζουν να κόβουν δεκάδες 
εκατομμύρια από τους εργαζόμενους και να τα δίνουν 
μπόνους στους εαυτούς τους, συνεχίζουν να υπεξαιρούν και 
να υπονομεύουν εκούσια η ακούσια το μόχθο του προσωπικού 
και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ ξεπουλώντας 
ένα- ένα τα ασημικά της περιουσίας ( Globul - ΟΤΕ Sat για 
πόσο ακόμα ; ). 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο ΟΤΕ, 
όλες τις παρατάξεις και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία 
με τον συντονισμό της ΟΜΕ-ΟΤΕ να αντιδράσουμε με 
δυναμισμό αντάξιο της ιστορίας του Σ.Κ του χώρου μας και 
να μην επιτρέψουμε στην αλαζονεία ,στον αυταρχισμό στην 
προχειρότητα και την αδιαφορία της Διοίκησης ένα ακόμα 
πλήγμα κατά του ΟΤΕ και των εργαζομένων του .

 Σε κάθε περίπτωση η ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ δίνει δυναμικά 
το παρών σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ώστε κανένας 
εργαζόμενος να μη μετακομίσει στην Παιανία χωρίς την 
τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων και της ελεύθερης 
βούλησης. 

Ο ΟΤΕ δεν είναι τα κτήρια είναι οι άνθρωποι!!!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Γραμματεία ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ- ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ

ΑΘΗΝΑ, 27 Αυγούστου 2012
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ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
i n t e r n e t :  h t t p :  / / w w w . e s k o t e . g r  e m a i l :  i n f o @ e s k o t e . g r

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Όσο κι αν οι δυνάμεις του συμβι-
βασμού, μας λένε πως είμαστε 

καλά αφού αλλού τους έκοψαν περισ-
σότερα, η αλήθεια είναι πως η ζωή μας 
χειροτερεύει καθημερινά. Σε αυτή τη 
λαίλαπα της επίθεσης του κεφαλαίου, 
οι συνδικαλιστές ΠΑΣΟΚ - ΝΔ κι οι επί-
δοξοι νέοι αφέντες της «κυβερνώσας 
αριστεράς» είναι εμπόδιο για την ορ-
γάνωση της πάλης και την ανάπτυξη 
των αγώνων. Η αλλαγή συσχετισμών, 
η ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων 
είναι αναγκαιότητα και μπορεί να γίνει 
πράξη από τους εργαζόμενους από τα 
κάτω προς τα πάνω.

Η κρίση δεν είναι του χρέους και 
των ελλειμμάτων είναι κρίση του ίδι-
ου του καπιταλιστικού συστήματος. Τα 
μέτρα που σαρώνουν μισθούς - ημε-
ρομίσθια - συντάξεις - κοινωνικά δι-
καιώματα, παίρνονται για λογαριασμό 
και σε όφελος του κεφαλαίου σε όλες 
τις χώρες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 
με ή χωρίς μνημόνια ανεξάρτητα από 
το ύψος του χρέους. Το εργατικό κί-
νημα είναι καταδικασμένο σε ήττα αν 
διαπραγματεύεται πόσα θα χάσουμε 
και πόσες θυσίες θα κάνουμε για να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας και να προχωρήσει η ανά-

πτυξη. Να ξεμπερδεύουμε με αυτές 
τις αντιλήψεις που είναι εμπόδιο στην 
οργάνωση και ανάπτυξη της πάλης με 
γνώμονα τα ταξικά συμφέροντα των 
εργαζομένων.

Τα όσα γίνονται στον όμιλο ΟΤΕ, δεν 
είναι κάποια παραξενιά ή ιδιαιτερότη-
τα του «Γερμανού» - βλέπε NTOΪΤΣΕ 
ΤΕΛΕΚΟΜ, είναι μέτρα του κεφαλαίου, 
για την ενίσχυση της θέσης του, στον 
κλάδο κι απέναντι στους ανταγωνιστές 
του. Όσοι ψάχνουν λύσεις αμοιβαία 
επωφελείς για την εργοδοσία και τους 
εργαζόμενους σκάβουν το λάκκο μας 
! Ότι κάνει ο εργοδότης : αποχώρη-
ση εργαζομένων, μετακινήσεις, νέες 
νόρμες κλπ. υπηρετούν το στόχο, της 
μείωσης του λειτουργικού κόστους. 

Λύσεις εύκολες χωρίς αγώνες δεν 
υπάρχουν, όσοι υποστηρίζουν το αντί-
θετο, ψεύδονται ή υποκρίνονται για 
να κρατήσουν τις όποιες αντιδράσεις 
των εργαζομένων μέσα σε επιτρεπτά 
όρια. Όπως μας έδειξε κι η πρόσφατη 
απεργία της 26ης Σεπτέμβρη, η δρά-
ση για την επιτυχία της, ήταν μόνο από 
την πλευρά των ταξικών δυνάμεων 
της ΕΣΚ ΟΤΕ. 

Υπάρχει διέξοδος για τους εργα-
ζόμενους σε πλήρη αντίθεση με τα 
όσα ορίζουν τα συμφέροντα του με-

γάλου κεφαλαίου, οι κανόνες της ΕΕ 
και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών. 
Με τους εργαζόμενους στο τιμόνι 
της κοινωνίας και αφέντες του πλού-
του που παράγουν, υπάρχουν όλες οι 
δυνατότητες για οικονομία με στόχο 
την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊ-
κών αναγκών. Σε αυτή την προοπτική 
έχουν νόημα οι θυσίες του αγώνα, που 
σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λιγότε-
ρες από τις θυσίες και τα βάσανα της 
υποταγής.

Στο προσχέδιο του κρατικού προϋ-
πολογισμού, πήραμε πρώτη γεύση των 
νέων μέτρων. Μέσα από ένα μπαράζ 
προπαγάνδας - τρομοκρατίας - κινδυ-
νολογίας - εκβιασμών, προσπαθούν 
να κρατήσουν τους εργαζόμενους στο 
περιθώριο και να περάσουν όσο το 
δυνατόν πιο ανώδυνα, τα εργατοκτόνα 
μέτρα. Να μην τους κάνουμε τη χάρη, 
να γίνουμε πρωταγωνιστές των εξε-
λίξεων, να πάρουν όλοι οι εργασιακοί 
χώροι φωτιά με αποφάσεις καταδίκης 
των μέτρων, αποφάσεις αγώνα . Με 
την αναγγελία των μέτρων, να πάμε 
άμεσα σε εργατικές συνελεύσεις πα-
ντού σε όλα τα κτίρια. Να μην αφήσου-
με κανένα περιθώριο στους κυβερνώ-
ντες, το κεφάλαιο κλπ. 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ, 
ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ - ΚΑΜΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΣΣΕ , 8ΩΡΟ - 5ΗΜΕΡΟ 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ 
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ΑΓωΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡωΣΗ ΕΡΓΑζΟΜEΝωΝ

Οι μαθητευόμενοι μάγοι της D.T 
ξαναχτύπησαν!

Μέσα στο κατακαλόκαιρο (τέλος Ιουλίου) επέ-
λεξε η διοίκηση να ανακοινώσει την περιβόητη 
αναδιοργάνωση των τεχνικών τμημάτων. Μια 
αναδιοργάνωση που έκλεισε όχι ένα αλλά 8 τε-
χνικά τμήματα στην Αττική και ταυτόχρονα πολλές 
κομβικές περιοχές ανά την επικράτεια. Ενώ και 
στη Θεσσαλονίκη τα δυο κλιμάκια καλωδιακών τα 
συνένωσαν σε ένα.

Για όλη αυτή την αποδιοργάνωση και τη συρρί-
κνωση του τεχνικού έργου δεν είδαμε καμία αντί-
δραση τόσο από την ΠΕΤ όσο και από την ΕΕΤΕ.

Απλά τους φώναξε η διοίκηση, τους το ανακοί-
νωσε και αυτοί το αποδέχτηκαν! Η μόνη τους αντί-
δραση- παρέμβαση ήταν ποιος θα τοποθετήσει ή θα 
κρατήσει τον «δικό του» προϊστάμενο.

Με τέτοιο συνδικαλιστικό κίνημα απέναντί τους 
οι διοικούντες ξεσάλωσαν και δεν δίστασαν τις προ-
άλλες να μας φέρουν ξένους μάνατζερς για να μας 
επιτηρούν. 

Συγκεκριμένα 13 τεχνικοί από 6 τεχνικά τμήμα-
τα της Αττικής (Αμαρουσίου, Ν. Ιωνίας, Αλυσίδας, 
Άρεως, Χαλανδρίου και Σόλωνος) πήραν εντολή και 
παρέλαβαν τις προάλλες από το Δ. Μέγαρο ισάριθ-
μους μάνατζερς που τους συνόδευσαν στις συνδέ-
σεις και στις βλάβες των τηλεφωνικών γραμμών.

Κροάτες, Ρουμάνους, Σλοβένους, υπηκόους του 
Μοντενέγκρο, διευθυντές της Μakedonski Telekom 
(όπως επίσημα τους διαπίστευσε ο ΟΤΕ) και έναν 
Γερμανό από τη μαμά εταιρία.

Οι εργαζόμενοι ρώτησαν την ΠΕΤ-ΟΤΕ για το τι 
πρέπει να κάνουν. Η ΑΣΕ πρότεινε να αρνηθούν οι 
τεχνικοί μας να τους συνοδεύσουν και να τους βά-
λουν στα σπίτια των συνδρομητών – πελατών.

Όμως ο ανεκδιήγητος δακίτης πρόεδρος της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ Λάμπρου δεν έβλεπε κανένα πρόβλημα 
σ’ αυτή την μεθόδευση της D.T. Οι λοιπές «δημο-
κρατικές δυνάμεις» που στηρίζουν τον παραπάνω 
πρόεδρο εποίησαν ως συνήθως…. την νησαν!

Τις τελευταίες μέρες οι ξένοι μάνατζερς αντι-
καταστάθηκαν από «έλληνες» επιθεωρητές! 
Και πάλι οι εργατοπατέρες ποιούν την νησαν…  

Τους παραδίνουμε στην κρίση σας!

Ο Μπιρμπιλής και… οι άλλοι!
Κάνοντας χρήση ενός νόμου του 1950 η γερ-

μανική διοίκηση απέλυσε 4 συναδέλφους οι οποίοι 
είχαν κλείσει 35ετια στον ΟΤΕ. Όμως ενώ η διοί-
κηση ήταν πολύ «σκληρή» με τους 4 συναδέλφους 
δεν έκανε το ίδιο και με τον Μπιρμπιλή που έχει 
κλείσει 39 χρόνια στον ΟΤΕ και παραμένει ακόμη 
εν’ ενεργεία!

Ριπές
ll Η τρόικα και η εθελόδουλη τρικομματική κυβέρνηση συνεχίζουν την επίθεση lll Μας έχουν 
βάλει στο στόχαστρο όλους ll Εργαζόμενους - Άνεργους - Συνταξιούχους lll Κατεδαφίζουν και τα 
ελάχιστα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα που μας έχουν απομείνει ll Ο ΟΤΕ στο χειρότερο εξάμηνο 
για την Ελληνική οικονομία (το πρώτο εξάμηνο του 2012) είχε καθαρά κέρδη 411 εκ. ευρώ lll Έτσι 
Η D.T έβγαλε σε χρόνο ρεκόρ τα 390 εκ. που έδωσε για να πάρει το 10% και το μάνατζμεντ ll Αυτό θα 
πει «επένδυση»! lll Γι’ αυτό το ξεπούλημα και για όσα συμβαίνουν στον υπό γερμανική κατοχή ΟΤΕ 
δεν μιλάει κανείς ll Αποθρασυνόμενη και ανενόχλητη η διοίκηση κλείνει καταστήματα, καταργεί τεχνικά 
τμήματα, λεηλατεί το λογαριασμό νεότητας, μεταφέρει 1600 εργαζόμενους στο νέο εργασιακό γκέτο που 
της έφτιαξε κατά παραγγελία στο Κορωπί ο Μπόμπολας lll Ετοιμάζει 2000 εθελούσιες απολύσεις 
- εφεδρείες και μεταφορά  υπηρεσιών και υπαλλήλων που δεν θεωρούνται ζωτικής σημασίας στις νέες 
επιχειρησιακές μονάδες τύπου ΟΤΕ-Service κ.λ.π ll

Εμείς δεν θα σχολιάσουμε τη στάση της διοίκη-
σης απλά σας μεταφέρουμε μέρος της ομιλίας ενός 
μικρομετόχου στη συνέλευση των μετόχων στις 15 
Ιουνίου ο οποίος αναφερόμενος στον Τσαμάζ και 
παρουσία του Μπιρμπιλή από το βήμα της συνέλευ-
σης ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Πάρα πολλοί κύριοι έχουνε πάρει σύνταξη. 
Τους έχετε κάνει κάποιο νόμο και παραμένουνε, 
ξέχωρα ότι βάλανε και τα παιδιά τους μέσα. Παρα-
δείγματος χάριν ο κύριος Μπιρμπιλής. 

Γιατί παραμένει ο κύριος Μπιρμπιλής στη δου-
λειά για να χειραγωγεί το προσωπικό;»

Στην κρίση ζουν σαν κροίσοι!
Την ώρα που όλοι οι εργαζόμενοι αιμορραγούν 

από τις μειώσεις μισθών και από τις μονομερείς 
αποφάσεις της ανάλγητης διοίκησης, τα G-old-en 
boys του OTE συνεχίζουν να απολαμβάνουν τους 
παχυλούς μισθούς και τα μπόνους τους, χωρίς να 
έχουν κόψει ούτε ένα ευρώ.

Γι’ αυτό το αίσχος και την πρόκληση της διοί-
κησης απέναντι στην κοινωνία και στους εργαζό-
μενους δεν μιλάει κανείς. Ούτε η τρικομματική 
κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, ούτε οι εργατο-
πατέρες. 

Σύγχρονο εργασιακό γκέτο 
στο Κορωπί!

Όπως γνωρίζετε ο Μπόμπολας έφτιαξε με πα-
ραγγελία της D.T ένα τεράστιο κτήριο σε μια ερη-
μική περιοχή, χιλιόμετρα έξω από το Κορωπί και το 
ενοικίασε για 30 χρόνια!

Σ’ αυτό το σύγχρονο εργασιακό γκέτο μάντρω-

σαν 1600 εργαζόμενους που ξοδεύουν τουλάχιστον 
2 ώρες επιπλέον στο πήγαινε-έλα και ανατρέπεται 
έτσι ο οικογενειακός τους προγραμματισμός.

Θαυμάστε τι διεκδίκησαν για τους εργαζόμενους 
επίσημα από τη διοίκηση, οι εξωνημένοι εργατοπα-
τέρες: 

1) Δημιουργία λεωφορειακών γραμμών σε κε-
ντρικούς οδικούς άξονες 2) Παροχή κάρτας απεριο-
ρίστων διαδρομών για Μ.Μ.Μ. 3) Παροχή αντίτιμου 
εξόδων μετακίνησης με αυτοκίνητο.

Για το αν οι εργαζόμενοι θα είναι όλη μέρα στο 
δρόμο, ιδιαίτερα όσοι μένουν στα δυτικά προάστια 
και στον Πειραιά, για το τι θα γίνει με τις μητέρες με 
μικρά παιδιά και με παιδιά στο σχολείο, για το πώς 
θα μετακινούνται οι εργαζόμενοι σε περιπτώσεις 
απεργίας κ.λ.π. για όλα αυτά δεν ενδιαφέρθηκαν. 

Άλλωστε γιατί να ενδιαφερθούν, μήπως αυτοί 
θα ταλαιπωρούνται πήγαινε-έλα καθημερινά;

Μάλιστα για να επισφραγίσουν τη συμφωνία 
τραπεζώθηκαν (διαπαραταξιακά παρακαλώ) σε 
πολυτελή ταβέρνα των Βριλησσίων παρουσία του 
Τσαμάζ και εκπροσώπων του Μπόμπολα! 

Μπράβο λεβέντες μας, στην υγειά σας 
και πάντα τέτοια!

Δοξάστε τον!!!
«Αν είσαι υπάλληλος γραφείου και απολυθείς θα 

πάρεις μεγαλύτερη αποζημίωση!!!»
Την παραπάνω απάντηση πήραμε σαν ΑΣΕ στο 

Δ.Σ στις 4 Ιουλίου από τον ανεκδιήγητο και εργο-
δοτικό πρόεδρο της ΠΕΤ-ΟΤΕ, όταν για μια ακόμη 
φορά φέραμε το θέμα της ένταξης των τεχνικών στο 
ΙΚΑ στους κατάλληλος κωδικούς και στα ΒΑΕ. 

Ύστερα αναρωτιούνται οι συνάδελφοι στις κα-
λωδιακές και στο γκαράζ γιατί ενώ έχει περάσει 
ένας χρόνος από την ψήφιση του νόμου δεν έχουν 
ενταχθεί ακόμη στα ΒΑΕ. Όταν έχεις τέτοιους «φί-
λους» τι τους θέλεις τους εχθρούς!

Το πανό μας από την τελευταία κινητοποίηση
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Τα νέα εργασιακά μοντέλα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται στην ερ-
γασία μας με γοργούς και ανεξέλεγκτους ρυθμούς. 

Το W.F.M. έχει γίνει πλέον καθημερινότητα στους εργαζομένους 
στο πεδίο, με αποτελέσματα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν 
εμφανή τον σκοπό χρήσης του. Όλα έχουν μετατραπεί σε αριθμούς 
και οι τεχνικοί του πεδίου είναι αυτοί που πρέπει να αποδείξουν με 
τους αριθμούς ότι τόσα χρόνια κάνουν σωστά την δουλειά τους και 
άρα σήμερα πρέπει να ξανααποδείξουν ότι δεν είναι ακατάλληλοι. Οι 
εργασιακοί κανόνες (βλ. Νομοθεσία για διπλά συνεργεία) συνεχίζουν 
να καταστρατηγούνται καθημερινά από τους προϊσταμένους χωρίς 
αυτό να ενοχλεί καθόλου την διοίκηση, αφού «ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα» και συγκεκριμένα ο σκοπός είναι, να αυτοϊκανοποιούνται με 
τους αριθμούς. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει να χάνουν την προ-
σωπική επαφή με συναδέλφους και προϊσταμένους. 

Έχουν αρχίσει να «λογοδοτούν» σε ένα Η/Υ χωρίς να υπάρχει επι-
κοινωνία μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται και έλλειμμα 
τεχνογνωσίας. Η πίεση και το άγχος πολλαπλασιάζονται καθημερινά.

Το προσωπικό θα αρχίσει να συμπεριφέρεται ανταγωνιστικά προς 
τον συνάδελφο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μας είχαν πει ότι το βαθμο-
λόγιο δεν θα λαμβάνεται υπόψη αλλά ήδη το περιβόητο bonus κατα-
χωρήθηκε με βάση την βαθμολογία. Μεθαύριο μήπως θα γίνει και το 
κριτήριο για το εάν κάποιος θα παραμείνει στον οργανισμό. Η βαθμο-
λογία του προσωπικού θα γίνεται με τα κριτήρια του Η/Υ και όχι του 
ανθρώπινου παράγοντα.

Το νέο καινοτόμο σύστημα εργασίας όπως λένε το New World of 
Work έρχεται στον Ο.Τ.Ε. κλιμακωτά. Είναι το σύστημα που σκοπό 
έχει την μείωση του προσωπικού μέσω της αξιοποίησης της τεχνολο-
γίας με οικολογικό παράθυρο στην εργασία του μέλλοντος με οφέλη 
στον εργοδότη, α) 30% σε υποδομές τ.μ., β) 20% μεταφορικά και τα-
ξίδια, γ) κατανάλωση χαρτιού, δ) 25% μείωση εκπομπής διοξειδίου 
του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι ο τεχνικός θα έχει τον Η/Υ του (όλοι 
πλέον έχουν λόγω του W.F.M.) και από το σπίτι του θα διαχειρίζεται 
τις βλάβες που θα του έρχονται ηλεκτρονικά. Γι΄ αυτό οι τεχνικοί μετά 
από πάρα πολλά χρόνια απέκτησαν ένα προνομιακό πακέτο ομιλίας 
μέσω του κινητού τηλεφώνου τους. Τυχαίο; ή αποτελεί ακόμα ένα ερ-
γαλείο «προϋπόθεση» για την τηλεργασία, δηλαδή εργασία από το 
σπίτι; Επίσης για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δόθηκαν στο 
προσωπικό ρούχα τα οποία είναι αξιόλογα, υποχρεώνοντας ταυτόχρο-
να το προσωπικό να τα φοράει. Τυχαίο; Με αυτόν τον τρόπο ο Οργα-
νισμός γίνεται, βάσει μελέτης, 25% πιο οικολογικός και αυξάνονται 
τα κέρδη του. 

Μήπως συνάδελφοι βλέπουμε το τυρί αλλά δεν βλέπουμε την 
φάκα;;;

Όλα έχουν μετατραπεί σε €/ώρα. Το προσωπικό θα μείνει εκτός 
από αυτό; Μήπως σε λίγο καιρό κάποιος οικολογικός εργολάβος, 
που θα κοστίζει πιο φθηνά στον Ο.Τ.Ε. θα αναλάβει κάποιο κομμάτι 

του έργου του δικτύου και των λοιπών τηλ/κών υπηρεσιών π.χ. νέες 
συνδέσεις - βλάβες ή άλλες ποικίλες εργασίες; Ήδη κάποια καταστή-
ματα έκλεισαν, κλείνουν π.χ. όπως το γκαράζ, ποιο είναι το επόμενο 
βήμα;;;;

Το stand by είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Περισσεύουν τόσα χρήματα 
στην διοίκηση για να διαθέτει τόσα άτομα να «περιμένουν» ή μήπως 
θέλει να καταργήσει κάποιες βάρδιες από υπηρεσίες και μετά απλά 
να πληρώνει με το κομμάτι ή με την ώρα πραγματικής εργασίας κάποι-
ους υπαλλήλους;;;;

Από τη μία μας λένε ότι πρέπει να βρεθούν 2,6 εκατομμύρια ευρώ 
και από την άλλη νοικιάζουν κτήρια μεγαλοεργολάβων τα οποία τα 
επανδρώνουν με άτομα τα οποία παίρνουν από τα κτήρια του Ο.Τ.Ε. 
για να κερδίσουν τ.μ. (βλ. New World of Work).

Από την μία μας μειώνουν το μισθό και από την άλλη μας δίνουν 
ψίχουλα για bonus από τα δικά μας κομμένα λεφτά, για να πάρουν τα 
λεγόμενα στελέχη της Διοίκησης τεράστια ποσά. 

Το νέο αδηφάγο σύστημα επιμένει από την μία στη μείωση προσω-
πικού, ενώ από την άλλη θέλει να αποβάλει το χθες της σταθερής 
τηλεφωνίας μαζί με το προσωπικό ως παρωχημένα προϊόντα. Έτσι 
λοιπόν μιλάνε για Transfer Company, εθελούσια έξοδος, εργασιακές 
εφεδρείες, απολύσεις κλπ. Ήδη ετοιμάζονται. Γι΄ αυτό εμείς φωνά-
ζουμε ως ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για την διασφάλιση των θέσεων 
εργασίας μετά το 2014 που λήγει και η ισχύς της συλλογικής σύμ-
βασης.

Η νέα τάξη πραγμάτων έχει ξεκινήσει. Κάποιοι την βλέπουν, κά-
ποιοι εθελοτυφλούν και κάποιοι είναι τυφλοί.  

ΡΩΤΑΜΕ ΓΙΑΤΙ Η ΠΕΤ/Ο.Τ.Ε. ΚΩΦΕΥΕΙ, ΑΔΡΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΥΔΕΙ;
ΜΗΠΩΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. 

ΑΚΟΜΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΡΤΗΡΙΟ-
ΣΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΚΟΜΜΑΤΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ;

ΓΙ΄ ΑΥΤΌ ΜΑΛΛΟΝ ΜΗΡΥΚΑΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗ;

ΚΥΡΙΟΙ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. 
ΕΧΕΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ. 

ΕΓΕΡΣΗ ΤΩΡΑ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ Ο.Τ.Ε. Υπ. Αριθμ. 250
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Τα περιθώρια στενεύουν καθώς στραγγαλίζεται ότι 
έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα. Οι 
εργαζόμενοι είναι ανυπεράσπιστοι απέναντι στις κομ-
ματικά και εργοδοτικά ελεγχόμενες πλειοψηφίες του 
συνδικάτου, οι οποίες παραμένουν απαθείς στις δρα-
ματικές μεταβολές του εργασιακού σκηνικού.

Από την μία πλευρά, η συνεχής κατακρεούργηση 
του μεροκάματου, της περίθαλψης, της σύνταξης πεί-
νας και από την άλλη, η ανεργία που καλπάζει, με το 
1/4 του ενεργού πληθυσμού της χώρας να στρατοπε-
δεύει έξω από τα γραφεία του ΟΑΕΔ για το επίδομα 
της ζητιανιάς.

Οι νέοι άνθρωποι απομονωμένοι από την παραγω-
γική δραστηριότητα παρακολουθούν άναυδοι τους Κυ-
βερνόντες που σε αγαστή συνεργασία με την Τρόικα 
προχωρούν σε όλο πιο σκληρά μέτρα και περικοπές.

Ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, αλλά ούτε και 
τρίτο Ζάππειο των «Μάγων» της Νεοδεξιάς δεν φαί-
νεται να μπορεί να σταθεί ικανό να σταματήσει την 
κατρακύλα.

Αλήθεια που είναι τα ισοδύναμα των 18 δις που θα 
σταματούσαν το κόψιμο των μισθών, των συντάξεων ή 
το κλείσιμο των Νοσοκομείων; Που είναι οι προεκλογι-
κές υποσχέσεις των τριών συνεργαζόμενων κομμάτων 
Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΔΗΜ.ΑΡ; Πλάνες υποσχέσεις όλα, 
Αίσχος! 

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα και στον ΟΤΕ. Και 
πώς θα μπορούσαν να είναι;

Αφού συναποφάσισαν Συνδικάτο και Διοίκηση για 
το κούρεμα των μισθών, τώρα μονομερώς η Διοίκηση 
θα δώσει πριμ επίτευξης στόχων, χωρίς όμως να κάνει 
σαφή τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την κατανομή. 
Μήπως το συνδέσουν με την «Αξιολόγηση»; Μία «Αξι-
ολόγηση» που έγινε με τρόπο που το συνδικαλιστικό 
κίνημα αμφισβητεί αλλά ταυτόχρονα δεν παίρνει και 
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να δοθεί λύση 
στο πρόβλημα. 

Και σαν να είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα, τώρα 
θα «μεταναστεύσουν» στην Παιανία 2000 εργαζόμενοι. 
Αλήθεια ποιον εξυπηρετεί αυτή η μετακίνηση;

Γιατί ο ΟΤΕ δεν αξιοποιεί τα δικά του κτίρια, αλλά 
τα αφήνει άδεια και ανεκμετάλλευτα; Ποια η λογική 
για τις αναρίθμητες χαμένες εργατοώρες στη μετα-
φορά των εργαζομένων; Ποια η λογική σε αυτή την 
ταλαιπωρία και ποιος θα καλύψει τα περαιτέρω έξοδα 
τους σε καύσιμα;

Αλλά και το Stand-by, αποτελεί άλλη μια εργασιακή 
απειλή, καθώς τίποτα δεν το εμποδίζει να μετατραπεί 
από μια διαδικασία αντιμετώπισης εκτάκτων συνθη-
κών σε μόνιμη εργασιακή καθημερινότητα, με στόχο 
την μείωση των αμοιβών για τις βάρδιες.

Όμως οι λόγοι για την εργασιακή μας αβεβαιότητα 
δεν σταματούν εκεί.

Έχουμε από τη μια τη φημολογούμενη νέα εθελου-
σία που κανείς δεν γνωρίζει τις ακριβείς προϋποθέσεις 
της, αλλά και να τις ήξερε, ποιος μπορεί να πάρει το 
ρίσκο της καθώς βρισκόμαστε σε μία φάση συνεχών 
μεταβολών των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για την 
συνταξιοδότηση κάποιου εργαζόμενου.

Και από την άλλη, η συνεχής συζήτηση για τη μετα-
φορά εργαζομένων σε θυγατρική εταιρεία, με την έλ-
λειψη σαφήνειας που παρουσιάζει, εντείνει τη ρευστό-
τητα και την αβεβαιότητα του τι να επιλέξει κανείς, μια 
επικίνδυνη αποχώρηση ή μια αμφίβολη παραμονή.

Φυσικά οι παραπάνω καταπιεστικές συνθήκες που 
περιγράψαμε δεν μπορούν παρά να κοστίσουν τελικά 
στην υγεία των συναδέλφων που μέσα σε όλη αυτή την 
κατάσταση αβεβαιότητας και καταπίεσης εμφανίζουν 
συμπτώματα ψυχοσωματικών διαταραχών (κατάθλι-
ψη, άγχος, έντονο εκνευρισμό, συνεχή κόπωση, κλπ) 
αλλά και ατυχήματα από την πίεση των προϊσταμένων 
για μονοπρόσωπα συνεργεία στο δίκτυο.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, όλα όσα περιγράψα-
με παραπάνω αλλά και όσα άλλα πρόκειται να συμ-
βούν, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας αφήνουν αδι-
άφορους. Για αυτό το λόγο σας καλούμε να είστε σε 
επαγρύπνηση για νέους αγώνες και μάχες.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Γραμματεία Ε.Μ.Α

Έλεος! Φτάνει πια...
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Χρονολόγιο γεγονότων...
Καλοκαιρινό αυτό το Χρονολόγιο... Καλύ-

πτει τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο όπου 

λόγω θερινής ραστώνης πολλά πράγματα 

δεν κινούνταν. Αυτό που τα έκανε κάπως 

να ξεχωρίζουν ήταν τα γεγονός ότι η οι-

κονομική κρίση που γιγαντώνεται μέρα τη 

μέρα αφήνει πίσω της σημάδια:

*  Η αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών 

κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 

2012 ανήλθε σε 43.998 γραμμές ένα-

ντι 67.589 γραμμών του δ’ τριμήνου 

του 2011. Κατά τους ειδικούς ο ρυθμός 

διείσδυσης της ευρυζωνικότητας επηρε-

άζεται από την κρίση και επιβραδύνεται. 

Το σκέφτονται οι άνθρωποι για μια τέτοια 

πολυτέλεια...

+  Μια νέα εφαρμογή στα έξυπνα τηλέφωνα 

νέας γενιάς ενημερώνει τους επιβάτες 

που είναι αποκλεισμένοι σε αεροδρόμια 

ή λιμάνια και περιμένουν τις αποσκευές 

τους για τα δικαιώματα τους με το πά-

τημα ενός κουμπιού. Ιδιαιτέρως χρήσιμο 

για τους επιβάτες του καλοκαιριού...

*  Στην εμπορική διάθεση του MLS iQTalk, 

του πρώτου ελληνικού κινητού τηλεφώ-

νου προχώρησε η MLS Πληροφορική, ο 

οποία δημιούργησε τη συσκευή αξιο-

ποιώντας την πολυετή εμπειρία της σε 

τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και 

τεχνητής νοημοσύνης. Το MLS iQTalk 

είναι Android smartphone που μιλάει και 

καταλαβαίνει ελληνικά...

+  Οι Γερμανοί ακάθεκτοι, στηρίζουν την 

επένδυσή τους στον ΟΤΕ, σημειώνουν 

οι εφημερίδες. Η Deutshce Telekom θε-

ωρεί τον Οργανισμό μια από τις ισχυρές 

θυγατρικές της σε ολόκληρη την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση. Και δείτε γιατί: 306,6 

εκατ. ευρώ ήταν τα καθαρά κέρδη του 

Οργανισμού τους τρεις πρώτους μήνες 

του 2012. 763 εκατ. ευρώ από 2.088 ο 

βραχυπρόσθεσμος δανεισμός. 4,1 δισ. 

από 3,2  δισ. ευρώ ο μακροπρόθεσμος 

δανεισμός. 9,8% μειώθηκε ο καθαρός 

δανεισμός (μείον ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα) και διαμορφώθηκε στα 3.865  

δισ. Ευρώ...

*  Αλλαγές τόσο στον ΟΤΕ, όσο και στη 

Vodafone Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα 

από τον ΟΤΕ αποχώρησε ο κ. Kevin Copp, 

Γενικός Διευθυντής Χρημαοτοικονομικών 

θεμάτων, ενώ καθήκοντα στη θέση του 

ανέλαβε από 1ης Ιουλίου ο κ. Μπάμπης 

Μαζαράκης, αφού πρώτα υπέβαλε την 

παραίτηση του από την Εθνική Τράπεζα. 

Αλλαγή προέδρου και στην Vodafone 

Ελλάδας καθώς από την εταιρεία απο-

χώρησε ο κ.Νίκος Σοφοκλέους. Τη θέση 

του κατέλαβε ο κ. Γλαύκος Περσιάνης, ο 

οποίος από τον Μάιο του 2011 κατε΄χε 

και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου 

της εταιρείας.

+  Μελέτη της TNS Opinion & Social δείχνει 

ότι τα ποσοστά διείσδυσης της τηλεφω-

νίας στην Ελλάδα είναι σε πολύ υψηλά 

επίπεδα,αλλά αυτά του internet είναι 

ακόμα χαμηλά...

*  Στροφή προς τις συνδυαστικές υπηρεσί-

ες, δηλαδή τα πακέτα τηλεπικοινωνιών 

για χρήση τηλεφώνου και internet (double 

play) πραγματοποιούν οι Έλληνες κατα-

ναλωτές. Μάλιστα το ποσοστό των νοι-

κοκυριών που κάνει χρήση τέτοιων πα-

κέτων, βρίσκεται στο 4,6% όταν ο μέσος 

όρος είναι στο 57% 

+  Τη 10η αναβίωση της επικοινωνίας των 

Αρχαίων Πύργων στη Σίφνο στήριξε ο 

ΟΤΕ ως χορηγός. Μέσω καπνού και κα-

τόπτρων “ζωντάνεψε” ξανά τα δίκτυα 

επικοινωνίας των αρχαίων πύργων – 

φρυκτωριών και ακροπόλεων του νησιού, 

μετά από 2.500 περίπου χρόνια από την 

πρώτη χρήση τους...

*  Στροφή προς τα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης τύπου Facebook, Twitter και Linkedin 

προκειμένου να συσφίξουν τις σχέσεις 

τους με πελάτες και συνεργάτες πραγ-

ματοποιούν οι πολίτες αφήνοντας e-mail 

και τηλέφωνα να περνούν σε δεύτερη 

μοίρα. Στο νέο μοντέλο εταιρικής επι-

κοινωνίας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

έχουν πεδίο δόξης λαμπρόν...

+  Για πρώτη φορά ελληνικό δικαστήριο θέ-

τει υπό αμφισβήτηση τους μνημονιακούς 

νόμους για τη μείωση των αποδοχών και 

των επιδομάτων στο δημόσιο, κρίνοντας 

ότι οι επίμαχες διατάξεις είναι αντισυ-

νταγματικές και αντίθετες με την Ευρω-

παϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε δε-

κτή την προσφυγή των εργαζομένων στην 

ανώνυμη εταιρεία ΣΤΑΣΥ, θυγατρική της 

Αττικό Μετρό Α.Ε.
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*  Στα ύψη βρίσκεται η ανεργία στην ευρω-

ζώνη, όπου αυξήθηκε για 13ο συνεχό-

μενο μήνα τον Ιούλιο, ενώ η κατάσταση 

επιδεινώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα 

η χώρα να έχει τη δεύτερη χειρότερη 

επίδοση στο σύνολο και πανευρωπαϊκό 

αρνητικό ρεκόρ στις γυναίκες και τους 

νέους κάτω των 25 ετών... Σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις της ΓΣΕΕ, μέχρι το τέλος 

του 2012 η ανεργία στη χώρα μας θα ξε-

περάσει το 24%.

+  Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται το διαθέ-

σιμο εισόδημα των μισθωτών, σύμφωνα 

με τον επιστημονικό διευθυντή του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Σ. Ρομπόλη. Επιστροφή 

ολοταχώς στους μισθούς του ‘80, ενώ η 

ανεργία θυμίζει τη σκληρή δεκαετία του 

‘60. Κάτι πρέπει να γίνει και γρήγορα...

*  Φάρμακα με πίστωση θα μπορούν να αγο-

ράζουν ξανά οι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ 

μετά την απόφαση των φαρμακοποιών Ατ-

τικής να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις 

τους καθώς έχουν αρχίσει να καταβάλλο-

νται οι οφειλές του Απριλίου...

+  Διαστάσεις παίρνει το θέμα με τη Cyta να 

θέτει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή 

ενδιαφερομένων στη διαδικασία πρόσλη-

ψης ωρομίσθιου προσωπικου την καταβο-

λή 25 ευρώ ανά αίτηση. Απίστευτο! Ζητούν 

από έναν ανεργο που καταθέτει αίτηση 

για εργασία να προκαταβάλει 25ευρώ... 

Έτσι νομίζουν πως θα διασωθούν;

*  Την εκχώρηση ενεργητικότερου ρόλου 

στην Task Force από τη νέα τριμερή κυ-

βέρνηση σε βασικές επιλογές της, όπως 

οι αποκρατικοποιήσεις, η δημιουργία 

“φιλικότερου” επιχειρηματικού περι-

βάλλοντος και η παροχή ρευστότητας 

αποκαλύπτει συνάντηση της ομάδας Χ. 

Ραϊχενμπαχ με τον υπουργό Ανάπτυξης 

Κ. Χατζηδάκη.

+  Με τη συμμετοχή 118 εργαζομένων ολο-

κληρώθηκε το πρόγραμμα Εθελουσίας 

Εξόδου εργαζομένων στην Wind Hellas. 

Το πρόγραμμα αφορούσε 180 εργαζόμε-

νους της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας 

προσφέροντας ελκυστικά πακέτα απο-

χώρησης.

*  Με ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ αναφέρει 

ότι ο Οργανισμός έχει γίνει αποδέκτης 

πλήθους καταγγελιών από πελάτες του, 

οι οποίοι  δέχτηκαν παραπλανητικές 

επισκέψεις από εκπροσώπους εταιριών 

σταθερής τηλεφωνίας με στόχο εν αγνοία 

τους εγγραφή σε άλλο πάροχο. Στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις, αντιπρόσωποι 

άλλων εταιρειών παρουσιάζονται ως 

συνεργάτες ή ακόμα και ως εργαζόμενοι 

του ΟΤΕ και αφού πείσουν καταρχήν τον 

πελάτη να δεχθεί ενημέρωση καταγρά-

φουν στη συνέχεια τα στοιχεία τους και 

τους εγγράφουν στην εταιρεία την οποία 

εκπροσωπούν. ΕΕΤΕ τ’ ακούς;

+  Με ψήφους 179 υπέρ και 121 κατά υπερ-

ψηφίστηκαν οι προγραμματικές δηλώσεις 

του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά από Ν.Δ. 

- ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ ύστερα από την τριή-

μερη συζήτηση.

*  Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Εργασίας κ. 

Νικολόπουλος. Στη θέση του τοποθετή-

θηκε ο βουλευτής Καβάλας, Νίκος Πανα-

γιωτοπουλος.

+  Να ‘τα τα ωραία... Ο επικεφαλής της Ομά-

δας Δράσης κ. Χόρστ Ραϊχενμπαχ δήλωσε 

πως “ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα, όσον 

αφορά την ανταγωνιστικότητα της ελληνι-

κής οικονομίας και μια σημαντική συνει-

σφορά είναι η διαχείριση του εργασιακού 

κόστους, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί 

για να γίνουν ακόμα καλύτεροι οι όροι της 

ανταγωνιστικότητας τα επόμενα χρόνια”. 

Με την ησυχία σας... Πεθάνετε του Έλλη-

νες, να δείτε που η ανταγωνιστικότητα θα 

εκτοξευθεί στα ύψη...

*  ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ αντιμετωπίζουν έντονο 

πρόβλημα ρευστότητας, με τα έσοδα από 

τις εισφορές να μειώνονται συνεχώς, τις 

οφειλές να αυξάνονται και το μεγαλύτε-

ρο μέρος της κρατικής επιχορήγησης να 

έχει ήδη απορροφηθεί. Κίνδυνος κατάρ-

ρευσης από το έλλειμμα 4 δισ. ευρώ  του 

ΕΟΠΥΥ.

+  Πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας εξαλεί-
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φθηκαν  στον τμέα των τηλεπικοινωνιών 

τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα στοιχεία 

αφορούν τις εταιρείες ΟΤΕ, Cosmote, 

Vodafon, Wind, Forthnet και Hellas Online 

οι οποίες περιέκοψαν 2.600 θέσεις ερ-

γασίας. Αν σ’ αυτές προσθέσουμε και 

τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που 

χρεοκόπησαν ή διέκοψαν τις δραστηριό-

τητές τους την ίδια περίοδο, τότε η μεί-

ωση της απασχόλησης αγγίζει τις 3.500 

θέσεις εργασίας. Μόνο η Altec Telecoms 

που χρεοκόπησε το καλοκαίρι του 2008 

απασχολούσε περισσότερους από 220 

εργαζόμενους...

*  Η ΟΤΕΑcademy, ως πιστοποιημένο κέ-

ντρο επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ) 

συμμετέχει στη δράση κατάρτισης και 

πιστοποίησης ανέργων  που εξήγγειλε ο 

ΟΑΕΔ σχετικά με τη χορήγηση επιταγών 

κατάρτισης ή αλλιώς “training vouchers” 

για την πιστοποίηση ανέργων σε βασικές 

δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πλη-

ροφορίας και Επικοινωνίας. Εκτός από 

τις 100 ώρες βασικής εκπαίδευσης η 

ΟΤΕΑcademy προσφέρει δωρεάν στους 

συμμετέχοντες 20επιπλέον ώρες εκ-

παίδευσης για τη σύνταξη βιογραφικού, 

προετοιμασίας για την καλύτερη επιλογή 

εργασίας και εκπαίδευση για επιτυχή 

επαγγελματική συνέντευξη...

+  Στην ανάπτυξη του δικτύου 3ης γενιάς 

(3G) επικεντρώνεται ο ανταγωνισμός 

των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας Wind, 

Cosmote και Vodafon με στόχο την προ-

σφορά ποιοτικών και ταχύτερων υπηρε-

σιών μεταφοράς δεδομένων...

*  Παράνομη η αναγκαστική εκ περιτρο-

πής εργασία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 

των εργαζομένων έκρινε το Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών, βάζοντας έτσι 

“φραγμό” στην ανεξέλεγκτη χρήση του. 

Η σημαντική αυτή απόφαση έρχεται σε 

μια περίοδο όπου οι μισές νέες προσλή-

ψεις γίνονται με μερική ή εκ περιτροπής 

απασχόληση, ενώ πολλές ήδη υπάρχου-

σες μετατρέπονται σε μερικές...

+  Άσχημα τα στοιχεία που δίνονται από το 

Σώμα της Επιθεώρησης Εργασίας. Από 

τον Φεβρουάριο μέχρι το τέλος Ιουνί-

ου108.123 εργαζόμενοι υπέγραψαν ατο-

μικές συμβάσεις με μειώσεις 19% - 30% 

και 57.614 άτομα υπέγραψαν επιχειρησι-

ακές συμβάσεις με μειώσεις 19% - 40%. 

Ο... παράδεισος τον καιρό των μνημονίων 

για τους τους εργαζόμενους, η Ελλάδα...

συνέχεια από τη σελ. 23
Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύσε ο ΣΕΠΕ τα 

αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των 
εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών , ο Κύκλος Εργασιών για το 1 o τρίμηνο 
του 2012 διαμορφώθηκε στα €2,2 δις από €2,3 δις 
- σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 
- με μείωση 3,5% . Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 
€532,3 εκατ. από €495,3 εκατ. - σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο διάστημα το 2011 - με αύξηση 7,5% . Τα 
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφί-
ας παρουσίασαν αύξηση κατά 3433,4% κυρίως λόγω 
της πώλησης της Telecom Serbia από τον ΟΤΕ και 
διαμορφώθηκαν στα €295,2 εκατ. έναντι €8,4 εκατ. 
το 1ο τρίμηνο του 2011. (Τα αναλυτικά αποτελέσμα-
τα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων 
εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών στο ΧΑ)

Συνολικά δηλαδή ενώ υπάρχει μείωση του τζίρου 
και του κύκλου εργασιών η διατήρηση και η αύξηση 

της κερδοφορίας επιτυγχάνεται και περνάει μέσα 
από το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων, των μι-
σθολογίων και συνολικότερα των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Ταυτόχρονα εντείνεται ο ανταγω-
νισμός μεταξύ των επιχειρήσεων στα πλαίσια της 
συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης που συ-
νεχίζεται αλλά και του βαθέματος της ύφεσης. Όλα 
τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι είμαστε μπροστά σε 
νέο ακόμα μεγαλύτερο χτύπημα των εργασιακών 
δικαιωμάτων με λίγα λόγια οι εργοδότες θα ήθελαν 
εργαζόμενους σκλάβους του 21ου αιώνα, χωρίς δι-
καιώματα, χωρίς συμβάσεις εργασίας, προκειμένου 
να εξυπηρετήσουν την κερδοφορία τους. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Δυο δρόμοι υπάρχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Ο ένας δρόμος είναι αυτός της υποταγής στην ανα-
γκαιότητα των επιχειρήσεων να διατηρήσουν και να 
αυξήσουν την κερδοφορία τους. Δρόμος που όλα τα 
προηγούμενα χρόνια παζάρευε και εξακολουθεί και 
παζαρεύει τα δικά μας δικαιώματα στο όνομα της 

ανταγωνιστικότητας.
Ο δεύτερος δρόμος είναι ο «ταξικός δρόμος» με 

τις δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ με βασι-
κό κριτήριο την διασφάλιση και διεύρυνση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων ξεκινώντας από την παραδοχή 
ότι εμείς οι εργαζόμενοι που παράγουμε τον πλούτο 
πρέπει και να τον καρπωνόμαστε. Αυτός ο δρόμος 
οδηγεί στον στρατηγικό στόχο για κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο και την δημιουρ-
γία ενός δημόσιου φορέα τηλεπικοινωνιών 100% Λα-
ϊκή Περιουσία που θα λειτουργεί με εργατικό έλεγχο 
στα πλαίσια κεντρικού σχεδιασμού για φθηνότερες 
και ποιοτικότερες επικοινωνίες, καθώς η επικοινω-
νία είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα. Αυτός ο δρόμος 
όμως προϋποθέτει την απόφαση για τον καθένα από 
εμάς να σταματήσουμε να κάνουμε «εκπτώσεις» 
στις ανάγκες μας για την διασφάλιση κερδοφορίας 
των μονοπωλίων

Περράκης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος ΠΕΤ ΟΤΕ

Οι εξελίξεις στον κλάδο σε περίοδο κρίσης






