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Γιώργος Κουτσούκος, Αθανάσιος Φωλιάς, 

Χρήστος Δημητρίου

Συνεργάτες του περιοδικού είναι όλα τα μέλη 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ «ΚΑΜΠΥΛΗ»

Αντιγόνης 60 & Λένορμαν, Κολωνός
Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Μ. ΣΚΟΡΔΑ

Θεμιστοκλέους 23, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210 2389888

Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις

της Συντακτικής Επιτροπής.
Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την έκδοση του περιοδικού είναι τα ταχυδρομικά 

έξοδα αποστολής. Εδώ χτύπησαν τον Τύπο τον Αύγουστο 
του 2011. Και εμείς στέλνουμε το σύνολο των εντύπων 
μας, κοντά 6.000 φύλλα, ταχυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε 
λοιπόν πως είναι άδικο να έχουν αλλάξει οι συνάδελφοι 
διεύθυνση και να μη μας ενημερώνουν...

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

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 

ΓΣΕΕ εκτιμώντας την κατάσταση 

για τον κόσμο της μισθωτής εργα-

σίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί 

από τη συνέχιση της άγριας πολι-

τικής λιτότητας και περικοπών που 

εφαρμόζει η κυβέρνηση πήρε την 

πρωτοβουλία για μια σειρά από κι-

νητοποιήσεις. Μερικές από αυτές 

θα βρείτε μέσα σ’ αυτό περιοδικό.

Το εργατικό κίνημα έχει ξεκάθα-

ρη και αδιαπραγμάτευτη θέση: Ο 

αγώνας και η αντιπαράθεση με τις 

κυβερνητικές και μνημονιακές πολι-

τικές είναι μονόδρομος.

Με αυτή τη θέση πορεύεται και 

θα πορευτεί η ΓΣΕΕ και το επόμε-

νο διάστημα οπότε και αναμένεται 

να προχωρήσει σε κλιμάκωση των 

κινητοποιήσεών της. Κοντά της όλα 

τα συνδικάτα με πρωτοπόρα της ΠΕΤ 

ΟΤΕ.

Όσο η κυβέρνηση αθετεί τις δε-

σμεύσεις της για επαναφορά του κα-

τώτατου μισθού στα 751 ευρώ, για 

επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης, 

για αντιμετώπιση του εφιαλτικού 

προβλήματος της ανεργίας και όσο 

αντί αυτών εφαρμόζει σκληρά και 

επώδυνα μέτρα, τα συνδικάτα μαζί 

με τους εργαζόμενους θα αγωνίζε-

ται με κάθε μέσο και τρόπο για να 

ανατρέψουν αυτές τις βάρβαρες και 

αδιέξοδες πολιτικές.

Είμαστε και θα παραμείνουμε απέ-

ναντι σε όλους όσοι οδηγούν την 

κοινωνία στη φτώχεια και στην εξα-

θλίωση, απέναντι σε όσους υπονο-

μεύουν το μέλλον της νέας γενιάς, 

απέναντι σε εκείνους που συνεχί-

ζουν να ρίχνουν στις πλάτες των πιο 

αδύναμων τα βάρη της κρίσης και 

των μνημονίων.

Με αγώνες αντιστεκόμαστε  
στην άγρια πολιτική λιτότητας
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Το Συνδικάτο

Aυτοί οι οποίοι έβλεπαν και συ-
νεχίζουν να βλέπουν το ποτήρι 
πάντα άδειο και ποτέ ούτε καν 

μισογεμάτο είναι αυτοί που ενώ δή-
θεν εξορκίζουν τον κομματικό συν-
δικαλισμό και τα δεινά του,  έχουν 
αφομοιώσει και ενστερνιστεί το στεί-
ρο λόγο, την παραπληροφόρηση, τον 
μηδενισμό, τις ιδεοληψίες και τις ποιο 
ακραίες δράσεις μικροπολιτικής και 
μικροπαραταξιακής σκοπιμότητας. Εί-
ναι αυτοί που ενώ δεν έχουν προτά-
σεις για το μέλλον, και στο παρελθόν 
αντιδράσανε σε κάθε τι νέο και σε 
κάθε αλλαγή προέκυπτε στα χρόνια 
που πέρασαν. 

Αριστερές πολιτικές
Αντί να ωρύονται καλύτερα να σιω-

πήσουν γιατί τα κεκτημένα που δήθεν 
θέλουν να παριστάνουν ότι υπερασπί-
ζονται, δεν τους ανήκουν. Την ώρα 
που οι υπέρ νεοφιλελεύθερες, ανερ-
μάτιστες αριστερές πολιτικές, αποτέ-
λεσμα της δήθεν σκληρής και υπερή-
φανης διαπραγμάτευσης, μας οδηγούν 
σε νέα σκληρότερα μέτρα και ύφεση, 
κάποιοι από μας και ας τους πούνε 
πουλημένους και γερμανοτσολιάδες, 
θα συνεχίσουμε να υπογράφουμε 
συμβάσεις με σύνεση και ευθύνη για 
να έχουν παλιοί και νέοι συνάδελφοι 
δικαιώματα και κεκτημένα στο μέλλον. 

Αύριο θα τα καταγγείλετε, θα τα κα-
ταψηφίσετε, θα μας λοιδορήσετε, και 

υποκριτικά θα τα υπερασπίζεστε στο 
μέλλον, έτσι για να έχετε δήθεν λόγο 
ύπαρξης. 

Αυτοκριτική
Αν σας ενοχλούν οι σημερινοί συ-

σχετισμοί και φωνάζετε για δήθεν έλ-
λειμμα στη λειτουργία του σωματείου 
μας καλύτερα να κάνετε τη δική σας 
αυτοκριτική και μετά ελάτε να μετρη-
θούμε για να δούμε τι θα είχαμε σήμε-
ρα αν είχαμε ακούσει εσάς. Ακόμα θα 
περιμέναμε να μας λύσει τα προβλή-
ματα η σημερινή κυβέρνηση η οποία το 

μόνο που έκανε για μας ήταν να βά-
λει και το δέκα τις εκατό στο ταμείο 
αποκρατικοποιήσεων να μας αυξήσει 
τις έκτακτες εισφορές μια και είμαστε 
έχοντες, να μας αυξήσει τις ασφαλι-
στικές εισφορές αυξάνοντας τα όρια 
συνταξιοδότησης για να πάρουμε σύ-
νταξη ελεημοσύνη μετά θάνατο. 

Πραγματικά είναι κρίμα και λυπηρό 
για όλους μας να μην μπορούμε να 
συμφωνήσουμε ακόμα και στα αυτονό-
ητα. Οι συνάδελφοι απαιτούν από μας 
λύσεις εφικτές και ρεαλιστικές για να 
έχουν διάρκεια, ουσία και να διασφαλί-
ζουν την δουλειά μας. 

Καραμπούλας Σπύρος

Γραμματές Δημοσιών

Σχέσεων ΠΕΤ ΟΤΕ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Οι συνάδελφοι απαιτούν από μας λύσεις εφικτές 
και ρεαλιστικές για να έχουν διάρκεια, ουσία και να 

διασφαλίζουν την δουλειά μας.

Eίναι λυπηρό για όλους 
μας να μην μπορούμε να 
συμφωνήσουμε ακόμα 

και στα αυτονόητα.

Του Ηλία Μακρή από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΧΘΕΣΤΕΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Με μια διαδικασία απόλυτης απαξίωσης 
του κοινωνικού διαλόγου, των φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών και των προ-

απαιτούμενων δημοκρατικών διαδικασιών μιας 
ευνομούμενης δημοκρατικής χώρας, συζητείται 
από σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια της Βου-
λής, το νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς 
πρώτης κατοικίας και τα υπόλοιπα αντεργατικά 
και κοινωνιοκτόνα προαπαιτούμενα. 

Η δε (fast track) συζήτηση, για τον δραστικό 
περιορισμό της προστασίας της πρώτης κατοι-
κίας, για την ρύθμιση των 100 δόσεων, για το 
Φ.Π.Α στην παιδεία, τον φόρο στο κρασί κ.ο.κ, 
θα «εξαντληθεί» απόψε με την ψηφοφορία στη 
Βουλή...

Πρόκειται ουσιαστικά ένα νομοσχέδιο - μνη-
μείο αυταρχισμού και κατάλυσης κάθε δημοκρα-
τικής έννοιας, αφού η διαδικασία του «κατεπεί-
γοντος» επαναλαμβάνεται, παρά το γεγονός ότι 
κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίο-
δο, υπήρχε η διαβεβαίωση ότι δεν θα ξαναέρθει 
σχέδιο νόμου με κατεπείγουσα διαδικασία.

Την ίδια στιγμή ο αρμόδιος Υπουργός Εργασί-
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης συναντιέται σήμε-
ρα με τους εκπροσώπους της Τρόικα – ESM και 

συζητά με κρυφή ατζέντα, εν αγνοία εργαζομέ-
νων και εργοδοτών, εργασιακά και ασφαλιστικό.

Η ΓΣΕΕ, μαζί με τους εργαζόμενους, δεν 
θα αφήσει αναπάντητες τις προκλήσεις και θα 
συνεχίσει τον αγώνα για την απόκρουση των 
καταστροφικών πολιτικών. Θα συνεχίζει να αγω-
νίζεται ενάντια στα μνημονιακά μέτρα και στα 
κυβερνητικά νομοθετήματα που εξαθλιώνουν 
τα τελευταία πέντε (5) χρόνια την Ελληνική κοι-

νωνία. Τις προσεχείς ημέρες θα συγκληθούν τα 
αρμόδια όργανα της Συνομοσπονδίας, προκει-
μένου να καθοριστούν οι επόμενες αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις, απέναντι στις συνεχιζόμενες 
επιθέσεις που δέχονται εργαζόμενοι και κοι-
νωνία.

 Όλοι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε τα χει-
ρότερα και να ανατρέψουμε τα προηγούμενα!!!

Ένα βιβλίο επίκαιρο 
για το Ασφαλιστικό

Από τον Κωνσταντίνο Ρώσσο, Οικονομολόγο – 
Συγγραφέα Συνταξιούχο ΟΤΕ

Μας έφερε στο Σωματείο, δωρεάν 20 αντίτυπα 
του βιβλίου του «Η Οικονομική της Κοινωνικής 
Ασφάλισης», έκδοση 1991 και τον ευχαριστούμε 
πολύ γι’ αυτό. Όπως τονίζει ο συγγραφέας του, 
Κωνσταντίνος Δημ. Ρώσσος το βιβλίο αυτό είναι 
η βάση του Ασφαλιστικού Συστήματος στη χώρα 
μας.

Ο Κωνσταντίνος Δημ. Ρώσσος ως παλιός συνδικαλιστής με τις 
γνώσεις του φιλοδοξεί να φωτίσει τους νέους, αλλά και τους παλιούς, 
για να μην τους κοροϊδεύουν οι κάθε είδους πολιτικοί και κάποιοι 
Ευρωπαίοι που θεωρούν και το παίζουν «κλειδοκράτορες» του οι-
κονομικού «γίγνεσθαι», όπως το επιθυμούν και διατάσσουν κάποιοι 
«παγκόσμιοι» κλειδούχοι.

Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη του Ασφαλιστικού που 
αντέχει στο χρόνο και τις επόμενες γενιές.

Μπορεί με καλή διάθεση να μελετηθεί και ειδικότερα από τους νέ-
ους που θεωρούνται γνώστες απλά των οικονομικών πραγμάτων… Ο 
ίδιος δηλώνει πάντα διαθέσιμος για τυχών διευκρινήσεις…

Πρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
κατάφερε να κάνει την ανατρο-
πή στην κεντροδεξιά παράταξη 
και αναδεικνύεται νέος πρόε-
δρος της ΝΔ.

Στη νικητήρια δήλωσή του, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφα-
νίστηκε ενωτικός, ενώ τόνισε 
ότι η εντολή είναι ξεκάθαρη: 
«Ενωμένοι να προχωρήσουμε στη δημιουργική ανανέωση και διεύρυν-
ση ώστε σύντομα η ΝΔ να γίνει η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που 
θα δώσει αξιόπιστη εναλλακτική λύση διακυβέρνησης της χώρας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να συναντηθεί με όλους τους 
πρώην προέδρους της ΝΔ.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο πρόεδρο της ΝΔ είχε ο πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντη-
θούν εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα και με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η 
ΚΕΦΕ: Κυρ. Μητσοτάκης – 173.297 ψήφοι ή ποσοστό 52,43%, Ε. Μεϊ-
μαράκης – 157.224 ψήφοι ή 47,57%
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Στιγμέ ς

Θα βρεθούμε και φέτος στις εγκα-
ταστάσεις του ΟΠΑΚΕ στην Τέμενη 

Αιγίου στην 36η Συνέλευση Αντιπροσώ-
πων (Σ.Α.) της ΠΕΤ ΟΤΕ.

Στελέχη των συνδικαλιστικών παρατά-
ξεων από όλη την Ελλάδα, τα περισ-

σότερα νέα. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία 
να γνωριστούν από κοντά, να ανταλλά-
ξουν εμπειρίες, απόψεις σκέψεις και 
να διερευνήσουν τη νέα κατάσταση που 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά 
μας το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μην αμφιβάλει κανείς ότι η περίο-
δος είναι άκρως πολιτική καθώς 

βιώνουμε τις επιπτώσεις του 3ου Μνη-
μονίου, οι αλλαγές που έρχονται στο 
Ασφαλιστικό και το αγροτικό και φυσικά 
η υπερφορολόγηση και η αύξηση της 
ανεργίας δημιουργούν προβλήματα τε-
ράστια για την κοινωνία….

Ένταση που αν την εκμεταλλευτούν 
θετικά τα συνδικαλιστικά στελέχη 

πρώτης γραμμής έχουν να πάρουν πολ-
λά από αυτή τη συνδικαλιστική διαδικα-
σία.

Και καθώς έχουν προηγηθεί οι το-
πικές γενικές συνελεύσεις και η 

δυνατότητα να έχουν κιόλας διαμορφω-
μένη άποψη τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, καταγραμμένη στον απο-
λογισμό και το πρόγραμμα δράσης που 
έχετε στα χέρια σας και πάνω σ’ αυτά 
αναμένεται να γίνει η κουβέντα.

Η φετινή Σ.Α δεν μοιάζει με καμιά από 
όσες έχουμε ζήσει ώς τώρα. Το λέω 

με απόλυτη βεβαιότητα, επειδή έχω ζή-
σει τριάντα (31) τέτοιες μέχρι σήμερα.

Είμαι πεπεισμένος ότι θα δοθεί η δυ-
νατότητα για σκέψη, προβληματισμό, 

αλλά και διάθεση για αναδημιουργία. 
Ζούμε σε μια νέα εποχή. Το χθες το 
αφήσαμε πίσω. Το αύριο είναι αυτό που 
αφορά και ενδιαφέρει τα Συνδικάτα.

Νίκος Ελ. Θεοδωράκης

Ά λ λ η  μ ι α  Σ . Α . 
μ π ρ ο σ τ ά  μ α ς

Ψάχνοντας βρήκαμε αυτό το πρωτοσέλιδο 
της εφημερίδας τότε, περιοδικό σήμερα 
ΦΩΝΗΣ και οδηγηθήκαμε σε πολλές σκέ-

ψεις. Η ιστορία έρχεται από μακριά και χρωστάμε 
να την πάμε κι εμείς πιο μακριά για να την πα-
ραδώσουμε στους νεώτερους συνδικαλιστές που 
θα συνεχίσουν...

Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Σ.Α.) είναι 
ένας θεσμός που δημιουργήθηκε από την ανάγκη 
να είναι όλοι παρόντες στην κορυφαία στιγμή του 
συνδικαλιστικούς μας κινήματος. Και φυσικά μια 
“υποχρέωση” που ισχύει μέχρι και σήμερα είναι 
οι συνάδελφοι καθώς θα επιστρέψουν στους τό-
πους καταγωγής τους να μεταφέρουν τις εμπει-
ρίες που πήραν, ενώ από το βήμα είχαν τη δυνα-
τότητα να θέσουν τα δικά τους τοπικά προβλή-
ματα προκειμένου να γίνουν γνωστά στο Σώμα.

Μέχρι τότε είχαμε Γενικές Συνελεύσεις σε 

μεγάλα γήπεδα μπάσκετ και οι παλιότεροι θυμού-
νται εξάρσεις και πάθη, καθώς μόλις είχαμε βγει 
οδηγηθεί στη μεταπολίτευση και η πολιτικοποίη-
ση ήταν έντονη.

Τα πρώτα χρόνια οι Συνελεύσεις Αντιπροσώ-
πων γινόταν σε κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας 
που διέθεταν αρκετά μεγάλες αίθουσες εκδηλώ-
σεων, ώστε να χωρέσουν οι 450 και περισσότεροι 
συνάδελφοι που έρχονταν από όλη την Ελλάδα.

Και ήταν πραγματικά παραγωγικές, θυμούνται 
οι παλαιότεροι... Ουδείς διανοούνταν ότι θα ερ-
χόταν στην Αθήνα για... τουρισμό, ψώνια ή οτι-
δήποτε άλλο πέρα από την πραγματική ανάγκη 
που ήταν να συμμετέχουν στη Συνέλευση των 
Αντιπροσώπων. Το υλικό και τα ψηφίσματα ήταν 
παρακαταθήκες που θα έπαιρναν πίσω στον τόπο 
τους. Και η ευκαιρία να δουν και γνωριστούν από 
κοντά με συναδέλφους τους, πολύ σημαντικό...

36η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ στην ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ
Έτσι γράφεται η ιστορία...

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ (Φεβρουάριος 1979)  
που έχει για θέμα της τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΤ ΟΤΕ στο γήπεδο «Μήλων» με 2.026 παρόντες.
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ΗΜ/ΝΙΑ Τ.Δ.Ε Τ.Δ.Ε Τ.Δ.Ε Τ.Δ.Ε
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1/2016 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1/2016 ΞΑΝΘΗ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1/2016 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1/2016 ΔΡΑΜΑ ΛΑΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/2/2016 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΤΗ 2/2/2016 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2/2016 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2/2016 ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2/2016 ΧΑΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2/2016 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΡΙΤΗ 9/2/2016 ΚΟΖΑΝΗ ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2/2016 ΕΔΕΣΣΑ ΧΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2/2016 ΒΕΡΟΙΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2/2016 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2/2016 ΠΑΤΡΑ

ΤΡΙΤΗ 16/2/2016 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2/2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2/2016 ΠΥΡΓΟΣ ΣΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2/2016 ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 25/1 - 19/2 - 2016

Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

Τ.Δ.Ε. Ετολίας

Τ.Δ.Ε. Αγρινίου Τ.Δ.Ε. Ακαρνανίας

Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων
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Τ.Δ.Ε. Άρτας

Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

Τ.Δ.Ε. Αγρινίου
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24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ – 3/12/2015

Κινητοποιήσεις εργαζομένων 

Την κήρυξη γενικής απεργίας την 
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου αποφά-
σισαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ εν όψει 

της ψήφισης του προϋπολογισμού και 
αντιδρώντας στις αλλαγές στο Ασφα-
λιστικό. 

Στο πλαίσιο της απεργίας η ΑΔΕΔΥ 
έχει προγραμματίσει απεργιακές συ-
γκεντρώσεις στην Πλατεία Κλαυθμώ-
νος (ώρα 11:00), αλλά και στην περι-
φέρεια, στις έδρες των Νομαρχιακών 
Τμημάτων.

«Είναι το επόμενο βήμα στο πλαίσιο 
της κλιμάκωσης του αγώνα μας για να 
ακυρώσουμε την επιχείρηση κατεδάφι-
σης του συστήματος Κοινωνικής Ασφά-
λισης. Τα ευρύτερα κοινωνικά στρώ-
ματα, που πλήττονται βάναυσα από τα 
μνημονιακά μέτρα, με τους αγώνες 
τους θα ανατρέψουν τις πολιτικές της 
λιτότητας, της ανεργίας, της φορολη-
στείας, των πλειστηριασμών της λαϊκής 
κατοικίας και της εκποίησης της δημό-
σιας περιουσίας» αναφέρει, μεταξύ άλ-
λων, σε ανακοίνωσή της η Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, σημειώνοντας:

«Ο πολύμορφος αυτός αγώνας θα 
κλιμακωθεί με στόχο να ανατραπεί η 
αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική που 
υπηρετεί τα συμφέροντα των τραπε-
ζών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ 
και του κεφαλαίου».

Στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, μετά τη 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής, αναφέρεται: 

«Μετά το τρίτο και επαχθέστερο 
μνημόνιο και έπειτα από 6 χρόνια ανε-
λέητης επίθεσης στα εργασιακά και 
ασφαλιστικά μας δικαιώματα και συνε-
χούς υποτίμησης της ζωής μας, από τις 
πολιτικές και την εφαρμογή των μνημο-
νίων, τα όρια αντοχών και ανοχών της 

κοινωνίας και των εργαζομένων εξα-
ντλήθηκαν.

» Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνο-
μοσπονδίας αποφάσισε την προκήρυξη 
24ωρης Γενικής απεργίας για την Πέ-
μπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 και έπεται συ-
νέχεια άμεσα με δεδομένο το γεγονός 
ότι επιχειρείται και προωθείται και το 
γκρέμισμα του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης.

» Η συνέχιση από την κυβέρνηση 
της ίδιας αδιέξοδης και καταστροφικής 

πολιτικής, με την εφαρμογή ενός νέου 
εκρηκτικού μείγματος φτωχοποίησης 
της Ελληνικής κοινωνίας και διάλυσης 
της εναπομείνασας οικονομίας, οδη-
γεί σε μια τιμωρητική λιτότητα που δεν 
πρέπει και δεν θα μείνει αναπάντητη.

» Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι 
άνεργοι, οι νέες και οι νέοι της χώρας 
μας, θα δώσουν δυναμική και αγωνιστι-
κή απάντηση στα νέα βάρβαρα, σκληρά 
και αντιλαϊκά μέτρα που εξαθλιώνουν 
τον εργαζόμενο, οδηγούν τον άνεργο 
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στην απόγνωση, διώχνουν από την χώρα τη νέα γενιά, καθιστούν 
τους συνταξιούχους από απόμαχους της δουλειάς απόμαχους της 
ζωής.»

Παρούσα και η ΠΕΤ ΟΤΕ
Η ΠΕΤ ΟΤΕ αντιδρώντας δυναμικά στα δραματικά αποτελέσματα 

για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και ολόκληρης της ελλη-
νικής κοινωνίας από το τρίτο επαχθές μνημόνιο συμμετέχει στην 
24ωρης Γενικής Απεργίας την 12η Νοέμβρη 2015, που κήρυξε η 
ΓΣΕΕ σε συνεργασία με άλλα κοινωνικά στρώματα, τα οποία επίσης 
πλήττονται από την πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης, που 
εφαρμόζει με τον χειρότερο τρόπο η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α - ΑΝ.ΕΛ.

Καλούμε τους συναδέλφους μας να πάρουν μαζικά μέρος στη 
διοργάνωση του συλλαλητηρίου με την κατάθεση του δεύτερου πα-
κέτου προαπαιτούμενων μέτρων στη Βουλή.

Η κατάργηση στην ουσία της κοινωνικής ασφάλισης με την αντι-
κατάσταση των συντάξεων από επιδόματα φτώχειας, η φοροκαται-
γίδα, ο αφανισμός κάθε εργασιακού δικαιώματος και πάνω από όλα 
η δραματική αύξηση της ανεργίας δεν δημιουργούν τίποτα άλλο 
παρά μόνο κοινωνικά ερείπια.

Το «κυρίως πιάτο» που έπεται και περιλαμβάνει μια σειρά από 
νομοσχέδια για ασφαλιστικό, εργασιακά, συνδικαλισμό, θα αντι-
μετωπιστούν από τα συνδικάτα και τις κοινωνικές δυνάμεις που 
ισοπεδώνονται, δίνοντας από κοινού τις μεγάλες μάχες σε όλα τα 
επίπεδα.
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…Και η 24ωρη απεργία της 
Σε συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθή-

νας κάλεσαν τους εργαζόμενους 
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ κατά την 24ωρη 

πανελλαδική απεργία της Πέμπτης 12 Νο-
εμβρίου 2015, στην οποία συμμετείχαμε κι 
εμείς όπως επίσης και οι γιατροί, οι φαρμα-
κοποιοί αλλά και ορισμένα μέσα σταθερής 
τροχιάς.

Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ
«Για τη ΓΣΕΕ η 24ωρη Γενική Απεργία και 

τα συλλαλητήρια στις 12 Νοέμβρη αποτε-
λούν τη «μητέρα των μαχών» απέναντι στη 
νέα λαίλαπα μέτρων υποβάθμισης του επι-
πέδου διαβίωσης της Ελληνικής κοινωνίας. 
Όλοι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε τα 
χειρότερα και να ανατρέψουμε τα προηγού-
μενα. Όλοι και όλες μαζί αρκεί να το πιστέ-
ψουμε. Αρκεί ο καθένας και η καθεμία από 
εμάς να επιλέξουμε τι είδους ασφάλεια 
θέλουμε. Κοινωνική ασφάλεια ή ασφάλεια 
του καναπέ;»

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
«Η υπερψήφιση του 3ου Μνημονίου, με 

μεγάλη μάλιστα κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία, ήρθε να επιβεβαιώσει τα εφιαλτικότε-
ρα σενάρια για το μέλλον των εργαζόμενων 
και των ανέργων, των συνταξιούχων και των 
νέων. Οι Κυβερνήσεις αλλάζουν – Οι ίδιες 
πολιτικές συνεχίζονται».

Το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε συγκέντρωση 
στις 10:30 στην Ομόνοια, στη Θεσσαλονίκη 
στις 10.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην Πά-
τρα στις 10.30 στην πλατεία Γεωργίου, ενώ 
συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δε-
κάδες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Ποιοι απεργούν την Πέμπτη 12/11
ΜΜΕ

«Έναυσμα κινητοποιήσεων η πανελλα-
δική συμμετοχή των δημοσιογράφων στην 
24ωρη απεργία της 12ης Νοεμβρίου», ανα-
φέρει η ανακοίνωσή της ΠΟΕΣΥ. Στην ανα-
κοίνωσή της η ομοσπονδία αναφέρει ότι: «Η 
απεργία, από τις 06.00 της Πέμπτης 12/11 
έως τις 06.00 της Παρασκευής 13/11, κη-

ρύσσεται σε όλα τα έντυπα (εφημερίδες και 
περιοδικά), την ΕΡΤ και τα άλλα ραδιοτη-
λεοπτικά και διαδικτυακά ΜΜΕ της χώρας, 
καθώς και στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, τη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και τα γραφεία 
Τύπου. Από την απεργία εξαιρούνται οι 
συνάδελφοι που θα καλύψουν το ρεπορτάζ 
των κινητοποιήσεων, ενώ στα ραδιοτηλε-
οπτικά ΜΜΕ επιτρέπεται η μετάδοση δύο 
δεκάλεπτων απεργιακών δελτίων ειδήσε-
ων, σε ώρες που θα καθορίσουν τα ίδια τα 
Μέσα.

Απεργία και για τους εμπόρους
Τη συμμετοχή του εμπορικού κόσμου 

στις κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις, 
αποφάσισε το ΔΣ της Ελληνικής Συνομο-
σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότη-
τας (ΕΣΕΕ), μετά από σχετικές αποφάσεις 
των τοπικών συλλόγων και Ομοσπονδιών. 
«Πάγια θέση της ΕΣΕΕ, σημειώνεται, είναι 
να διαφυλάσσεται ως τελευταίος προμα-
χώνας το κλείσιμο των καταστημάτων μας 
και να μην θεωρείται ως η πλέον δραστική 
συνδικαλιστική αντίδραση, αφενός επειδή 
συνεπάγεται μεγάλο τίμημα μόνο για τους 
μικρομεσαίους εμπόρους, και αφετέρου 
επειδή δεν τηρείται από όλους τους άλ-
λους κλάδους της αγοράς».

Απεργία από την ΠΝΟ
Χωρίς δρομολόγια πλοίων παρέμειναν 

την Πέμπτη όλα τα λιμάνια της χώρας, 
καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία 
(ΠΝΟ) και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λι-
μανιών (ΟΜΥΛΕ) συμμετείχαν στην 24ωρη 
πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ. Η απεργία 
ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 
ώς και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Προη-
γουμένως η ΠΝΟ είχε διαμηνύσει ότι εάν 
μέχρι την ημέρα εκείνη δεν είχαν δοθεί ου-
σιαστικές λύσεις στα βασικά αιτήματα του 
κλάδου, οι ναυτεργάτες θα προχωρήσουν 
σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Με τη σειρά τους και οι εργαζόμενοι 
στα λιμάνια κατέβηκαν στις 12 Νοεμβρίου Η ΠΕΤ - ΟΤΕ συμμετείχε και στο 

συλλαλητήριο της 22ας Οκτωβρίου 2015
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12 Νοέμβρη 2015
στην απεργία. «Βιώνουμε εδώ και χρόνια 
τον εφιάλτη του ξεπουλήματος και της δι-
άλυσης των λιμανιών. Παρά την αντίθεση 
αυτοδιοικητικών, κοινωνικών και παραγωγι-
κών φορέων, η κυβέρνηση προχωράει στην 
πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των 
μετοχών των ΟΛΠ-ΟΛΘ, ενώ ταυτόχρονα 
συνεχίζει την πολιτική της απαξίωσης όλων 
των λιμανιών με άπνοια επενδύσεων, δρα-
ματική συρρίκνωση του προσωπικού και ερ-
γολαβοποίηση των εργασιακών σχέσεων» 
αναφέρει, μεταξύ, άλλων, η Ομοσπονδία 
Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ). 
Καλεί τους εργαζομένους στον ΟΛΠ να δώ-
σουν το παρών στην κεντρική συγκέντρωση 
των συνδικάτων, στην πλατεία Κλαυθμώνος 
στις 11 το πρωί, και τους λιμενεργάτες των 
άλλων περιοχών να συμμετάσχουν στις 
συγκεντρώσεις των τοπικών Εργατικών 
Κέντρων.

Απεργία στα ΜΜΜ
Ακινητοποιημένοι έμειναν την Πέμπτη οι 

συρμοί του ΜΕΤΡΟ, καθώς οι εργαζόμενοι 
στο μέσο συμμετείχαν στην 24ωρη γενική 
απεργία των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. Στάση εργα-
σίας και για τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Από 
την έναρξη της βάρδιας έως και της 09:00 
το πρωί και από τις 09:00 το βράδυ έως 
και την λήξη της βάρδιας θα πραγματοποι-

ήσουν στάση εργασίας οι εργαζόμενοι του 
ΟΑΣΑ. Το επιβατικό κοινό για τις παραπάνω 
ώρες δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα 
λεωφορεία του ΟΑΣΑ. 

Ακινητοποιημένα έμειναν την Πέμπτη τα 
τρένα του ΟΣΕ, καθώς και του Προαστιακού 
λόγω της συμμετοχής της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) στη 
γενική απεργία των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. Επί-
σης, λόγω της απεργίας ματαιωθηκαν όλα 
τα δρομολόγια λεωφορείων στη διαδρομή 
Κιάτο – Πάτρα και αντιστρόφως. Για λίγες 
ώρες κινήθηκαν ηλεκτρικός και Τραμ. Ο 
ηλεκτρικός σιδηρόδρομος (ΗΣΑΠ) και το 
λειτούργησαν από την έναρξη της βάρδιας 
έως τις 10 π.μ. και από 4 μ.μ. έως τη λήξη 
της βάρδιας.

ΠΟΕ – ΟΤΑ
Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλα-

δική απεργία της 12ης Νοεμβρίου ανακοί-
νωσε η ΠΟΕ – ΟΤΑ.

ΠΟΕΔΗΝ
Στην απεργία συμμετείχε και η Πανελ-

λήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων 
Νοσοκομείων και τα νοσοκομεία θα λει-
τουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας

ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ αποφάσισε η 

ΓΕΝΟΠ, η οποία κάλεσε τους εργαζόμε-
νους στο συλλαλητήριο των συνδικάτων 
στην Αθήνα στις 11.00 π.μ. στην πλατεία 
Κλαυθμώνος και στα κατά τόπους συλλα-
λητήρια των Εργατικών Κέντρων σε όλη τη 
χώρα. «Οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, οι 
συνταξιούχοι και οι άνεργοι, είναι για μια 
ακόμη φορά αντιμέτωποι με σκληρά και 
άδικα μέτρα, μετά από έξι συνεχόμενα χρό-
νια λιτότητας και βάρβαρης επίθεσης στα 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των 
εργαζομένων», αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η Ομοσπονδία.

Ακυρώσεις πτήσεων
Ακυρώσεις πτήσεων, κυρίως στα πε-

ριφερειακά αεροδρόμια, ανακοινώθηκαν 
λόγω της 4ωρης στάσης εργασίας και της 

24ωρης απεργίας του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Πτυχιούχων Τηλεπικοινωνιακών Υπαλ-
λήλων ΥΠΑ, αλλά και της ΟΣΥΠΑ.

Η Olympic Air προχώρησε στην ακύρωση 
36 πτήσεων.

Κλειστά τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί 
χώροι

Η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλα-
ξης Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ) συμμετείχε επί-
σης στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που 
προκήρυξαν, η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ.

Συμμετέχουμε στην 24ωρη Απεργία Της 
12 Νοεμβρίου 2015

Η ΠΕΤ ΟΤΕ αντιδρώντας δυναμικά στα 
δραματικά αποτελέσματα για τον κόσμο 
της μισθωτής εργασίας και ολόκληρης της 
ελληνικής κοινωνίας από το τρίτο επαχθές 
μνημόνιο συμμετέχει στην 24ωρης Γενικής 
Απεργίας την 12η Νοέμβρη 2015, που κή-
ρυξε η ΓΣΕΕ σε συνεργασία με άλλα κοινω-
νικά στρώματα, τα οποία επίσης πλήττονται 
από την πολιτική της φτώχειας και της εξα-
θλίωσης, που εφαρμόζει με τον χειρότερο 
τρόπο η κυβέρνηση της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

Καλούμε τους συναδέλφους μας να πά-
ρουν μαζικά μέρος στη διοργάνωση του 
συλλαλητηρίου με την κατάθεση του δεύ-
τερου πακέτου προαπαιτούμενων μέτρων 
στη Βουλή .

Η κατάργηση στην ουσία της κοινωνι-
κής ασφάλισης με την αντικατάσταση των 
συντάξεων από επιδόματα φτώχειας, η φο-
ροκαταιγίδα, ο αφανισμός κάθε εργασιακού 
δικαιώματος και πάνω από όλα η δραματι-
κή αύξηση της ανεργίας δεν δημιουργούν 
τίποτα άλλο παρά μόνο κοινωνικά ερείπια.

Το «κυρίως πιάτο» που έπεται και πε-
ριλαμβάνει μια σειρά από νομοσχέδια για 
ασφαλιστικό, εργασιακά, συνδικαλισμό, θα 
αντιμετωπιστούν από τα συνδικάτα και τις 
κοινωνικές δυνάμεις που ισοπεδώνονται, 
δίνοντας από κοινού τις μεγάλες μάχες σε 
όλα τα επίπεδα
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ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

Η ΠΕΤ ΟΤΕ συμμετείχε και φέτος 

Συμπληρώνονται φέτος 42 χρόνια 
από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου και από την Κυριακή άρχι-

σε ο τριήμερος εορτασμός στο ιστορικό 
κτίριο στην Πατησίων, όπου βρίσκονται 
τα μνημεία της εξέγερσης.

Φοιτητικοί σύλλογοι, σχολεία, εργα-
τικά σωματεία και άλλοι φορείς προε-

τοιμάζουν την παρουσία τους στον τρι-
ήμερο εορτασμό, ο οποίος θα κορυφω-
θεί, την Τρίτη 17 Νοέμβρη, με τη μεγά-
λη πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

Στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου 
θα καταθέσει η ΠΕΤ ΟΤΕ, σήμερα Δευ-
τέρα, 16 Νοέμβρη. Καλούμε τα μέλη 
μας να πλαισιώσουν τη μεγάλη πορεία 

προς την αμερικανική πρεσβεία που 

θα γίνει αύριο και να ενώσουν τη φωνή 

τους με όλου τους εργαζόμενους της 

χώρας να σταματήσουν τα μνημόνια σε 

βάρος μας και να επιστρέψουμε στην 

ανάπτυξη που θα δώσει το ισχυρό χτύ-

πημα στην ύφεση και την ανεργία

Μαζί ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Σωματείου μας και δίπλα τους μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Είναι ένα χρέος που κάθε χρόνο 
το κάνουν… Οι καιροί είναι δύσκολοι και είναι απαραίτητο να γυρνάμε στις ρίζες μας και να αντλούμε δύναμη από το παρελθόν για να 

υπερασπιστούμε το μέλλον.
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ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ

στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Όλα τα συνδικάτα του ΟΤΕ έξω από το Πολυτεχνείο με εκπροσώπους τους, έτοιμα να καταθέσουν στεφάνι…

Με σεβασμό στη μνήμη των πεσόντων στο πολυτεχνείο το 1973 η ΠΕΤ ΟΤΕ 
κατέθεσε, μαζί με άλλα συνδικάτα στεφάνι στο χώρο αποτείοντας φόρο τιμής 

στους πεσόντες φοιτητές και εργάτες εκείνου του ξεσηκωμού.
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ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ OΠAKE ΟΤΕ

Με το πενάκι του πρώην συναδέλφους μας  
Νίκου Παντζόπουλου

Όροι συμμετοχής στις κληρώσεις για διακοπές στα Πα-
ραθεριστικά Κέντρα Τέμενης - Φαναρίου

1. Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι όλοι οι εργαζόμε-
νοι και συνταξιούχοι του Ομίλου εταιρειών Ο.Τ.Ε. καθώς και 
τα μέλη των οικογενειών τους. Για τους εν ενεργεία, μέλη 
θεωρούνται ο/η σύντροφος, τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας 
και οι γονείς. Για τους συνταξιούχους μέλη θεωρούνται ο/η 
σύντροφος, τα τέκνα ηλικίας έως 30 ετών και οι γονείς.

2. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλώσουν διαμονή 
σε μέσα ΟΠΑΚΕ, δεν θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση των 
προγραμμάτων διακοπών σε οικίσκο την 4η, 5η, 6η και 7η 
περίοδο για το έτος 2015. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να 
δηλώσουν διαμονή σε Ιδιωτικά μέσα, δεν υπόκεινται σε 
αυτό τον περιορισμό.

3. Οι εv ενεργεία συνάδελφοι με αναπηρία και οι πολύτε-
κνοι δεν υπόκεινται στον προηγούμενο περιορισμό.

4. Όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα 
υποβολής αίτησης για το Π. Κ. Τέμενης και το Π. Κ. Φανα-
ρίου, σε οικίσκο και τροχόσπιτο τις περιόδους 1,2,3,8,9 και 
σε όλες τις περιόδους για ιδιωτικά τροχόσπιτα και σκηνές.

5. Οι συνάδελφοι που έχουν αποχωρήσει με εθελουσία, 
υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με τους όρους που 
ισχύουν για τους συνταξιούχους.

6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κληρωθέντες στα Π.Κ. θα προπληρώ-
νουν την παραμονή τους το αργότερο 15 ημέρες πριν την 
προσέλευσή τους στο Λογαριασμό Ο.ΠΑ.Κ.Ε.-OTE ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΙΒΑΝ: GR0901106710000067148000283. Όσον αφορά 

την πρόωρη αναχώρηση τα χρήματα θα επιστρέφονται μόνο 
για λόγους υγείας, κατόπιν προσκόμισης σχετικών δικαιο-
λογητικών από νοσοκομείο (Εισιτήριο ή Εξιτήριο νοσοκο-
μείου ή Πρακτικό χειρουργείου ή Βεβαίωση νοσοκομείου).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

α. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία του 
Ο.ΠΑ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Ε. την Πέμπτη 21 Απριλίου και ώρα 10:00 με 
ελεύθερη προσέλευση.

β. Οι πίνακες των κληρωθέντων και αναπληρωματικών 
θα αναρτηθούν στα γραφεία του Οργανισμού την ημέρα της 
κλήρωσης και την επομένη στην ιστοσελίδα www.opake-
ote.gr.

γ. Σε κάθε κληρωθέντα δικαιούχο θα αποσταλεί επιστολή 
στη διεύθυνση κατοικίας του και email.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η διαμονή στα παραθεριστικά κέντρα διέπεται από τον 
κανονισμό λειτουργίας τους.

2. Δεν διατίθενται κλινοσκεπάσματα και πετσέτες στους 
οικίσκους.

3. Δεν διατίθεται πρόσθετος εξοπλισμός για τις σκηνές 
(στρώματα, μαξιλάρια κ.λπ.).

4. Δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων κάτω των 18 
ετών χωρίς την παρουσία του δικαιούχου.

5. Δεν επιτρέπεται η παραμονή κατοικίδιων στα παραθε-
ριστικά κέντρα.

Ο Νίκος Πατζόπουλος ήταν στο παρελθόν μέλος της ΠΕΤ ΟΤΕ. Σή-
μερα είναι πια συνταξιούχος, αλλά συνεχίζει να σκιτσάρει, κάτι που 
έκανε και όσο ήταν στην ενεργό υπηρεσία.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει 
πολλά σκίτσα του. Βρεθήκαμε ξανά…. Και ζήτησε να του δημοσιεύ-
σουμε αυτό το σκίτσο από την καθημερινότητα των εργαζομένων στον 
ΟΤΕ.

Το κάνουμε με ευχαρίστηση επειδή εκτιμούμε το ήθος του και τη 
δουλειά του… Συνάδελφε, σε ευχαριστούμε…
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Με την υποδόση των 2 δισ. ευρώ να έχει 
εγκριθεί και να εκταμιεύεται σήμερα και 
τα περίπου 6 δισ. ευρώ για τις τράπεζες 

να είναι άμεσα διαθέσιμα, το ενδιαφέρον κυβέρ-
νησης και δανειστών στρέφεται πλέον στην υλο-
ποίηση των μέτρων που θα περιλαμβάνονται στη 
δεύτερη λίστα των προαπαιτουμένων, στην οποία 
υπάρχουν τα «αγκάθια» της ρύθμισης των «κόκ-
κινων» δανείων και της διαμόρφωσης του νέου 
Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων.

Όπως είναι γνωστό ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε την εκταμίευση της 
υποδόσης των 2 δισ. ευρώ, τα οποία θα κατευ-
θυνθούν κυρίως για την αποπληρωμή του χρέους, 
και δευτερευόντως για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του 
Δημοσίου και τα συγχρηματοδοτούμενα από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. έργα. Κατέστη, δε, 
σαφές από τον πρόεδρο του Eurogroup, κ. Γ. Ντά-
ισελμπλουμ, τον κοινοτικό επίτροπο, κ. Π. Μοσκο-
βισί, και τον επικεφαλής του ESM, κ. Κ. Ρέγκλινγκ, 
πως τα δάνεια για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών (εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περί τα 6 
δισ. ευρώ από το σύνολο των 10 δισ. ευρώ που 
έχει στη διάθεσή του ο ESM) είναι άμεσα διαθέ-
σιμα και θα διατίθενται μόλις οριστικοποιείται το 
ακριβές ποσό που θα χρειάζεται η κάθε τράπεζα. 
Συγχρόνως το ποσό που θα χρειαστούν οι υπόλοι-
πες τράπεζες -μη συστημικές- θα εξεταστεί στα 
μέσα Δεκεμβρίου.

Οι θεσμοί παρέδωσαν στην κυβέρνηση τις προ-
τάσεις τους για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
στη δεύτερη λίστα προαπαιτουμένων και αναμέ-
νεται να οριστικοποιηθεί μεταξύ του Euroworking 
Group και της Αθήνας.

 Οι εκπρόσωποι των δανειστών ήταν προγραμ-
ματισμένο να επιστρέψουν στην Αθήνα για να 
ελέγξουν τον βαθμό υλοποίησής τους στις αρχές 
Δεκεμβρίου. Στη λίστα δεν περιλαμβάνονται τα 
πολιτικά δύσκολα ζητήματα του ασφαλιστικού και 
της φορολόγησης των αγροτών και των ενοικίων. 
Τα θέματα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά 
τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου επί του προ-
γράμματος που αναμένεται να λάβει χώρα στις 
αρχές του 2016. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση 
«κέρδισε» χρόνο για να εφαρμόσει τις υπόλοιπες 
δράσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα των δεύ-
τερων προαπαιτουμένων και να προετοιμάσει τις 
προτάσεις της για ασφαλιστικό και φορολογικό. 
Στη νέα λίστα, όπως έχουμε δει, περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων:

1. Η ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων.

2. Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στον τραπεζικό 
κλάδο.

3. Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.

4. Το ζήτημα των δημοπρασιών ηλεκτρικής 
ισχύος (ΝΟΜΕ).

5. Το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο.

6. Η δημιουργία της ομάδας δράσης που θα 
αναλάβει να διαμορφώσει το νέο Ταμείο Αποκρα-
τικοποιήσεων, στο οποίο αναφέρθηκε χθες και ο 
κ. Ντάισελμπλουμ.

7. Η δημιουργία της νέας ανεξάρτητης γραμ-
ματείας εσόδων.

8. Η έκδοση υπουργικής απόφασης για την 
εφαρμογή του clawback στα νοσοκομεία.

9. Η προς τα κάτω αναθεώρηση των τιμών των 
ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

10. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που 
προτείνει ο ΟΟΣΑ μέσω των δύο εργαλειοθηκών 
του για τις αγορές προϊόντων (π.χ. μη συνταγο-
γραφούμενων φαρμάκων και λειτουργία των κατα-
στημάτων τις Κυριακές).

Ο κ. Μοσκοβισί κάλεσε την Αθήνα να διατη-
ρήσει τον μεταρρυθμιστικό ρυθμό που έχει και 
εξέφρασε την αισιοδοξία του πως «θα επιτύχουμε 
καλή συμφωνία και πάλι» για τα δύσκολα θέματα 
που ακολουθούν. Μετά την υλοποίηση της παρα-
πάνω λίστας, θα ακολουθήσει ο πρώτος έλεγχος 
του προγράμματος που όπως παραδέχτηκε ο κ. 
Ντάισελμπλουμ θα είναι μακρύς και θα ξεκινήσει 
στις αρχές του 2016. Σε αυτόν ενέταξε ο πρόε-
δρος του Eurogroup και το θέμα της ασφαλιστικής 

μεταρρύθμισης, ενώ επανέλαβε πως όταν κλείσει 
ο έλεγχος θα αρχίσει η συζήτηση για το χρέος 
αλλά και θα αποφασίσει και το ΔΝΤ για το αν θα 
συμμετάσχει ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα (μία 
συμμετοχή που είναι απαραίτητη για μία σειρά από 
κράτη-μέλη).

«Κούρεμα» στις προσδοκίες
Στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που θα 

οδηγήσουν σε ανάπτυξη και θα καταστήσουν ευ-
κολότερη την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους, 
παρέπεμψε επίσης ο επικεφαλής του Ευρωπα-
ϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), κ. Κλ. 
Ρέγκλινγκ, «κουρεύοντας» επί της ουσίας τις 
όποιες προσδοκίες για μία σημαντική αναδιάρ-
θρωση του χρέους. 

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Χονγκ 
Κονγκ «South China Morning Post» υποστήριξε 
πως «από την περυσινή εμπειρία και από την 
αξιολόγηση των θεσμών, γνωρίζουμε ότι με τις 
σωστές μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα μπορεί να έχει 
καλή αναπτυξιακή επίδοση. Επομένως, μπορεί να 
λειτουργήσει προσθετικά. Μετά από λίγο, το χρέ-
ος μπορεί να αρχίσει να μειώνεται και μπορεί να 
βγει (η Ελλάδα) από τα προβλήματά της.

 Αυτό είναι δυνατό, αλλά απαιτεί τη συνέχιση 
των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών». Να σημει-
ωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε 
πως το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο 
εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015 ήταν 
στα 314,5 δισ. ευρώ, από 312,8 δισ. ευρώ στο 
πρώτο εξάμηνο και 321,7 δισ. ευρώ πέρυσι στο 
εννεάμηνο.

Η δεύτερη λίστα των προαπαιτουμένων

Σκληρά τα προαπαιτούμενα μέτρα που προβλέπει το 3ο και πιο σκληρό Μνημόνιο. 
Και μόνο με τους αγώνες των εργαζομένων μπορούν να ανατραπούν…
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Παρατάξεις

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

Οι εξελίξεις τρέχουν εντός και 
εκτός των τειχών και δυστυχώς για 
την πατρίδα μας οι εξελίξεις αυτές 
είναι τουλάχιστον δραματικές. Η 
«Πρώτη φορά αριστερά» κυβέρνη-
ση έχει καταφέρει σε λιγότερο από 
ένα χρόνο να γκρεμίσει τα πάντα,  
να οριστικοποιήσει την εξαθλίω-
ση και να μηδενίσει τις οποιεσδή-
ποτε θυσίες των εργαζομένων τα 
προηγούμενα χρόνια με σκοπό να 
βγούμε από την οικονομική κρίση. 
Δυστυχώς πληρώνουμε όλοι τις 
επιπόλαιες επιλογές του «εύκο-
λου ψέματος», του «παραμυθιού» 
και της κοινωνικής ανωριμότητας, 
η οποία είναι διαχρονικό μας χαρα-
κτηριστικό σαν λαός.

Όσον αφορά τις εσωτερικές εται-
ρικές μας εξελίξεις, είναι πολύ 
σημαντικό να επισημάνουμε ότι η 
διοίκηση του ΟΤΕ δεν δείχνει την 
ανάλογη και την αναμενόμενη ωρι-
μότητα και αποφασιστικότητα να 
δώσει λύσεις σε εκκρεμότητες οι 
οποίες απλά την εκθέτουν. Αλλά 
το βασικότερο είναι ότι σε μια ιδιαί-
τερα δύσκολη εποχή προκαλούν το 
κοινό εργασιακό αίσθημα των  ερ-
γαζομένων, καθώς επίσης δημιουρ-
γούν ένα κλίμα απογοήτευσης για 
λύσεις θεμάτων που κωλυσιεργούν 
αδιανόητα. Η πλειοψηφία του Σ.Κ 
στον ΟΤΕ την χρονιά που μας πέρα-
σε έδειξε ότι διαθέτει και σύνεση 

και ρεαλισμό και αποφασιστικότητα 
για να υπογραφεί η Σ.Σ.Ε αλλά και 
να διασφαλισθούν εργασιακά τα 
οποία προέκυπταν μέσα από την Σ.
Σ.Ε. Αντί αυτού μέχρι σήμερα ακόμα 
εκκρεμεί και δεν έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία ένταξης των συναδέλ-
φων της πρώην OtePlus στον ΟΤΕ 
που ήταν και το βασικότερο  στοι-
χείο αξιολόγησης της Σ.Σ.Ε.  Όσον 
αφορά τα κουπόνια που συσχετίζο-
νται με τα έξοδα  κίνησης εδώ δεν 
χωράει τίποτα περισσότερο για την 
διοίκηση του ΟΤΕ από το «Ακριβοί 
στα πίτουρα και φτηνοί στο μέλι»..!!! 
Χωρίς καμιά απολύτως λογική δεν 
δόθηκαν στους συναδέλφους της 
πρώην OtePlus τα κουπόνια και 
αυτό είναι κάτι το οποίο για μας όχι 
απλά δεν έχει τελειώσει ούτε καν 
έχει ξεκινήσει…. Αδιανόητη επίσης 
η εμμονή για την αμοιβή της εκτός 
έδρας αποζημίωσης, η οποία λει-
τουργεί εντελώς ακατανόητα απα-
ξιώνοντας και υποτιμώντας έναν 
νέο συνάδελφο. Είναι κι αυτό ένα 
θέμα για το οποίο έχει γίνει πολ-
λαπλή παρέμβαση για την επίλυση 
του.  Κύριοι της διοίκησης επιτέ-
λους ΣΚΥΨΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
και δώστε λύσεις, η συμπεριφορά 
σας δημιουργεί προβληματισμούς 
οι οποίοι είναι μαθηματικά δεδομέ-
νο ότι θα μας οδηγήσουν σε αποφα-
σιστικές κινητοποιήσεις, ο  χρόνος 

τελειώνει και η υπομονή μας εξα-
ντλεί τα όρια της. Όσον αφορά την 
ΠΕΤ-ΟΤΕ και τις Γενικές συνελεύ-
σεις οι οποίες έγιναν σε ολόκληρη 
τη χώρα, εκείνο το οποίο είναι πλέ-
ον ξεκάθαρο είναι ότι οι εργαζόμε-
νοι στον ΟΤΕ θέλουν σοβαρό και 
δυνατό συνδικάτο τώρα περισσότε-
ρο από οποτεδήποτε άλλοτε. Οι ερ-
γαζόμενοι δεν «μασάνε» πλέον στο 
παραμύθι και στο λαϊκισμό. Ιδίως οι 
νέοι συνάδελφοι διαθέτουν όλο το 
απαραίτητο υπόβαθρό για να μπο-
ρούν να κρίνουν και να συγκρίνουν.  
Οι διαχρονικοί «κιτρινιάρηδες» του 
συνδικαλιστικού κινήματος δεν 
μπορούν να πείσουν πλέον ούτε τον 
εαυτό τους  και πολύ απλά βλέπουν 
ότι με τη λάσπη και το ψέμα απλά 
περιθωριοποιούνται κάθε μέρα και 
πιο πολύ. 

Εμείς όπως διαχρονικά μέχρι 
σήμερα θα συνεχίσουμε με το ίδιο 
πνεύμα και με ακόμα μεγαλύτερη 
δύναμη και αποφασιστικότητα. Με 
μοναδικό μας οδηγό της Αλήθεια, 
όσο κι αν αυτή δεν «χαϊδεύει» αυ-
τάκια. Με μοναδική μας σκέψη και 
στόχο την προάσπιση της εργασίας 
μας όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει 
να ξέρουν ότι η ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ θα 
είναι πάντα μπροστάρης αξιολο-
γώντας με ρεαλισμό την πραγμα-
τικότητα  με ξεκάθαρες θέσεις και 
απόψεις.

ΑΠΛΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ!!!
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

allileggyipetote.blogspot.com
allileggyipetote@gmail.com

Συναδέλφισσες-οι
Βρισκόμαστε αυτή την περίοδο στην 

πιο καθοριστική καμπή για την τύχη 
των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων 
και συντάξεων, από τα οποία εξαρτά-
ται η δική μας ζωή και των οικογενει-
ών μας. 

Με τις αλλεπάλληλες διαδοχικές 
εξοντωτικές περικοπές των συντά-
ξεων τα τελευταία έξι χρόνια από τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ 
- ΝΔ, κινδυνεύουμε από την παρούσα 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να μας αποτελειώσουν 
την στιγμή που μας έταξαν προεκλογι-
κά επαναφορά της 13ης σύνταξης και 
ένα σωρό άλλα ψέματα. 

Με την πολιτική τους ωθούν τους 
ενεργούς εργαζόμενους με την νέα 
γενιά να γυρίσουν την πλάτη στο Δη-
μόσιο Αναδιανεμητικό Ασφαλιστικό 
Σύστημα και την Αλληλεγγύη των 
γενεών και σπρώχνουν τους ασφαλι-
σμένους εργαζόμενους στην ιδιωτική 
ασφάλιση. Τιμωρούνται –ενοχοποι-
ούνται οι συνταξιούχοι που πλήρωναν 
υψηλές συνταξιοδοτικές εισφορές 
για μια αξιοπρεπή σύνταξη και τους 
φέρνουν αντιμέτωπους διχαστικά με 
τους χαμηλοσυνταξιούχους. 

Είναι βέβαιο ότι η συνεχιζόμενη 
αδιέξοδη πολιτική τους θα φέρει την 
κατάρρευση του Δημόσιου Ασφα-
λιστικού Συστήματος με οδυνηρές 

συνέπειες για τους σημερινούς και 
αυριανούς συνταξιούχους. Η «αριστε-
ρή» κυβέρνηση προχωρά ταχύτατα σε 
σφαγιασμό των συντάξεων και σε συ-
ντάξεις ελεημοσύνης, είναι ανίκανη 
να στηρίξει και να εγγυηθεί το ασφα-
λιστικό σύστημα κάτω από την μπότα 
των μνημονίων. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προω-
θεί δραστικές περικοπές σε όλα τα 
κλιμάκια των συντάξεων. Με το τρί-
το μνημόνιο (Ν4336/2015) ο ΣΥΡΙΖΑ 
δέχτηκε τις νεοφιλελεύθερες προ-
τάσεις των δανειστών για την κρίση 
του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. 
Παραιτήθηκε από τις προεκλογικές 
του θέσεις ότι το σύστημα των συντά-
ξεων στην Ελλάδα οδηγήθηκε σε κα-
τάρρευση κυρίως από τα μνημόνια και 
τις αντικοινωνικές ,αντιαναπτυξιακές 
και αντισυνταξιοδοτικές πολιτικές. 
Το προδιαγραμμένο «εκ προμελέτης» 
έγκλημα, για το οποίο ευθύνη έχουν, 
οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι 
δανειστές , οδήγησαν σε μια λεηλα-
σία του συνολικού μόχθου ενός ολό-
κληρου λαού χωρίς προηγούμενο στα 
παγκόσμια χρονικά. 

Οι απάνθρωπες μειώσεις των συ-
ντάξεων και η αύξηση ορίων ηλικίας 
δεν κατόρθωσαν να υποστηρίξουν τα 
ταμεία εν όψει των δεδομένων και 
των συνεπειών της ύφεσης. Αντίθε-

τα η ανεργία και η μείωση μισθών 
στερεί την κοινωνική ασφάλιση από 
πόρους (20δις), η εισφοροδιαφυγή 
από την αδήλωτη και ανασφάλιστη ερ-
γασία καθώς και οι ευέλικτες μορφές 
απασχόλησης (8,5 δις) και οι μη κατα-
βολή των οφειλών του κράτους από 
το 1993 στα ασφαλιστικά ταμεία ( 12 
δις) συρρικνώνουν απελπιστικά την 
οικονομική κατάσταση της κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Το νέο μοντέλο (που επιβάλουν το 
κουαρτέτο, θεσμοί και η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) κοινωνικής ασφάλισης 
είναι με τρεις πυλώνες (κύρια σύντα-
ξη υποβαθμισμένη, ατομικοί υποχρε-
ωτικοί λογαριασμοί, επαγγελματικά 
ταμεία) με περιορισμό της κρατικής 
χρηματοδότησης μειώσεις των συ-
νταξιοδοτικών δαπανών( κατάρρευση 
των συνταξιοδοτικών παροχών ) και 
επικράτηση της ιδιωτικοποιημένης 
ασφάλισης. Καλούμε την ΟΜΕ-ΟΤΕ 
να αναλάβει αγωνιστική πρωτοβου-
λία προάσπισης των ασφαλιστικών 
εισφορών γιατί αποτελούν τον μόχθο 
των συναδέλφων μας

Ως εδώ όχι στη διάλυση του Ασφα-
λιστικού Συστήματος , όχι στις συντά-
ξεις πείνας ναι στη Δημόσια, Καθολι-
κή, Αξιοπρεπή Ασφάλιση.
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Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • E Mail: aseote@yahoo.gr
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ

Γιόρτασαν τα 66 χρόνια 
του ΟΤΕ με περικοπές!

Την ώρα που η γερμανική διοίκηση της 
D.T με χρυσοπληρωμένες διαφημίσεις 
ενημέρωνε την κοινωνία και τους 
εργαζόμενους ότι o όμιλος ΟΤΕ γιορτάζει 
τα 66 χρόνια μαζί με τους συνδρομητές 
του επιβραβεύοντας τους σημερινούς 
πελάτες των πιο παλιών γραμμών 
τηλεφωνίας που ενεργοποιήθηκαν το 
1949 και 1950 με διάφορα δώρα.

Την ίδια ώρα σαν «επιβράβευση» προς 
τους εργαζόμενους  για τα 66 χρόνια του 
ΟΤΕ, με ενημέρωση που στάλθηκε στα 
υπηρεσιακά e-mail όλων των συναδέλφων 
από την Διεύθυνση Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού & Εργασιακών 
Θεμάτων μας ανακοινώθηκε ότι φέτος 
-και για πρώτη φορά στην ιστορία του 
ΟΤΕ- δεν θα δοθεί συμψηφισμός! 

Ταυτόχρονα, αφού κατάφεραν 
με την υπογραφή των εξωνημένων 
εργατοπατέρων και κατήργησαν τα 
οδοιπορικά μετατρέποντάς τα σε 
κουπόνια και μάλιστα από συγκεκριμένο 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ με άδεια ράφια, 
θεωρώντας για μια ακόμη φορά τους 
νέους συναδέλφους που εντάχτηκαν 
από τη OTEplus στον ΟΤΕ παιδιά ενός 
κατωτέρου θεού, δεν τους έδωσαν 
όπως έδωσαν σε όλους τους άλλους 
συναδέλφους τα αντίστοιχα κουπόνια! 

Οι φαιδρές και αστείες δικαιολογίες 
που επικαλέστηκαν στην ανακοίνωση για 
τον συμψηφισμό ότι, «Φέτος, δεδομένου 
ότι η τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων και 
η επόμενη ημέρα της Πρωτοχρονιάς, δε 
συμπίπτουν με εργάσιμες ημέρες για 
το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων  
της εταιρίας, δεν είναι δυνατή, σύμφωνα 
με την Πολιτική, η εφαρμογή των 
συγκεκριμένων “συμψηφισμών”  δεν 
μπορεί να γίνουν πιστευτές από κανέναν 
σοβαρό και νοήμονα συνάδελφο.

Να θυμίσουμε στην διοίκηση και 

στην κ. Παπαδοπούλου ότι σχεδόν 
κάθε έξι χρόνια τα Χριστούγεννα και 
η Πρωτοχρονιά συμπίπτουν ακριβώς 
τις ίδιες μέρες και ποτέ μέχρι σήμερα 
από την ημέρα που καθιερώθηκε ο 
συμψηφισμός δεν έχει κοπεί! 

Πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
ο συμψηφισμός γινόταν μεταξύ της 
παραμονής των Χριστουγέννων και της 
παραμονής της Πρωτοχρονιάς.  Δηλαδή, 
όποιος δούλευε την παραμονή των 
Χριστουγέννων καθόταν την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς και τούμπλαλιν κάτι 
που έγινε και το 2009 που συνέπεσαν οι 
ίδιες μέρες. 

Αυτή είναι η αλήθεια και όλα τ’ άλλα 
είναι δικαιολογίες για μικρά παιδιά.

Όσο για τον αποκλεισμό των 
νέων συναδέλφων από τα κουπόνια 
ευχόμαστε να μην αληθεύουν οι φήμες 

που κυκλοφορούν στη συνδικαλιστική 
πιάτσα ότι δεν θα τους ξαναδοθούν και 
να ήταν μια απλή καθυστέρηση.

Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι, 
απέναντι στις νέες αυτές προκλήσεις 
της γερμανικής εργοδοσίας θα υπήρχε 
οργισμένη αντίδραση από τα σωματεία, 
δεν είδαμε ούτε μια ανακοίνωση ούτε 
από την ΟΜΕ-ΟΤΕ, ούτε από τα σωματεία 
αλλά ούτε και από καμία παράταξη! 

Άλλωστε γιατί να αντιδράσουν οι 
εργατοπατέρες. Αυτοί τους «δικούς 
τους συμψηφισμούς» τους εξασφάλισαν 
με την πρόσφατη ΣΣΕ που υπέγραψαν 
-και ψήφισαν όλες οι παρατάξεις εκτός 
της ΑΣΕ- εξασφαλίζοντας επιπλέον 
συνδικαλιστικές απαλλαγές και άδειες. 

Αυτό τους ενδιέφερε αυτό 
εξασφάλισαν! Σιγά μην ασχοληθούν με 
τα δικά μας προβλήματα. 

Ριπές
Πάνω από 400.000 Νεοδημοκράτες προσήλθαν στις κάλπες και αφού πλήρωσαν από 3 ευρώ 

έκαστος εξέλεξαν την νέα ηγεσία της ΝΔlll Νέος πρόεδρος εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

με αντιπρόεδρο τον Άδωνηll Το κατάλληλο δίδυμο την κατάλληλη στιγμήl Πιο μνημονιακός 

πεθαίνειςlll Μετά την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ και του τελευταίου 10% που έχει το κράτος 

στον ΟΤΕ, ο Αλέξης Τζίφρας προχώρησε στο ξεπούλημα και του υπόλοιπου 67% του λιμανιού του 

Πειραιά στους Κινέζουςll Κατά τ’ άλλα θα έπαιρνε και τον ΟΤΕ και τα Λιμάνια πίσωl Ταυτόχρονα 

με την αλλαγή στο ασφαλιστικό προχωρά στην ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισηςlll Όλα 

αυτά με κυβέρνηση πρώτη φορά αριστεράll  Στα δικά μας, μετά την αλλαγή του ονόματος από 

ΟΤΕ σε COSMOTE οι γερμανοί ιδιοκτήτες άλλαξαν την διαχείριση των e-mail μας από webmail.

ote.gr σε mail.d.t-one.com, και αυτά είναι μόνο η αρχήl Σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν στις 

ετήσιες γενικές συνελεύσεις της ΠΕΤ-ΟΤΕ στην περιφέρεια και τα φασιστικά φαινόμενα και τους 

τραμπουκισμούς που βιώσαμε στις συνελεύσεις της Λαμίας και των Χανίων θα επανέρθουμε 

αναλυτικά με ανακοίνωσηlll 

Η νέα… ηγεσία της ΝΔ!!!
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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

ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΟΧΙ ΑΛΛΗ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
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Συνάδελφοι - συναδέλφισσες, εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ
Το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό αποτελεί την ταφόπλακα για τον 

κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Όχι μόνο δεν καταργεί αλλά νομιμοποιεί, 
εφαρμόζει και επεκτείνει όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς, 
αντεργατικούς νόμους και διατάξεις της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ που ισοπέδωσαν 
την Υγεία, την Πρόνοια, διέλυσαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και έκαναν 
καθεστώς τη φθηνή εργασία χωρίς δικαιώματα. 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ολοκληρώνει το σχεδιασμό που υπήρχε από την 
πλουτοκρατία και την Ε.Ε εξαρχής, από τη δεκαετία του 1990 (και παλαιότερα με 
τις αντιδραστικές κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ), για απεμπλοκή του κράτους από τις 
ευθύνες και την συμμετοχή του στην ασφάλιση, την ανατροπή του κοινωνικού της 
χαρακτήρα, την μετατροπή της σύνταξης σε προνοιακό επίδομα και της ασφάλισης 
σε ατομική υπόθεση με ευθύνη του εργαζόμενου.

Η υποκρισία και η κοροϊδία της συγκυβέρνησης, της Ν.Δ, του ΠΑΣΟΚ και των 
άλλων κομμάτων του λεγόμενου «ευρωπαϊκού τόξου», ξεπερνά κάθε όριο όταν 
μιλούν για «εξασφάλιση» της βιωσιμότητας του συστήματος μόνο με τις εισφορές των 
εργαζομένων και τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων και κρύβουν 
συστηματικά ότι έχουν διαχρονικά ληστέψει τα αποθεματικά των ασφαλιστικών 
ταμείων όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα με το χρηματιστήριο, τα δομημένα 
ομόλογα, το κούρεμα του PSI και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν λένε 
κουβέντα για την αποκατάσταση αυτών των απωλειών. Αυτό το « χρέος το έχουν ήδη 
διαγράψει όλοι μαζί μονομερώς» προκαταβολικά ακόμα και από το λεξιλόγιο τους.

 Οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν πληρώσει διπλά και τριπλά με τις 
εισφορές τους και τη αφόρητη φορολογία για να έχουν ιατρική και φαρμακευτική 
περίθαλψη, να έχουν προστασία οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στην ασθένεια, 
στην αναπηρία, στην ανεργία, στη μητρότητα, στην ανατροφή των παιδιών, στον 
επαγγελματικό κίνδυνο και τις επαγγελματικές ασθένειες. Διεκδίκησαν και 
κατέκτησαν, με μακροχρόνιους σκληρούς και αρκετές φορές αιματηρούς αγώνες, 
να υπάρχει προστασία και αξιοπρεπής ζωή, μέσω των συντάξεων, μετά τον εργάσιμο 
βίο, κάλυψη και φροντίδα της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, προνομιακά επιδόματα 
για πιο ευπαθείς ομάδες. Τίποτε δεν χαρίστηκε. 

Η Κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα που δεν παζαρεύεται.
Πάρτε πίσω το σχέδιο λαιμητόμο.  

Τώρα είναι η ώρα να πληρώσει και η πλουτοκρατία.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμπαίζει ξεδιάντροπα τους εργαζόμενους όταν, 
ενώ διατυμπανίζει ότι με το σχέδιο της εξασφαλίζει τη «διατήρηση του Κοινωνικού 
χαρακτήρα της Ασφάλισης, την ισότητα, ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη» ταυτόχρονα 
μ ε ι ώ ν ε ι τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τα ασφαλιστικά ταμεία, 
την Υγεία-Πρόνοια. Όταν, με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε, φέρνει νομοσχέδιο στη 
Βουλή για την επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης στρώνοντας κόκκινο χαλί στις 
ασφαλιστικές εταιρείες και επικυρώνει τον «Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη», που είχε προσυπογραφτεί από την Ελλάδα τον Μάιο του 1996 όμως καμιά 
κυβέρνηση εδώ και 20 χρόνια δεν τόλμησε να επικυρώσει, και ανάμεσα σε πολλά 
δίνει το δικαίωμα ανταπεργίας στους εργοδότες, θεσπίζει δηλαδή το γνωστό (lock 
out) και αφαιρεί τη δυνατότητα για τους εργαζόμενους της μονομερούς προσφυγής 
στη διαιτησία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αποκαλύπτοντας ποιες είναι 
οι «βέλτιστες ευρωπαϊκές πολιτικές στην εργασία» που επαγγέλλεται ότι αναζητεί 

για να εφαρμόσει.
Εμπαίζει και τους συνταξιούχους μιλώντας για κόκκινες γραμμές και τη μη 

περαιτέρω μείωση των συντάξεων όταν: με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
( 2% στις κύριες και 6% στις επικουρικές) έχει ήδη μειώσει τις συντάξεις. ( π.χ ένας 
συνταξιούχος με 30 χρόνια, έπαιρνε συνολικά 1000 ευρώ σύνταξη - 800 κύρια και 
200 επικουρική- και πλήρωνε εισφορές 32 ευρώ ( 800*4%). Τώρα παίρνει 972 ευρώ 
γιατί πληρώνει εισφορές 60 ευρώ ( 48 κύρια + 12 επικ) δηλαδή έχει ήδη μείωση 28 
ευρώ. Με το νέο τρόπο υπολογισμού, η επικουρική από το 20% πηγαίνει στο 13,5% 
- και ακόμα και αν δεν μειωθεί η κύρια σύνταξη- θα μειώσει ξανά τη συνολική του 
σύνταξη κατά 70 ευρώ. Δηλ. στα 900 ευρώ. 

Προκαλεί η κυβέρνηση όταν μιλάει για «προστασία των αδυνάτων» ενώ μειώνει 
σταδιακά και καταργεί το ΕΚΑΣ, τις ήδη πενιχρές συντάξεις με την αύξηση των 
εισφορών, πετσοκόβει τις αναπηρικές συντάξεις, τα προνοιακά επιδόματα και 
καθιερώνει την εθνική σύνταξη πείνας των 384 ευρώ, την οποία θα παίρνουν οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι, όταν φθάσουν τα συνεχώς αυξανόμενα όρια ηλικίας, με 
δεδομένες τις συνθήκες της ανεργίας, της ημιαπασχόλησης και της ανασφάλιστης 
εργασίας. Προκαλεί επίσης η κυβέρνηση όταν μιλάει για «ενίσχυση των αδυνάτων» 
και κρατάει στο γύψο τους κατώτερους μισθούς στα 586 και 511 ευρώ. 

Και αυτά μόνο από την «αριστερή» πρόταση της κυβέρνησης όταν γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι το τελικό αντεργατικό - αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο των «θεσμών» 
Ε.Ε, ΔΝΤ, Κυβέρνησης θα είναι πολύ χειρότερο γιατί γνωρίζουμε καλά τις πάγιες 
απαιτήσεις των «δανειστών» για ακόμη μικρότερη εθνική σύνταξη, για εισοδηματικά 
κριτήρια, μικρότερους συντελεστές αναπλήρωσης και αύξηση των ελάχιστων χρόνων 
ασφάλισης από τα 15 στα 20. Απορρίπτουμε τον εμπαιγμό , τέρμα στην κοροϊδία και 
την υποτίμηση της νοημοσύνης μας !

Κανένας εργαζόμενος να μην ξεγελαστεί από τις όψιμες κορώνες του κυβερνητικού 
και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Είναι νωπές οι μνήμες που, με τη συμμετοχή τους 
στους περίφημους κοινωνικούς διαλόγους έβαζαν πλάτη στις αντιασφαλιστικές – 
αντεργατικές πολιτικές κυβερνήσεων και μεγαλοεργοδοσίας.

Καμία ανοχή, κανείς συμβιβασμός.
Το κυβερνητικό σχέδιο δε διορθώνεται!  
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΑΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ !!!

Ξεσηκωμός τώρα

Η ελπίδα δεν είναι σύνθημα! Η ελπίδα βρίσκεται μόνο στον αγώνα ενάντια στην 
πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ που εξυπηρετούν τα κέρδη των μονοπωλίων 
στα οποία θυσιάζεται το παρόν και το μέλλον μας, οι ζωές μας. Η ελπίδα βρίσκεται 
στο δρόμο της ρήξης, της ανατροπής της πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας των 
μονοπωλιακών ομίλων, στο δρόμο της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. 

• Κοινωνική Ασφάλιση για όλους
• Σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα
• Αυξήσεις σε μισθούς – συντάξεις
• Αποκλειστικά δημόσια – δωρεάν Υγεία
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Δεν είμαστε μακριά από τις τελευ-

ταίες εκλογές για τη διακυβέρνηση της 
χώρας, δεν είμαστε μακριά και από την 
ψήφιση νέων επώδυνων μέτρων για 
τους εργαζόμενους. Η περίοδος που 
διανύουμε είναι εξαιρετικά επώδυνη 
για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία 
που αγωνιά για την επόμενη μέρα της 
ψήφισης των νέων μνημονίων και βρί-
σκει το εργατικό κίνημα σε θέση άμυ-
νας, τη νεολαία απογοητευμένη και 
αποκλεισμένη και το βιοτικό επίπεδο 
στη χώρα πιο χαμηλά από ποτέ.

Η κατάσταση στους χώρους δου-
λειάς δεν θα μπορούσε να απέχει και 
πολύ. Συνάδελφοι δίνουν καθημερινά 
τον καλύτερο τους εαυτό για το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα ενώ η εργο-
δοσία μεγιστοποιεί τα κέρδη της.

Μπαίνοντας στα τεχνικά τμήματα, 
αντικρίζουμε παντού το νέο εμπορικό 
σήμα της εταιρείας και την παραίνεση 
να συμμετάσχουμε όλο και σε περισσό-
τερες έρευνες στιγμής, αυτοαξιολογή-
σεις, κανονιστικές συμμορφώσεις και 
λοιπά εργαλεία εταιρικής ενσωμάτω-
σης, την ίδια στιγμή που η κατάσταση 
στις τουαλέτες του κτιρίου μπορεί να 
είναι απαράδεκτη, τα μέτρα ασφαλεί-
ας μηδαμινά και τα μονοπρόσωπα συ-
νεργεία καθεστώς. Καθημερινά ανοί-
γοντας το WFM αποδεχόμαστε έναν 
τεράστιο όγκο εργασιών που μας έχει 

ανατεθεί και αποχωρούμε για την κα-
θημερινή μας οδύσσεια.

Άραγε πόσοι από αυτούς που βγά-
ζουν τους στόχους των ΤΤΛΠ γνω-
ρίζουν πως δουλεύουμε ή ζουν με το 
καθημερινό άγχος για την υλοποίηση 
των εργασιών που μας ανατίθενται; 
Πόσοι από αυτούς ζουν με τον κίνδυνο 
στο δρόμο, την ένταση της χειρωνακτι-
κής εργασίας, το βραχνά του WFM και 
την καθημερινή επαφή με τον πελάτη; 
Πόσοι από αυτούς θα ήθελαν τα κλει-
διά των υπηρεσιακών οχημάτων και το 
τάμπλετ με το γεωγραφικό στίγμα τους 
διαθέσιμο στον εργοδότη;

Το τελευταίο που μας σερβίρουν 
στελέχη της διοίκησης, είναι η απειλή 
ότι όποιος χάσει το τάμπλετ του WFM 
ή το Argus θα τιμωρηθεί με τουλάχι-
στον μιας μέρας στέρηση μισθού και 
θα εξαιρεθεί του πριμ της επόμενης 
χρονιάς. Δεν μπορούσαμε να διανοη-
θούμε τέτοια αναλγησία! Οι συνάδελ-
φοι θορυβημένοι ανεβοκατεβαίνουν τις 
σκάλες φορτωμένοι με όλο τον εξοπλι-
σμό τους, από τον φόβο των ιουδαίων! 
Μοιάζουμε σαν νεοσύλλεκτοι που ξα-
γρυπνούν αγχωμένοι μην χάσουν το 
όπλο τους. Όποιος είχε αυτή την φαει-
νή ιδέα θα πρέπει να ντρέπεται, αλλά 
που ντροπή στις μέρες μας! 

Η φιλεργοδοτική ηγεσία του σωμα-
τείου για μια ακόμα φορά είναι απού-
σα. Το «η σιωπή είναι χρυσός» είναι 

το πλαίσιο δράσης της. Έχουμε την 
ευθύνη και τη δύναμη να αντιστρέψου-
με τους όρους και να ξανακάνουμε το 
σωματείο ισχυρό και προσανατολισμέ-
νο στα συμφέροντα των εργαζομένων. 

Όσοι αποφασίζουν την ΠΡΟΛΗΠΤΙ-
ΚΗ τιμωρία συναδέλφων που έχασαν 
το τάμπλετ και ορίζουν και ποινολόγιο 
το μπόνους της επόμενης χρονιάς, 
οφείλουν να λάβουν την απάντηση που 
τους αντιστοιχεί. Όσοι στην πλάτη των 
εργαζομένων χαράσσουν τις προσωπι-
κές τους στρατηγικές και φιλοδοξίες 
πρέπει να γίνουν κόκκινο πανί για το 
σωματείο. Οι εργαζόμενοι που πα-
ράγουν το έργο δε θα πληρώνουν τα 
σπασμένα όσων νομίζουν πως θα χτί-
σουν δημόσιες σχέσεις με τη διοίκηση 
εκβιάζοντας τους συναδέλφους.

•  Κανένας διαχωρισμός νέων και 
παλιών εργαζομένων. Μόνιμη 
και σταθερή εργασία για όλους.

•  Όχι στην εντατικοποίηση στους 
χώρους δουλειάς. Αυστηρή τή-
ρηση της εργατικής νομοθεσίας.

•  Καμία προληπτική τιμωρία συ-
ναδέλφων. Ανθρώπινοι ρυθμοί 
εργασίας για όλους.

•  Όχι στην απόσχιση έργου από 
την εταιρεία και στην ανάθεσή 
του σε εργολάβους.

•  Σωματείο ισχυρό - εργαλείο 
προστασίας και διεκδίκησης για 
όλους τους συναδέλφους.

Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι
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Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα συνεχώς ευαι-
σθητοποιείται μόνο με ακραία περιστασιακά 
ατυχήματα και αγνοεί, θάλεγε κανείς, παντελώς 
και σκόπιμα, την διαρκή, ασταμάτητη, καθημε-
ρινή και ακατάσχετη αιμορραγία στο έργο των 
τεχνικών; που έχει αδιαμφισβήτητο ονοματε-
πώνυμο και λέγεται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΘΥ-
ΓΙΕΙΝΟΤΗΤΑ και το οποίο δυστυχώς εξωθείται 
προς αφανισμό είτε από την βλαπτική αμέλεια 
- ολιγωρία του Σ.Κ. είτε από μία σειρά αντισυμ-
βατικών ενεργειών της διοίκησης, όπως: 
-Την εκών - άκων καθιέρωση - επιβολή των μο-
νοπρόσωπων συνεργείων. 
-Την ασφυκτική πίεση - εξώθηση για υπερφίαλη 
εντατικοποίηση.
-Την αλόγιστη και έκνομη (πολλάκις) καταπι-
εστική συμπεριφορά των προϊσταμένων, οι 
οποίοι και αυτοί βιώνουν κατακόρυφα το σύν-
δρομο της εντατικοποίησης (για ποσοτική και 
ποιοτική απόδοση).
-Τον εξορθολογισμό στην εργασία, έτσι όπως 
τον νοεί η διοίκηση, δηλαδή κάθε άτομο να 
είναι και προϊστάμενος του εαυτού του (καθ΄ 
υπέρβαση των φυσικών του δυνάμεων) που 
αυτό σημαίνει - συνεπάγεται και ο ερχομός του 
ορυμαγδού της ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Και όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς να τηρούνται, 
έστω τυπικά, οι στοιχειώδεις κανόνες εργασίας 
και τεχνικής υποστήριξης, έτσι όπως ορίζονται 
από την κείμενη νομοθεσία Ελληνική και ευρω-
παϊκή. 
Βέβαια, οι Επιθεωρήσεις Εργασίες παροπλι-

σμένες και ανενεργείς, απλώς υφίστανται. Πι-
στεύουμε ότι η διοίκηση του Ο.Τ.Ε., εν ονόματι 
του πνεύματος ανάπτυξης, θα αναδρομολογή-
σει θέσεις και αντιλήψεις και θα ταυτισθεί με 
το εργασιακό γίγνεσθαι και την ανάπτυξη του 
Ο.Τ.Ε. - COSMOTE, σήμερα COSMOTE.
Όμως, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και τα οποία 
συνιστούν εν τοις πράγμασι την ουσία και τον 
τύπο υπαγωγής των τεχνικών στα βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα και ενώ αυτά έχουν 
κερδηθεί με αιματηρούς αγώνες στο παρελ-
θόν, το συνδικαλιστικό κίνημα ολιγωρεί - αδια-
φορεί και περί άλλων τυρβάζει .
Απορίας άξιον είναι, γιατί το συνδικαλιστικό 
κίνημα στον Ο.Τ.Ε. δεν διεκδικεί το ΑΥΤΟΝΟΗ-
ΤΟ, (τώρα που αυτή τη στιγμή ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΔΟΜΕΙΤΑΙ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ), να διεκ-
δικήσουμε την υλοποίηση της προγενεστέρας 
απόφασης, για ένταξη των τεχνικών στα βαρέα 
και ανθυγιεινά επαγγέλματα (για τα όποια θε-
τικά σημαντικά οφέλη προκύπτουν). Η απόφαση 
υπάρχει, η υλοποίηση όμως είναι ανύπαρκτη.
Γιατί; 
Ζητάμε, με κάθε θυσία, την υλοποίηση της 
απόφασης για ένταξη των εργαζομένων στον 
Ο.Τ.Ε. στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 
Η απόφαση υπάρχει. 
ΥΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

Βαρέα και ανθυγιεινά
Πιο αναγκαία από ποτέ η ύπαρξή τους
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Χρονολόγιο γεγονότων...
Τελευταίο τρίμηνο μιας χρονιάς που φεύγει, του 
2015 αφήνοντας πίσω της πολλές από τις εκ-
κρεμότητες. Με το άνοιγμα του Οκτώβρη έχου-
με διαβεβαιώσεις από το υπουργείο Εργασίας ότι 
δεν πρόκειται να αλλάξουν τα όρια συνταξιοδό-
τησης... Ένα θέμα που θα το βρούμε ξανά μπρο-
στά στις μέρες μας καθώς επιχειρούν μεγάλες 
τομές σε βάρος των συνταξιούχων και εκείνων 
που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα... 

+  Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσα-
καλώτος, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
κ. Γιάννης Δραγασάκης και ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαρά-
κης, συναντήθηκαν με τον Γενικό Διευθυντή 
της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Maarten Verwey, σήμερα στις 13.00 στο 
Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνάντηση συμ-
μετείχε ο Γ.Γ. Συντονισμού της κυβέρνησης κ. 
Δημήτρης Παπαγιαννάκος, εκπροσωπώντας 
τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέκο Φλαμπου-
ράρη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το 
πλαίσιο συνεργασίας για την παροχή τεχνικής 
βοήθειας τόσο για το επόμενο διάστημα όσο 
και μακροπρόθεσμα.

*  Σχετικά με την άρση των capital controls, η 
πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
και διοικήτρια της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος κ. Κατσέλη εκτίμησε ότι αυτό μπο-
ρεί να γίνει στο τέλος του έτους, αρχές του 
επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ολο-
κλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης. Τόνισε 
ότι είναι κομβικής σημασίας η επαναφορά των 
καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, καθώς 
από το 2008 έως το 2015 έφυγαν καταθέσεις 
118 δισ. ευρώ.

+  Σαράντα-οκτώ δράσεις περιλαμβάνει η λί-
στα με τα προαπαιτούμενα που θα πρέπει 
να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση μέσα 
στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να 
λάβει την πρώτη υποδόση στήριξης, ύψους 2 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Η δέσμη των μέτρων 
«κλείδωσε» κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη 
της ομάδας εργασίας του Eurogroup (Euro-
working Group), και αναμένεται να επικυρω-
θεί στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομι-
κών της ευρωζώνης. Τα 2 δισεκ. ευρώ απο-
τελούν μέρος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ 
που εκκρεμούν από την πρώτη δόση του νέου 
προγράμματος στήριξης.

*  Μέχρι τέλος του έτους το σχέδιο για την 
προώθηση και την διευκόλυνση της χρήσης 
ηλεκτρονικών πληρωμών και τη μείωση της 
χρήσης μετρητών. Η Ομάδα Εργασίας θα 
επεξεργασθεί και θα μελετήσει θέματα που 
αφορούν στην: α) υποχρεωτική χρήση μετα-
φορών πιστώσεων για τις εισπράξεις στα 
Τελωνεία (ICISnet), β) της αποδοχής καρτών 
πληρωμών έκδοσης αλλοδαπών φορέων πα-
ροχής υπηρεσιών πληρωμών για εισπράξεις 
του Υπουργείου Οικονομικών, γ) της υπο-
χρεωτικής αποδοχής καρτών πληρωμών από 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, 
μέσω της χρήσης τερματικών αποδοχής καρ-
τών (POS), δ) την καθολική απαγόρευση χρή-
σης μετρητών στις Δ.Ο.Υ., ε) την ολοκλήρωση 
του ηλεκτρονικού παραβόλου, ιδίως μέσω της 
ένταξης σε αυτό και των Υπουργείων που 
μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στις σχετι-
κές ενέργειες ένταξης παραβόλων τους στο 
e-παράβολο, αλλά και λοιπών Φορέων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα.

+  Η Επιτροπή Σοφών ανέλαβε το δύσκολο έργο 
να σχεδιάσει ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα. 
Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που έφερε σε πέρας 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι επιλο-
γές που διατυπώθηκαν, κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων, ήταν περισσότερες της μιας. 
Ωστόσο, μετά από ώριμες σταθμίσεις, επήλ-
θε, σε κάποιο βαθμό, σύγκλιση απόψεων. Το 
πόρισμα δεν έκρυψε την πολυφωνία και τον 
πλουραλισμό, ενώ παράλληλα απέφυγε τις 
ωραιοποιήσεις. Εννοείται ότι το μόνο που χά-
ραξε η Επιτροπή, είναι το μονοπάτι. Γι’ αυτό 
περιορίστηκε στην παράθεση των αρχών του 
προτεινόμενου συστήματος. Η υλοποίησή του 

προϋποθέτει περαιτέρω τεχνικές επεξερ-
γασίες. Ομοίως, η Επιτροπή δεν προχώρησε 
στην εξειδίκευση της μετάβασης που θα απο-
τελέσει αντικείμενο ξεχωριστής πρότασης.

*  Ρυθμίζονται εκ νέου οι δόσεις για χιλιάδες 
οφειλέτες οι οποίοι είχαν υπαχθεί στην ρύθ-
μιση των 100 δόσεων του νόμου 4321/2015. 
Συγκεκριμένα η ΔΗΛΕΔ προέβη στις ακόλου-
θες μεταβολές στις δόσεις των οφειλετών: 
α) Τροποποιήθηκαν οι δόσεις των έντοκων 
ρυθμίσεων (για οφειλές άνω των 5.000 
ευρώ) με την προσαρμογή του επιτοκίου από 
3% σε 5,05% σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης 15α της υποπαραγράφου Δ1 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 
4336/2015. β) Τροποποιήθηκαν από άτοκες 
δόσεις (για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ) 
σε έντοκες για όσους οφειλέτες δεν πληρούν 
το κριτήριο του εισοδήματος σύμφωνα με την 
περίπτωση γγ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 
2 του ν.4321/2015 όπως τροποποιήθηκε με 
τον νόμο 4336/2015. (γγ. η υπαγόμενη στη 
ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% 
του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του 
οφειλέτη.) γ) Τροποποιήθηκαν από άτοκες 
δόσεις (για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ) 
σε έντοκες για όσους οφειλέτες είναι φυσικά 
πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, 
δηλαδή δεν πληρούν το κριτήριο αα’ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4321/2015 
όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4336/2015 
(αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που 
δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα).

+  Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή, απερ-
γούν οι υπάλληλοι. Το άνοιγμα των καταστη-
μάτων τις Κυριακές είχε καταστροφικά απο-
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τελέσματα για τον κλάδο, λέει η Ομοσπονδία 
των εργαζομένων και επιτάχυνε τα λουκέτα 
και τις απολύσεις, ανακατένειμε το τζίρο σε 
όφελος των μεγάλων αλυσίδων, των malls και 
των εκπτωτικών χωριών, διέλυσε τις εργασι-
ακές μας σχέσεις, μας έκανε εργαζόμενους 
- λάστιχο χωρίς κανένα δικαίωμα ανάπαυσης 
και γιγάντωσε την ανασφάλιστη εργασία! 
Εμείς επιλέγουμε να συνεχίσουμε αταλάντευ-
τα και αποφασιστικά τον αγώνα μας για την 
κατοχύρωση της Κυριακής – Αργίας, ενάντια 
στην επιχειρούμενη πλήρη και χωρίς όρια 
απελευθέρωσή της.

*  Το Νοέμβριο υπερψηφίστηκε το πολυνομο-
σχέδιο με τα προαπαιτούμενα του 3ου Μνη-
μονίου που υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ - ΑΝΕΛ.

+  Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία των 
Δημόσιων Υπηρεσιών, στέλνει τους χαιρετι-
σμούς και την αλληλεγγύη της προς τις συν-
δικαλιστικές συνομοσπονδίες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
και της ΓΣΕΕ, για τη γενική απεργία που της 
12 Νοεμβρίου 2015.

*  Η εκπτωτική περίοδος του Νοεμβρίου, όσον 
αφορά τις πωλήσεις των εμπορικών καταστη-
μάτων κινήθηκε στα ίδια ή χαμηλότερα επίπε-
δα από την αντίστοιχη περσινή. Το 36% των 
επιχειρήσεων είδε τις φετινές πωλήσεις τη 
συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς να παραμέ-
νουν στα ίδια επίπεδα και το 50% σε χαμηλό-
τερα. Σε σύγκριση με τις ενδιάμεσες εκπτώ-
σεις του Νοεμβρίου τον προηγούμενο χρόνο, 
φαίνεται ότι η πορεία των πωλήσεων κινήθηκε 
-έστω και οριακά- χειρότερα. Τέλος μόλις μία 
στις εννέα εμπορικές επιχειρήσεις εμφάνισε 
αύξηση πωλήσεων την εκπτωτική περίοδο του 
Νοεμβρίου του 2015 έναντι του 2014. 

+  Γ. Στουρνάρας: Μειώστε δαπάνες μην αυξά-
νετε φόρους - Πρέπει να ολοκληρωθεί το συ-
ντομότερο δυνατόν η πρώτη αξιολόγηση του 
προγράμματος.

*  Η βουλευτική αποζημίωση, όπως καθορίσθη-
κε με την απόφαση της Ολομέλειας της Βου-
λής, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΚΔ΄ της 
22ας Δεκεμβρίου 1964 και όπως διατηρείται 
σε ισχύ, μειωμένη στο σύνολο των αποδοχών 
του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές 
είχαν διαμορφωθεί πριν από την έναρξη ισχύ-
ος του νόμου 3691/2008, μειώνεται περαιτέ-
ρω κατά 10 %, με μείωση του βασικού μισθού 
και του χρονοεπιδόματος.

+  Στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, μεταξύ 

άλλων, θα πρέπει να δηλώνονται ακίνητα σε 
Ελλάδα και εξωτερικό μετοχές, καταθέσεις 
σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτε-
ρικού, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, 
κοσμήματα, συλλογές σπάνιων αντικειμένων 
(αρχικά, όσα είναι ασφαλισμένα για να μπο-
ρεί να πιστοποιηθεί η αξία τους), τραπεζικοί 
λογαριασμοί, καθώς και άλογα ιπποδρόμου. 
Επίσης, οι πολίτες θα πρέπει να γνωστοποι-
ήσουν αν διαθέτουν θυρίδες, χωρίς όμως να 
δηλώσουν το περιεχόμενο τους. Λοιπά στοι-
χεία που θα συνθέτουν το περιουσιολόγιο τα 
έχει ήδη έχει στην διάθεσή του το υπουργείο 
οικονομικών από τις δηλώσεις εισοδημάτων 
των περασμένων ετών. (Αυτοκίνητα, δίκυκλα, 
αεροσκάφη, σκάφη αναψυχής).

*  ΟΟΣΑ: Αυξάνεται ο κίνδυνος της φτώχειας 
των συνταξιούχων. Ειδικότερα για την Ελλά-
δα, αναφέρει ότι: Τα εισοδήματα των Ελλήνων 
ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν το 
2014 στο 98% των μέσων εισοδημάτων, πο-
σοστό που είναι το τρίτο υψηλότερο μεταξύ 
των χωρών του Οργανισμού, μετά το Λουξεμ-
βούργο (106%) και τη Γαλλία (100%), και ένα-
ντι 87% που ήταν ο μέσος όρος. Το ποσοστό 
των Ελλήνων άνω των 65 που ήταν φτωχοί το 
2014 αντιστοιχούσε στο 7% έναντι 13% κατά 
μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (ως φτωχοί 
θεωρούνται αυτοί που έχουν εισόδημα χαμη-
λότερο του 50% του μέσου εισοδήματος των 
νοικοκυριών). Το ποσοστό αναπλήρωσης των 
συντάξεων όσων έχουν χαμηλές αποδοχές 
στην Ελλάδα ανερχόταν πέρυσι στο 66,8% 
στην Ελλάδα, ενώ στον ΟΟΣΑ κυμαίνεται από 
35,5% έως 103,2%. Το ποσοστό αναπλήρω-
σης των συντάξεων για τις μέσες αποδοχές 
ανερχόταν στο 54,1%, ενώ στον ΟΟΣΑ κινεί-
ται από 28,4% έως 104,8%. Οι δαπάνες για 
τις δημόσιες συντάξεις ανερχόταν στο 14,5% 
του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 7,9% κατά μέσο 
όρο στον ΟΟΣΑ. Το ποσοστό των Ελλήνων 
άνω των 65 στο σύνολο του πληθυσμού ανέρ-
χεται στο 20,2% έναντι 16,2% στον ΟΟΣΑ. 
Το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων άνω των 
65 αντιστοιχεί σε 19,3 χρόνια, όσο και στον 
ΟΟΣΑ.

+  Οι μέσες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομέ-
νων είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση 
με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (20.168 ευρώ 
έναντι 33.036 ευρώ στον ΟΟΣΑ).

*  Πρωταθλήτρια στη φορολογική επιβάρυνση 
η Ελλάδα. Την τρίτη υψηλότερη αύξηση της 
φορολογικής επιβάρυνσης κατέγραψε η χώρα 

μας το 2014 μεταξύ των 34 χωρών μελών 
του ΟΟΣΑ. Το φορολογικό βάρος αυξήθηκε 
κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα και έφθασε 
το 35,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με ερευνά του 
Οργανισμού, ενώ από το 2007 μέχρι το 2014 
κατέγραψε συνολικά αύξηση κατά 4,7 ποσο-
στιαίες μονάδες. Άλλες χώρες στις οποίες 
επίσης εφαρμόσθηκαν προγράμματα προσαρ-
μογής, όπως στην Πορτογαλία η αύξηση στην 
επταετία ήταν μόλις 2,2 μονάδες, αντίθετα 
στην Ισπανία το φορολογικό βάρος μειώθηκε 
κατά 3,3 μονάδες και στην Ιρλανδία κατά μίση 
ποσοστιαία μονάδα.

+  Με 153 ψήφους πέρασε ο προϋπολογισμός. 
Συνολικά ψήφισαν 298 βουλευτές, «ναι» 
ψήφισαν 153 βουλευτές και «όχι» 145 βου-
λευτές. Τον προϋπολογισμό υπερψήφισαν ο 
ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, ενώ τον καταψήφισαν η 
ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το ΚΚΕ, η Χρυσή 
Αυγή και η Ένωση Κεντρώων. «Όχι» στον 
προϋπολογισμό ψήφισε ο ανεξάρτητος βου-
λευτής, Στάθης Παναγούλης ενώ απών από 
την ψηφοφορία ήταν ο Νίκος Νικολόπουλος 
ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο 
της βουλής δήλωσε πως εάν ήταν παρών θα 
ψήφιζε «όχι». Ωστόσο η επιστολή του δεν 
προσμετρήθηκε στο αποτέλεσμα.

*  Με στοιχεία έως την 21η Δεκεμβρίου 2015, 
το ισοζύγιο θανάτων Γεννήσεων παρουσιάζει 
ανησυχητική αρνητική απόκλιση κατά 28000 
μέσα στο 2015.

+  Eπείγοντα θέματα των υπουργείων Οικονομι-
κών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και της ΕΡΤ 
Α.Ε., ρυθμίζει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περι-
εχομένου της κυβέρνησης.

*  Περίπου 10.000 είναι οι offshore που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα με τις 6.000 
να είναι ελεγκτικά αξιοποιήσιμες. Από αυτές 
μέχρι στιγμής έχουν διερευνηθεί μόλις 384, 
το 5,5%. Έχουν βεβαιωθεί 129,5 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 94,5 εκατ. ευρώ την περί-
οδο 2014-2015. Ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης δήλωσε ότι 
αυτές οι υποθέσεις και οι λίστες είναι στο 
στόχαστρο… δεν θα μείνουν στην τύχη τους 
θα υπάρχει μηνιαία αναφορά για την πορεία 
των ελέγχων.




