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Αν και σήμερα κανείς δεν αναφέρε-
ται σε νέα μέτρα είναι δεδομένο ότι 
ένα μέρος των συμβιβασμών που θα 
γίνουν εκατέρωθεν θα έρθει ως κό-
στος για το ελληνικό πρόγραμμα. Τα 
πιθανά πρόσθετα μέτρα στα οποία θα 
πρέπει να δεσμευτεί η Ελλάδα αυτά 
θα προκύψουν από δύο κατευθύν-
σεις.

-Την κάλυψη του κενού που θα δη-
μιουργήσει οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι 
που θα αποφασιστούν τελικά για τα 
Ελλάδα σε σχέση με το 1,5% του ΑΕΠ 
που το ΔΝΤ θεωρεί εφικτό με τα υφι-
στάμενα μέτρα.

-Τις απαιτήσεις που θα εγείρει το 
ΔΝΤ κατά την διμερή διαπραγμάτευ-
ση που θα γίνει με την Ελλάδα ώστε 
να υπογραφεί νέο πρόγραμμα και να 
εξασφαλιστεί ο ενεργός ρόλος του 
ταμείου. Η ελληνική πλευρά πιστεύει 
ότι αν στα μέτρα για το χρέος υπάρχει 
πρόβλεψη για την εξαγορά του πα-
λιού χρέους των 13 δισ. ευρώ προς 
το ΔΝΤ οι απαιτήσεις δεν θα είναι 
υπερβολικές.

Πάντως τα όποια νέα μέτρα που θα 
πέσουν στο τραπέζι θα συζητηθούν 
μέσα στο 2017 και αν χρειαστεί θα 
εφαρμοστούν όταν υιοθετηθούν οι 
νέοι στόχοι για τα πρωτογενή πλεο-
νάσματα.

Βέβαιο θεωρείται επίσης ότι η 
Ελλάδα θα πρέπει να αποδεχθεί αυ-

στηρή εποπτεία από την ΕΕ μέχρι να 
τελειώσει και το πρόγραμμα του ΔΝΤ.

Μετά την τριήμερα διακοπή οι δύο 
πλευρές θα κάτσουν πάλι στο τραπέ-
ζι με πρώτο στόχο να κλείσουν εντός 
ημέρας το προϋπολογισμό του 2017 
ώστε να μπορέσει να κατατεθεί την 
Δευτέρα στην Βουλή.

Σήμερα αναμένεται να ληφθούν η 
τελικές αποφάσεις για την χρηματο-
δότηση του Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης που είναι στην ουσία 
και το μοναδικό αγκάθι στα δημοσιο-
νομικά.

Πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα 
στην συνάντηση της υπουργού εργα-
σίας με τους δανειστές Το υπουργείο 
εργασίας θα προσέλθει με πρόταση 
για αύξηση του ορίου των απολύσε-
ων κατά 10% από 5% που είναι σή-
μερα έναντι της απαίτησης του ΔΝΤ 
για πλήρη απελευθέρωση προκει-
μένου να ρυθμιστεί το κρίσιμο θέμα 
των ομαδικών απολύσεων . Επίσης 
θα πρέπει να λυθούν ή αναβληθούν 
λύσεις για την επαναφορά της αντα-
περγίας τις αλλαγές στον συνδικαλι-
στικό νόμο και τις συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας όπου υπάρχει επίσης 
εμπλοκή αφού το ΔΝΤ επιμένει ο κα-
τώτερος μισθός να ορίζεται με νόμο 
ενώ το υπουργείο εργασίας μέσα από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.
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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.

ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 
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Το Συνδικάτο

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από 
την Eλλάδα και ακόμη 18 κρά-
τη-μέλη να εφαρμόσουν κανόνες 

για την ανάπτυξη περισσότερων ευρυ-
ζωνικών δικτύων. Δυστυχώς όμως δεν 
διευκρινίζει αν αυτοί οι κανόνες θα πρέ-
πει να είναι και δίκαιοι και επειδή ζούμε 
στην Ελλάδα, όλοι οι εργαζόμενοι ανη-
συχούμε με τον άδικο τρόπο που αντι-
μετωπίζεται ο ΟΤΕ από τη ρυθμιστική 
αρχή κατά την εφαρμογή του vectoring 
και τις ανισοβαρείς δεσμεύσεις που ζη-
τάει από την εταιρία σε σχέση με τους 
άλλους παρόχους.

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, το 
Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την 
Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την 
Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την 
Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη 
Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω 
Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, 
τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
να εφαρμόσουν μέτρα μείωσης του κό-
στους εγκατάστασης των λεγόμενων 
«υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών».

Τα μέτρα αυτά επιδιώκουν να αυξή-
σουν την κοινή χρήση και επαναχρησι-
μοποίηση της υπάρχουσας υλικής υπο-
δομής σε διάφορους τομείς (ενέργεια, 
μεταφορές κ.λπ.) και υπολογίζεται ότι 
θα μειώσουν κατά 30 % το κόστος ανά-
πτυξης διαδικτύου υψηλής ταχύτητας.

Τα μέτρα για τη μείωση του κόστους 
υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στό-

χους συνδεσιμότητας που πρότεινε 
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έως το 2025, όλοι οι βασικοί κοινω-
νικοοικονομικοί παράγοντες, όπως τα 
σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ερευνη-
τικά κέντρα, οι συγκοινωνιακοί κόμβοι, 
όλοι οι πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, 
όπως τα νοσοκομεία και οι δημόσιες 
υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις 
που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνο-
λογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε εξαιρετικά υψηλή (της τάξης των 
gigabit) συνδεσιμότητα που θα επιτρέ-

πει στους χρήστες να φορτώνουν και 
να διακινούν  δεδομένα, με ταχύτητα 1 
gigabit ανά δευτερόλεπτο. 

Όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγρο-
τικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρό-
σβαση σε συνδεσιμότητα, με ταχύτητα 
τηλεφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, 
με δυνατότητα αναβάθμισης σε Gbps, 
και όλες οι αστικές περιοχές, καθώς 
και οι μεγάλοι οδικοί άξονες και οι σιδη-
ρόδρομοι, θα πρέπει να έχουν συνεχή 
κάλυψη 5G (πέμπτη γενιά συστημάτων 
ασύρματης επικοινωνίας). Ως ενδιάμε-
σος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να 
είναι εμπορικά διαθέσιμη, τουλάχιστον 
σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος μέ-
λος της ΕΕ, μέχρι το 2020.

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2016 για τη μεταφο-
ρά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. 
Η Επιτροπή έχει αποστείλει τελική προ-
ειδοποίηση σε 19 κράτη μέλη που δεν 
έχουν ακόμα μεταφέρει την οδηγία και 
τα οποία έχουν δύο μήνες στη διάθεσή 
τους για να ευθυγραμμίσουν την εθνική 
νομοθεσία με την ευρωπαϊκή. Διαφορε-
τικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί 
παράβασης, να τα παραπέμψει στο Δι-
καστήριο της ΕΕ και να προτείνει την 
επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Καραμπούλας Σπύρος

Γραμματέας Δημοσίων

Σχέσεων ΠΕΤ ΟΤΕ

Προκαλεί ανησυχία και ερωτηματικά ο άδικος τρόπος 
με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο ΟΤΕ από τη ρυθμιστική 

αρχή κατά την εφαρμογή του vectoring

Η Επιτροπή έχει 
αποστείλει τελική 

προειδοποίηση  
σε 19 κράτη μέλη 

που δεν έχουν ακόμα 
μεταφέρει την οδηγία 

και τα οποία έχουν δύο 
μήνες στη διάθεσή τους 
για να ευθυγραμμίσουν 
την εθνική νομοθεσία  

με την ευρωπαϊκή.
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Η Ομοσπονδία Εργαζομένων-ΟΤΕ 
(ΟΜΕ-ΟΤΕ) τάσσεται κατά της 
εκχώρησης επιπλέον ποσοστού 

5% των μετοχών του ΟΤΕ. Κυρίως όμως 
τάσσεται κατά της εν κρυπτώ παραχώ-
ρησης που φαίνεται ότι προωθεί η κυ-
βέρνηση.
Με μεγάλη ανησυχία οι εργαζόμενοι 
στον όμιλο ΟΤΕ παρακολουθούν τις 
εξελίξεις στην περαιτέρω ιδιωτικοποίη-
ση του ΟΤΕ που επιχειρεί η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Η τελευταία, σε αντίθεση 
με τις διακηρύξεις των στελεχών της τα 
τελευταία οκτώ χρόνια, προχωρά στην 
πώληση επιπλέον ποσοστού 5% μετο-
χών του ΟΤΕ.
Η πώληση αυτή, με τον τρόπο που η 
κυβέρνηση του Τσίπρα ολοκληρώσει 
θα σημαίνει για το Ελληνικό Δημόσιο 
την απεμπόληση σημαντικών δικαιω-
μάτων αρνησικυρίας (βέτο) όπως αυτά 
περιγράφονται στην αρχική Συμφωνία 
Μετόχων ΟΤΕ της 14ης Μαΐου 2008. Με 
τον τρόπο αυτό, το Ελληνικό Δημόσιο θα 
απολέσει περαιτέρω δικαιώματα ελέγ-
χου σε μια στρατηγικού χαρακτήρα
επιχείρηση, η οποία είναι κρίσιμη, όχι 
μόνον για την συμμετοχή της Ελλάδας 
στην ψηφιακή εποχή, αλλά για τη συνολι-
κή ανάπτυξη της. Ο ΟΤΕ σήμερα είναι με 
απόσταση από τους ανταγωνιστές του 
ο μεγαλύτερος επενδυτής στον κλάδο 
των τηλεπικοινωνιών και ένας από τους 
μεγαλύτερους στη χώρα.
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ έχει αντιταχθεί σθεναρά 
όλα τα προηγούμενα χρόνια στις «με-
τοχοποιήσεις» του ΟΤΕ και θεωρεί κάθε 
πώληση μετοχών ΟΤΕ κυριότητας Ελλη-
νικού Δημοσίου, ότι είναι επιζήμια για το 
εθνικό συμφέρον. Ο ΟΤΕ διαδραματίζει 
κομβικό ρόλο στις αμυντικές επικοινω-
νίες της χώρας, συμβάλει καθοριστικά 
στο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλά-
δας και συνιστά βασικό μοχλό ανάπτυ-
ξης της χώρας. Η μείωση της συμμετο-
χής του Ελληνικού Δημοσίου στο 5%, 
οδηγεί στην περαιτέρω απεμπόληση 
ενός σημαντικού εργαλείου ανάπτυξης 

της χώρας.
Το πιο σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση 
επιχειρεί να μεταβάλει τη συγκεκριμένη 
συμφωνία εν κρυπτώ. Σύμφωνα με την 
σχετική απόφαση της Διϋπουργικής 
Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων & Ανα-
διαρθρώσεων (Δ.Ε.Α.Α.), ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, 
διαθέτει σχέδιο τροποποίησης της αρχι-
κής Συμφωνίας Μετόχων ΟΤΕ, το οποίο 
προτίθεται να υπογράψει και το οποίο 
δεν έχει κοινοποιηθεί σε καμιά ενδιαφε-
ρόμενη πλευρά. 
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ θεωρεί ότι οι 14.000 ερ-
γαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ, αλλά και το 
σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας πρέπει 
να καταστούν κοινωνοί του νέου σχεδίου 
τροποποίησης της Συμφωνίας Μετόχων 
ΟΤΕ. Καθώς προετοιμάζεται η υπογραφή 
της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετό-
χων ΟΤΕ, η ΟΜΕ-ΟΤΕ ανησυχεί για πι-
θανή επιδείνωση των όρων συμμετοχής 
του Ελληνικού κράτους στον όμιλο ΟΤΕ.
Για τους λόγους αυτούς, η ΟΜΕ-ΟΤΕ ζη-
τεί να σταματήσει η διαδικασία πώλησης 
του 5% μετοχών ΟΤΕ κυριότητας Ελλη-
νικού Δημοσίου. Προς την κατεύθυνση 
αυτή το προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ θα 
εξετάσει τους τρόπους κινητοποίησης 
των εργαζομένων απέναντι στην αντι-α-
ναπτυξιακή απόφαση της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ.
Επίσης η ΟΜΕ-ΟΤΕ έχει ήδη ζητήσει 
συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, προ-
κειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την 
τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων.
Τέλος, η ΟΜΕ-ΟΤΕ καλεί τις συνδικαλι-
στικές παρατάξεις να επιδείξουν ωριμό-
τητα και σύνεση για τις εξελίξεις στον 
Όμιλο ΟΤΕ και να πάψουν ορισμένοι να 
μεταθέτουν τις ευθύνες σε τρίτους ή 
τους προηγούμενους.

Επιζήμια η διάθεση περαιτέρω 
ποσοστού 5% μετοχών του ΟΤΕ

Ένταξη ΔΕΗ,  ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ στο υπερταμείο 

Η Κυβέρνηση σε απαίτηση των δανειστών, με το πολυνο-
μοσχέδιο που ψήφισε, μεταφέρει τώρα στο υπερταμείο 
τον πλούτο της χώρας στο οποίο εκχωρούνταιΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. Το 
ΤΑΥΠΕΔ θα διοικείται από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη 
από εκπροσώπους της κυβέρνησης και των δανειστών. Μετα-
ξύ άλλων τοποθετείται ως επικεφαλής ο κος Παπ, στενός συ-
νεργάτης της προέδρου του Δ.Ν.Τ. κας Λαγκάρντ καθώς και 
η σύζυγος του κατά τους τύπους αριστερού βουλευτή του Σύ-
ριζα Χριστόφορου Παπαδόπουλου για να εφαρμόσουν τις πιο 
ακραίες, μνημονιακές πολιτικές, Τα έσοδα από τις πωλήσεις 
θα πηγαίνουν απευθείας για την πληρωμή του αέναου χρέ-
ους των δανείου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ESM). Με λίγα λόγια όλες οι εταιρίες που εκχωρούνται στο 
ταμείο αποτελούν την εγγύηση για το δάνειο των 86δις ευρώ.
Δηλώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στις πολιτικές 
που κάνουν πράξη το πιο ακραίο μνημονιακό μοντέλο και τασ-
σόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ, 
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,καθώς 
η άνευ όρων εκχώρηση της επιχείρησης στο υπερταμείο θα 
οδηγήσει όπως έγινε και στον ΟΤΕ σε
•  Συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων.
•  Συρρίκνωση των θεσμικών κεκτημένων και άλλων κατα-

κτήσεων.
•  Εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων με την χωρίς όρια εισ-

ροή φθηνού και δανειζόμενου εργατικού δυναμικού από 
τρίτες εταιρίες.

•  Αθέμιτο ανταγωνισμό στον κλάδο
Ο αγώνας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω πολιτικών θα εί-
ναι διαρκής και επί της ουσίας αρχίζει με την κατάθεση αυτού 
του πολυνομοσχεδίου. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ είμα-
στε διατεθειμένοι, από κοινού με τη ΓΣΕΕ και τα κατά τόπους 
Εργατικά Κέντρα, να συμβάλλουμε στον αγώνα που και εσείς 
δίνετε, για να εμποδίσουμε όλοι μαζί τη ψήφιση αυτού που 
πολυνομοσχεδίου.
Ο δημόσιος πλούτος, που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δημιούργη-
σαν, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προαπαιτούμενο για 
μια ακόμα δόση που θα προστεθεί στο αέναο χρέος.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για τα αιτήματα 
και τις διεκδικήσεις των συνδικάτων εκδόθηκε διακήρυξη-α-
νακοίνωση, αφίσες, ετοιμάζεται ραδιοφωνικό και διαδικτυακό 
σποτ, τα οποία θα αποσταλούν στα Εργατικά Κέντρα και τις 
Ομοσπονδίες για την ενημέρωση, την κινητοποίηση και τη 
συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο.
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Στιγμέ ς
Ο λ ο τ α χ ώ ς 
γ ι α  τ ο  4 ο

Μ ν η μ ό ν ι ο

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  
ΣΕ ΑΣΧΕΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΟΧΙ στο ξεπούλημα  

ενός ακόμα 5 % του ΟΤΕ

Άμεση η αντίδραση  
της ΟΜΕ ΟΤΕ

Μάλλον θα το δούμε κι αυτό… Αυτοί 
που διαμαρτύρονταν και τάσσονταν 

με το πλευρό του αδικημένου λαού, οι 
σημερινοί κυβερνώντες, στα δυο πρώ-
τα Μνημόνια, αφού έγιναν κυβέρνηση 
υπέγραψαν ένα τρίτο με το οποίο υπο-
θήκευσαν τη χώρα για 99 χρόνια και 
ετοιμάζονται τώρα να υπογράψουν κι 
ένα τέταρτο Μνημόνιο που θα κρατάει 
δέσμια τη χώρα και τους πολίτες της για 
τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Είναι ότι χειρότερο θα μπορούσαμε 
ένα φανταστούμε, αλλά δυστυχώς το 

ζούμε. Και είναι κατάντια για το πολιτικό 
προσωπικό της χώρας να γαντζώνεται 
στους θώκους εξουσίας αδιαφορώντας 
για τις συνέπειες που έχουν οι πολιτι-
κές που ασκούν.

Πραγματικά έχουν δίκιο μερικοί που 
λένε πως η σημερινή συγκυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταφέρνει να περάσει 
με τον κοινοβουλευτικό μανδύα ότι οι 
προηγούμενοι ήταν αδύνατον να τα κα-
ταφέρουν. Και δυστυχώς όλα αυτά είναι 
σε βάρος μας.

Απ’ την άλλη μεριά είναι παροιμιώδης 
η απάθεια με την οποία ο ελληνικός 

λαός παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν 
και αφορούν το μέλλον του και το μέλ-
λον των παιδιών του. Τι άλλο δηλαδή 
πρέπει να γίνει για να υπάρξει μια ου-
σιαστική κινητοποίηση;

Σίγουρα χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία 
και συσπείρωση στα συνδικάτα. Ξέ-

ρουν τι έργο μπορούν να επιτελέσουν 
και γι’ αυτό προσπαθούν να βρουν τον 
τρόπο να τα αποδυναμώσουν στη συνεί-
δηση των εργαζομένων. Μεμονωμένοι 
όλοι είμαστε εύκολος στόχος.

Νίκος Ελ. Θεοδωράκης

Το Δημόσιο χάνει κάθε δικαίωμα βέτο 
σε κορυφαία ζητήματα όπως η μετα-
βίβαση της έδρας του ΟΤΕ στο εξω-

τερικό, ή πώληση θυγατρικών, η μεταφορά 
έργου στο εξωτερικό, κλπ.

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΟΜΕ–ΟΤΕ στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
στην Αθήνα. Το κυρίαρχο θέμα το οποίο 
συζητήθηκε ήταν η περαιτέρω παραχώρη-
ση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου που 
διαθέτει το Δημόσιο στην DT, μέσω του 
ΤΑΙΠΕΔ.

Η παραχώρηση υλοποιείται με μια τρο-
πολογία, η οποία αιφνιδίως κατατέθηκε το 
απόγευμα, σε άσχετο νομοσχέδιο για το 
«Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 
και άλλες διατάξεις». Να υπενθυμίσουμε ότι 
αυτοί που κατέθεσαν την τροπολογία πριν 
τις εκλογές έλεγαν πως όταν θα κυβερνή-
σουμε θα σταματήσει η κατάθεση άσχετων 
νυχτερινών τροπολογιών. Είναι οι ίδιοι και 
συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, που όταν 
είχαν έρθει στα γραφεία της ΟΜΕ–ΟΤΕ πριν 
γίνουν κυβέρνηση, κατήγγειλαν τις προγε-
νέστερες μετοχοποιήσεις και κάποιοι τότε 

τους χειροκροτούσαν.
Είναι προφανές ότι η επιλογή της μεθό-

δου της τροπολογίας, για τη μεταβίβαση 
του εναπομείναντος 5%, έγινε για να μην 
υπάρξει αντίδραση των εργαζομένων, αφού 
πιθανά να έχει ήδη ψηφιστεί και να καθιστά 
απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις μη 
σύννομες και χωρίς νόημα.

Επισημαίνουμε πως με την περαιτέρω 
εκχώρηση του 5% το Δημόσιο χάνει κάθε 
δικαίωμα βέτο σε κορυφαία ζητήματα όπως 
η μεταβίβαση της έδρας του ΟΤΕ στο εξω-
τερικό, ή πώληση θυγατρικών, η μεταφορά 
έργου στο εξωτερικό, κλπ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη συ-
γκρότηση κλιμακίων ενημέρωσης ανά την 
Ελλάδα τα οποία θα έρθουν σε επαφή με 
τους εργαζόμενους για την πληρέστερη 
ενημέρωσή τους τόσο για αυτό το κορυφαίο 
ζήτημα όσο και για άλλα ζητήματα που απα-
σχολούν την καθημερινότητά τους.

Ο αγώνας για καλύτερες εργασιακές 
συνθήκες συνεχίζεται και θα είναι διαρκής.

Δύναμή μας οι εργαζόμενοι του Ομίλου 
ΟΤΕ. 

Σε σύγκλιση έκτακτης συνεδρίασής 
της προχωρά η Εκτελεστική Επιτροπή 
(Ε.Ε.) της Ομοσπονδίας Εργαζομέ-

νων-ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ), μετά την κατάθεση 
στην Ελληνική Βουλή της τροποποιημένης 
Σύμβασης Μετόχων ΟΤΕ.

Η συνεδρίαση της Ε.Ε. πραγματοποιείται 
σήμερα 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00, 
με βασικό στόχο την εξέταση των τρόπων 
αντίδρασης στην νέα συμφωνία της κυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ με την Deutsche Telekom.

H συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την πε-

ραιτέρω μείωση της συμμετοχής του Ελληνι-
κού Δημοσίου στον ΟΤΕ, στην οποία αντιτί-
θενται σθεναρά οι 16.000 εργαζόμενοι στον 
όμιλο ΟΤΕ.

Παράλληλα το προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
ζητά άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμέ-
νου να ενημερωθεί για τα επόμενα βήματα 
που έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση 
και τους εκπροσώπους των δανειστών της 
χώρας. Θεωρούμε αυτή τη συμφωνία εθνικά 
επιζήμια και θα επιχειρήσουμε να την στα-
ματήσουμε.
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Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου
Πριν από λίγες εβδομάδες σε σχετική 

ανακοίνωση μας είχαμε επιστήσει την 
προσοχή της διοίκησης για διαδικασί-

ες επιβολής πειθαρχικών ποινών με ατεκ-
μηρίωτα στοιχεία και μοναδικές μαρτυρίες. 
Είχαμε τότε αναφέρει ότι με τις επιλογές 
της η διοίκηση του ΟΤΕ «ανοίγει τον ασκό 
του Αιόλου».

Από ότι φαίνεται όχι μόνο δεν εισακου-
στήκαμε αλλά τιμωρήθηκε συνάδελφος με 
τεκμήριο μια ιδιωτική συνομιλία η οποία 
ταυτοποιείται μόνο από ένα πρόσωπο...!!!

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ, εκφράζει την έντονη διαμαρ-
τυρία της για την, πέρα από κάθε λογική, 
πειθαρχική δίωξη, που ασκήθηκε από τους 
προϊσταμένους του Τεχνικού Διαμερίσμα-
τος Ηπείρου και Κέρκυρας σε συνδικαλιστι-
κό στέλεχος και συγκεκριμένα στον Πρόε-
δρο της ΤΔΕ Κέρκυρας, Τριβυζά Γιάννη με 
το πρόσχημα των «απρεπών εκφράσεων» 
και «συμπεριφορών» αδυνατώντας μάλιστα 
να εφαρμόζουν την διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθούν, εκχωρώντας τις αρμοδιό-
τητες στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο.

«Ανάρμοστη συμπεριφορά» η οποία βα-
σίζεται σε εικασίες μιας τηλεφωνικής συ-
νομιλίας, είναι κάτι που μπορεί να διακρίνει 

μόνο αυτός που υπηρετεί την επιβολή του 
δόγματος «νόμος και τάξη», εμπεδώνοντας 
το φόβο με τον αυταρχισμό και την κατα-
στολή ποινικοποιώντας την οποιαδήποτε 
αντίδραση.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ καταδικάζει με τον ποιο έντο-
νο τρόπο τις πρακτικές αυτές, γιατί θεω-
ρεί απαράδεκτη αυτή την συμπεριφορά της 
Διοίκησης η οποία εξαντλεί όλη την αυστη-
ρότητα της σε εργαζόμενους κάτι που έχει 
άμεση επίδραση στην υπηρεσιακή τους κα-
θημερινότητα και εργασία.

Να θυμίσουμε στη Διοίκηση ότι αντί να 
φορτώνει τα προβλήματα του Τεχνικού 
Τμήματος Κέρκυρας στους εργαζόμενους 
να ψάξουν να βρουν τι φταίει, αρχής γεν-
νωμένης από τους προϊσταμένους και την 
διοίκηση που ασκούν. Το τεχνικό τμήμα της 
Κέρκυρας είναι μόνιμος κάτοικος της τε-
λευταίας θέσης Πανελλαδικά, εδώ και ένα 
περίπου χρόνο...!!! και γιαυτό το μόνο σί-
γουρο είναι ότι δεν φταίνε οι εργαζόμενοι.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις για τεχνικά 
τμήματα της Αττικής ιδίως αλλά και της πε-
ριφέρειας έγιναν αθρόες αλλαγές διοικη-
τικών στελεχών και προϊστάμενων με επί-
κληση την επί σειρά μηνών κακή απόδοση 
των τεχνικών τμημάτων... Η Κέρκυρα «σέρ-

νεται» έναν χρόνο ολόκληρο και περισσό-
τερο αλλά εκεί έχουμε «σιγή ιχθύος» και 
ο προϊστάμενος απολαμβάνει ανεξήγητα 
την εκτίμηση της διοίκησης...!!! και φταίει ο 
οποιοσδήποτε άλλος ...!!!

Κύριοι της διοίκησης δώστε λύσεις επιρ-
ρίπτοντας τις ευθύνες εκεί που πρέπει και 
όχι στους συναδέλφουςπου ματώνουν κα-
θημερινά στο πεδίο..!!!

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ θα υπερασπίσει την δημο-
κρατική λειτουργία στους χώρους δουλειάς 
καθώς και κάθε συνδικαλιστικό στέλεχος 
η εργαζόμενο από φαινόμενα αυθαιρεσίας 
της Διοίκησης.

Καλούμε την Διοίκηση του ΟΤΕ να αποκα-
ταστήσει την ομαλότητα και την εργασιακή 
ειρήνη στην Κέρκυρα που με δικιά της ευ-
θύνη έχει διαταράξει.

Είναι προφανές ότι όσοι από την Διοί-
κηση υιοθετούν απεχθείς, καταχρηστικές 
διώξεις είτε συνδικαλιστικές είτε εργαζο-
μένων θα μας βρουν απέναντι τους συντε-
ταγμένα

Το βιβλίο του πρώην συναδέλφου, συ-
νταξιούχος σήμερα, Διονύση Καλογε-
ρά ξεκινά από την επιστράτευση της 

28ης Οκτωβρίου 1940 και τελειώνει με την 
επιστράτευση της 20ης Ιουλίου 1974.

Στο ενδιάμεσο περιγράφονται περιστα-
τικά που έζησε ο ίδιος και άλλα μέλη της 
οικογένειας του, συνάρτηση  με τα πολιτι-
κά γεγονότα και τις κατακτήσεις αυτής της 
περιόδου.

Το βιβλίο γραμμένο σε πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση, με ύφος ζωντανό και γλαφυρό, 
δίνει το ύφος μιας εποχής που διαμόρ-
φωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία.

Μέσα από την καταγραφή προσωπικών 

γεγονότων περιγράφοντας εικόνες και 

ιστορικά γεγονότα της εποχής που έζησε. 

Οι προσωπικές εγγραφές τεκμηριώνονται 

με παραπομπές σε ιστορικές πηγές που 

ρίχνουν το φως του επιστήμονα ιστορικού 

στα βιώματα του συγγραφέα.

Ένα βιβλίο για όσους έχουν κάποιες 

γνώσεις ιστορίας, αλλά και για όσους ενδι-

αφέρονται να αποκτήσουν.

Ο συγγραφέας Διονύσης Καλογεράς 

εργάστηκε για 35 χρόνια ως τεχνικός του 

ΟΤΕ.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Χ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Κεφαλονίτης, Σκορπιός και του Μηχανικού
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ΞΕΚΑΘΑΡΗ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ: 
Oι συνάδελφοι τεχνικοί πεδίου έχουν ως κύριο  

μοναδικό και βασικό τους έργο την τεχνική εξυπηρέτηση  
των συνδρομητών του ΟΤΕ και παράλληλα του δικτύου

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το θέμα 
των πωλήσεων των τεχνικών πεδίου δεί-
χνει ότι έχει ξεφύγει εντελώς, πέρα και 

έξω από κάθε όριο. Να υπενθυμίσουμε στην 
διοίκηση του ΟΤΕ ότι δια στόματος του Κου 
Θεοχαρόπουλου όταν το θέμα αυτό άνοιξε 
για τους συναδέλφους μας υπήρξε η διαβε-
βαίωση ότι μιλάμε για ένα «πάρεργο» και μια 
διαδικασία στην οποία κανείς δεν ήταν υπο-
χρεωμένος να συμμετάσχει.

Λάβαμε τότε τις διαβεβαιώσεις ότι αυτό 
δεν έχει καμιά σχέση με το έργο μας και ότι 
σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποκατα-
στήσουμε και να αφήσουμε να παρεισφρήσει 
στην καθημερινή μας εργασία οτιδήποτε δια-
φορετικό όπως το αντικείμενο των πωλήσε-
ων. Παρόλα αυτά σήμερα υπάρχουν απαράδε-
κτα φαινόμενα εκπροσώπων της διεύθυνσης 
πωλήσεων του ΟΤΕ, να παρουσιάζονται σε 
τεχνικά τμήματα και εμμέσως πλην σαφώς 
να απειλούν τους συναδέλφους για θέματα 
πωλήσεων.

Η δική μας ξεκάθαρη θέση είναι ότι οι 
συνάδελφοι τεχνικοί πεδίου έχουν ως κύριο 
μοναδικό και βασικό τους έργο της τεχνική 
εξυπηρέτηση των συνδρομητών του ΟΤΕ και 
παράλληλα του δικτύου. όλα τα υπόλοιπα 
αποτελούν δεύτερη ή και τρίτη επιλογή η 
οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι υποχρε-
ωτική. Αυτό προκύπτει και από την επίσημη 
θέση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας 
όσον αφορά το θέμα των πωλήσεων στην 
οποία περιγράφεται ξεκάθαρα ότι κανένας 
συνάδελφος τεχνικός πεδίου δεν έχει προ-
σωπικό «Στόχο Πωλήσεων».

Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι από πουθενά 
δεν προκύπτει ότι μια «εθελοντική συμμε-
τοχή» σε εργασία όπως οι πωλήσεις των 
τεχνικών πεδίου δεν μπορεί και δεν είναι 
δυνατόν να επηρεάσει την οποιαδήποτε δια-
δικασία αξιολόγησης ή εξέλιξης συναδέλφου 
τεχνικού. Επειδή όμως τα γεγονότα κάποιες 
φορές διαψεύδουν την καθημερινότητα και 
τις υποσχέσεις, να γνωστοποιήσουμε προς 

όλες τις πλευρές ότι για κανένα λόγο δεν 
θα ανεχθούμε να παρεμβαίνει με απειλητικό 
ύφος σε συναδέλφους τεχνικούς κανείς από 
την υπηρεσιακή ιεραρχία της εταιρείας και να 
απειλεί χρησιμοποιώντας την οποιαδήποτε 
διαδικασία.

Όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση τεχνο-
λογίας του ομίλου την καλούμε σε πρώτη 
φάση να «μαζέψει» όλους αυτούς που περ-
νάνε τις διαχωριστικές γραμμές και παραβαί-
νουν τις δεσμεύσεις της απέναντι στους ερ-
γαζόμενους του πεδίου, προκαλώντας τους 
συναδέλφους μας και δημιουργώντας κλίμα 
τρομοκρατίας. Αρκεί ήδη η εντατικοποίηση, η 
μη στελέχωση των τεχνικών τμημάτων μετά 

τις εθελουσίες και παρόλες τις διαβεβαιώ-
σεις και η αφόρητη καθημερινή πίεση για την 
εξυπηρέτηση των συνδρομητών του ΟΤΕ.

Εμείς με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυ-
νότητα αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που 
αφορούν το αύριο και στην εργασία μας και 
την εξέλιξη της τεχνολογίας. Απαιτούμε να 
υπάρξει ή ίδια σοβαρότητα και από πλευράς 
διοίκησης για να μπορούμε να πορευτούμε 
στο αύριο.

Ας γνωρίζουν όλοι ότι η ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν θα 
ανεχθεί κανενός είδους παράλογη και ατεκ-
μηρίωτη πίεση προς τους συναδέλφους μας 
για οποιονδήποτε λόγο.
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Η Πιπίτσα Παΐσιου ήταν η βε-
λούδινη φωνή του ραδιοφώ-
νου της ΕΡΤ και ήταν εκεί-

νη που ενημέρωνε το κοινό που 
απευθυνόταν στον ΟΤΕ για να μά-
θει την ώρα. «Στον επόμενο τόνο 
η ώρα θα είναι…» . Ήταν επίσης 
η πρώτη εκφωνήτρια μιας εξίσου 
πρωτοπόρου προσπάθειας για τη 
λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού 
στην Ελλάδα. Το 1948 μια ομάδα 
ερασιτεχνών οδηγών του 781 Λό-
χου Γενικών Μεταφορών δημιούρ-
γησε τον σταθμό που χαρακτηρί-
στηκε «προπομπός της ΥΕΝΕΔ». 
Κάλεσαν για δοκιμαστικά διάφο-
ρες γυναίκες και τελικά ως εκφω-
νήτρια επελέγη η Πιπίτσα Παΐσιου, 
η οποία με τη «βελούδινη φωνή» 
της είχε κερδίσει τους ακροατές 

του νεότευκτου τότε σταθμού.... 

Η Καλλιόπη Παΐσιου, η «Πιπίτσα» 
όπως την αποκαλούσαν οι συνά-
δελφοί της στη ραδιοφωνία, σημά-
δεψε μια ολόκληρη εποχή από τη 
δεκαετία του ‘50 και τα χρόνια που 
ακολούθησαν. Η  Παΐσιου ήταν η 
φωνή της γνωστής φράσης «στον 
επόμενο τόνο» της υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης συνδρομητών του 
ΟΤΕ, από το 1960. Φωνή που δια-
τηρήθηκε ως πρόσφατα, στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990. Η ίδια η 
Καλλιόπη Παΐσιου είχε περιγράψει 
πως είχε γίνει η επιλογή της για 
να εκφωνεί την ώρα. «Στη δεκαε-
τία του ‘50 μας φώναξαν από τον 
ΟΤΕ περίπου δέκα εκφωνήτριες. 
Πήγαμε στο στούντιο της ΕΡΤ για 
να κάνουμε το δοκιμαστικό. Μετά 

από λίγο με φώναξαν και μου εί-
παν: «κ. Παΐσιου εσάς επιλέξα-
με». «Εμένα;» τους ρώτησα. Έτσι 
έγινε».... 

Εργάστηκε ως εκφωνήτρια στο 
ραδιόφωνο για πολλά χρόνια. Η 
Πιπίτσα Παϊσιου έφυγε το 2010 σε 
ηλικία 86 ετών... 

Η ίδια αναφερόταν στο γεγονός 
ως μία σύμπτωση: «Η ώρα… Μια 
σύμπτωση ήταν. Τίποτε παραπά-
νω. Μου το ζήτησαν, την εκφώ-
νησα… Τέλος. Αυτό είναι όλο. 
Πέρασα τόσα στο ραδιόφωνο… 
Τριάντα δύο χρόνια εκφωνήτρια… 
Μόνο αυτό, ένα «στον επόμενο 
τόνο η ώρα θα είναι…» έμεινε 
από μένα;».... 

Η συσκευή που μετέδιδε την ώρα 

«Στον  επόμενο τόνο 
Πιπίτσα Παΐσιου η βελούδινη φωνή του ραδιοφώνου και 

Διαδίκτυο

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ INTERNET Επιμέλεια: Δήμος Αποστολίδης
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Διαδίκτυο

ήταν μια τετράγωνη σιδερένια με-

ταλλική κατασκευή που έμοιαζε με 

τραπέζι. Μέσα ήταν τοποθετημένο 

ένα ρολόι μεγάλης ακρίβειας και 

ένας μεγάλος μεταλλικός κύλιν-

δρος που περιστρεφόταν. Πάνω 

στον κύλινδρο ήταν γραμμένες οι 

φωνές των λεπτών, των ωρών και 

των δευτερολέπτων του 24ωρου. 

Έτσι όποιος καλούσε το 141 άκου-

γε την ώρα μέσα από αυτό τον μη-

χανισμό.  Η συσκευή λειτούργησε 

για 25 ολόκληρα χρόνια από το 

1975 έως το 2000.... 

η  ώρα  θα  ε ί να ι . . . »
του θρυλικού 141 που έλεγε την ώρα στο τηλέφωνο...

Αυτός είναι ο θρυλικός μηχανισμός του ΟΤΕ που μετέδιδε το ηχογραφημένο μή-
νυμα με την ώρα. Ο συνδρομητής το μόνο που έκανε ήταν να καλέσει τους τρεις 

αριθμούς 141...

http://www.mixanitouxronou.gr
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Η πραγματική εικόνα της οικονομίας 

Σε ευθεία σύγκρουση με την πραγματικότητα 
που βιώνουν πολίτες και επιχειρήσεις έρχεται 
το επίπλαστο success story που επιχειρεί να 

οικοδομήσει η κυβέρνηση στηριζόμενη στις τελευ-
ταίες ανακοινώσεις των στοιχείων για την εκτέλεση 
του Προϋπολογισμού και την επίτευξη ανάπτυξης 
(σε σύγκριση με το χειρότερο τρίμηνο των τελευ-
ταίων ετών αμέσως μετά την επιβολή των capital 
controls και το δημοψήφισμα).

Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα περί «ανά-
πτυξης», οι πολίτες βλέπουν τα εισοδήματα και τις 
αποταμιεύσεις τους να εξανεμίζονται, καταγράφο-
νται νέα ρεκόρ απολύσεων, επιχειρήσεις κλείνουν 
ή μεταναστεύουν και η ρευστότητα παραμένει ανύ-
παρκτη, εξαντλώντας ακόμα και τις επιχειρήσεις που 
παραμένουν ζωντανές.

Την ώρα, λοιπόν, που η αύξηση των εσόδων 
στηρίζεται στη νέα φοροεπιδρομή σε βάρος των 
επιχειρήσεων και των εισοδημάτων, ενώ ο περιβό-
ητος «περιορισμός» δαπανών δεν ακουμπά κρατικές 
σπατάλες, αλλά εξαντλείται στη στάση πληρωμών 
του Δημοσίου, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να κλεί-
νουν, οι επενδυτές έχουν βγάλει από τον χάρτη τη 
χώρα μας και οι απολύσεις καταγράφουν νέο ιστο-
ρικό ρεκόρ.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι 
στο επίμαχο διάστημα της κυβερνητικής... «ανάπτυ-
ξης» η μακριά λίστα των επιχειρήσεων που έκλει-
σαν, χρεοκόπησαν ή άλλαξαν χέρια, υπό το βάρος 
της κρίσης, της έλλειψης χρηματοδότησης και της 
υπερφορολόγησης, απέκτησε πολυάριθμα νέα μέλη.

«Καμπανάκι» κινδύνου
Ακόμα και ο ΣΕΒ, στο μηνιαίο δελτίο που εξέδωσε 

την περασμένη εβδομάδα και στο οποίο κάνει λόγο 
για σημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας με 
αφορμή τις τελευταίες ανακοινώσεις, κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που συνεχίζει 
να αντιμετωπίζει η οικονομία και επισημαίνει ότι η 
πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
είναι:

- Έντονο πρόβλημα ρευστότητας, που αποτυπώ-
νεται στη συνέχιση της μείωσης της χρηματοδότη-
σης των τραπεζών τον Σεπτέμβριο (0,2% σε ετήσια 
βάση), την ώρα που η μηνιαία καθαρή ροή νέων δα-
νείων ήταν αρνητική κατά 153 εκατ. ευρώ, ενώ και 
οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 31 
εκατ. ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό:

- Τα capital controls έχουν μεταφέρει στο εξω-
τερικό συναλλαγές που γίνονταν εντός Ελλάδος, 
κάτι που φαίνεται από τα στοιχεία του ισοζυγίου 
πληρωμών για το 8μηνο (εισπράξεις από μεταφορές 
-33,5%, καθαρές εισαγωγές πλοίων -71%, ταξιδιω-
τικές εισπράξεις -7,1%).

- Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων παραμένουν 

σε χαμηλά επίπεδα και τα νοικοκυριά εκφράζουν 
απαισιοδοξία για την οικονομική τους κατάσταση.

- Διεθνείς εκθέσεις, όπως η Doing Business, 
καταγράφουν στασιμότητα στις μεταρρυθμίσεις του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με την Ελλάδα να 
υποχωρεί στην προτελευταία θέση της Ε.Ε.-28.

- Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων επιστρέφει σε 
αρνητική τροχιά (-1,7% χωρίς καύσιμα τον Αύγου-
στο, -2,2% χωρίς καύσιμα το α’ εξάμηνο), εξέλιξη 
που αποδίδεται στην πτώση που καταγράφεται στα 
σούπερ-μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων, ποτών 
και καπνού.

Τι δεν λένε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την 

προηγούμενη Δευτέρα (γιατί θα υπάρξουν νεότερες 
εκτιμήσεις στις 29 Νοεμβρίου) καταγράφουν αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 1,5% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση 
(διορθωμένα εποχικά στοιχεία σε όρους όγκου).

Ο λόγος για τη μεγαλύτερη άνοδο του ΑΕΠ από 
την έναρξη της κρίσης, το δεύτερο τρίμηνο του 
2008, η οποία προς το παρόν επιβεβαιώνει τους 
στόχους του Προϋπολογισμού και των δανειστών, 
που βασίζονται σε ύφεση 0,3% φέτος.

Μόνο που, αν δει κάποιος πίσω από τα... ποσο-
στά, τότε η άνοδος αυτή αποκτά άλλη σημασία.

Τα στοιχεία βάσει των οποίων μετράται η φετινή 
άνοδος είναι αυτά του τρίτου τριμήνου του 2015. 
Δηλαδή του τριμήνου που φάνηκαν περίτρανα στην 
αγορά όλες οι επιπτώσεις από την επιβολή των κε-
φαλαιακών ελέγχων αλλά και των τριγμών που έφερε 
το θρίλερ του Grexit.

Τότε, το τρίτο τρίμηνο του 2015, η οικονομία βυθί-
στηκε σε ύφεση 2,2% σε όρους όγκου, με το τριμη-
νιαίο ΑΕΠ μόλις στα 45,6 δισ. ευρώ, στα χαμηλότερα 
επίπεδα από το 1999.

Και η άνοδός του κατά 1,5% από αυτά τα ιστορι-
κά χαμηλά συνεπάγεται ότι (πάντα σε όρους όγκου, 
δηλαδή αφαιρουμένου του πληθωρισμού) αυτό που 
«κερδήθηκε» είναι κάτι περισσότερο από μισό δισ. 
ευρώ: φτάνει στα 46,27 δισ. ευρώ σήμερα. Και τού-
το, όταν το τρίτο τρίμηνο του 2008 το ΑΕΠ ήταν στα 
62,5 δισ. ευρώ...

Άρα, εξαρτάται ποιους αριθμούς επιλέγει κανείς 
για να πανηγυρίσει ή για να «κλάψει» με την κατά-
σταση της οικονομίας και με το μέγεθος των απω-
λειών των τελευταίων ετών...

Ρεκόρ απολύσεων
Την ίδια στιγμή, τον Οκτώβριο του 2016, δηλαδή 

τον πρώτο μήνα μετά το γ’ τρίμηνο της «ανάκαμψης» 
της ελληνικής οικονομίας, σημειώθηκε η μεγαλύτερη 
απώλεια θέσεων εργασίας από το 2001. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του υπ. Εργασίας, οι αποχωρήσεις 
ήταν κατά 82.000 περισσότερες από τις προσλή-

ψεις. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία των ροών 
μισθωτής απασχόλησης του Οκτωβρίου 2016, οι 
αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 185.895, ενώ οι 
αποχωρήσεις σε 268.705. Από τις 268.705  συνολι-
κά αποχωρήσεις, οι 78.337 προήλθαν από οικειοθε-
λείς αποχωρήσεις και οι 190.368 από καταγγελίες 
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου.

Τον Οκτώβριο, επίσης, το 61% των νέων προσλή-
ψεων ήταν με συμβάσεις ελαστικής απασχόλησης. 
Συγκεκριμένα, το 46,54% ήταν συμβάσεις μερικής 
απασχόλησης και το 15,14% ήταν συμβάσεις εκ πε-
ριτροπής εργασίας. Μόλις το 38,32% ήταν συμβά-
σεις πλήρους απασχόλησης.

Αλλά και στο μέτωπο της ανεργίας το ποσοστό 
ανέργων ανέκαμψε τον Αύγουστο του 2016 σε σχέ-
ση με τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ). Συγκεκριμένα, οι άνεργοι ανήλθαν στο 
23,4% του εργατικού δυναμικού τον Αύγουστο, ένα-
ντι του 23,3% τον Ιούλιο, παρότι το διάστημα εκείνο 
η χώρα βρισκόταν στο απόγειο της τουριστικής σε-
ζόν. Άρα, οι άνεργοι αυξήθηκαν μεταξύ Ιουλίου και 
Αυγούστου 2016 κατά 0,1% ή κατά 1.669 άτομα.

Λίγους μήνες πριν, και συγκεκριμένα τον Μάρτιο 
του 2016, τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχει-
ρήσεις μειώθηκε κατά 2,15%, στα οικοδομοτεχνικά 
έργα μειώθηκε κατά 2,34% και στο σύνολο κατά 
2,15%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ. Ο μέσος μι-
σθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,20% 
και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,06%. 
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το 
μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,64%, ενώ ο μέ-
σος μισθός μειώθηκε κατά 1,86%.

Μισθωτοί - συνταξιούχοι
Ούτε κατά... διάνοια δεν «είδαν» ανάπτυξη 1,5% 

οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και οι συνταξιού-
χοι κατά το γ’ τρίμηνο του 2016. Πάνω από 970.000 
παροχές προς τους συνταξιούχους μειώθηκαν ή κα-
ταργήθηκαν στο διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου 2016. 
Τον Οκτώβριο, επίσης, σημειώθηκε ρεκόρ 15ετίας 
στην απώλεια θέσεων εργασίας. Οι πρώτες ενδεί-
ξεις φάνηκαν ήδη από τον Αύγουστο, οπότε η ανερ-
γία αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο. Νωρίτερα, από 
τις αρχές της άνοιξης, οι μισθοί μειώνονταν στον 
ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2016 καταργή-
θηκε το ΕΚΑΣ για 160.000 χαμηλοσυνταξιούχους, 
προκαλώντας μείωση 15% στις αποδοχές τους. 
Τον ίδιο μήνα επιβλήθηκαν περικοπές 30%-40% σε 
290.000 μερίσματα συνταξιούχων του Δημοσίου.

Αλλά και τον Αύγουστο του 2016 επιβλήθηκαν 
μεσοσταθμικές περικοπές 10% στις επικουρικές 
συντάξεις 60.000 συνταξιούχων του Δημοσίου. Τον 
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ξηλώνει το αφήγημα περί… ανάπτυξης
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο  του 2016 επιβλήθηκαν με-
σοσταθμικές μειώσεις 20% σε 200.000 επικουρικές 
συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τον Οκτώβριο, επί-
σης, ξεκίνησε η επιβολή της παρακράτησης 6% υπέρ 
του ΕΟΠΥΥ σε 260.000 διπλές κύριες συντάξεις.

Επενδυτές; Ούτε για αστείο
Η εικόνα από τα τελευταία roadshows που πραγ-

ματοποιήθηκαν σε Λονδίνο και νωρίτερα στις ΗΠΑ 
ήταν αποκαρδιωτική.

Ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απάντηση 
που έστελναν οι επενδυτές στις προσκλήσεις για 
συναντήσεις ήταν ότι «δεν έχουμε χρόνο για χάσι-
μο». Αλλά και στο Λονδίνο το ερώτημα που έθεταν οι 
λίγοι επενδυτές που συναντήθηκαν με στελέχη ελ-
ληνικών εταιρειών δεν ήταν «πού να επενδύσω στην 
Ελλάδα», αλλά «πότε νομίζετε πως θα αλλάξει η 
κυβέρνηση». Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
για τις επενδύσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα αυτή, 
ενώ οι επενδυτικές εισροές βασίζονται σε έτοιμες 
αποκρατικοποιήσεις που αντιμετώπισαν ακόμα και 
την ενδοκυβερνητική υπονόμευση, όπως η περίπτω-
ση του ΟΛΠ.

Τουρισμός: Το ταμείον είναι μείον
Χαρακτηριστικό πεδίο επίπλαστου «πανηγυρι-

σμού» για την κυβέρνηση είναι ο τουρισμός, καθώς 
επιμένει να μετρά τις αφίξεις και τον αριθμό των του-
ριστών και όχι τα χρήματα που μπήκαν στο ταμείο.

Έτσι, παρά τις μεγαλόσχημες δηλώσεις περί χρο-
νιάς-ρεκόρ και αύξησης του τουρισμού, η πραγμα-
τικότητα είναι ότι οι τουριστικές εισπράξεις και τον 
Αύγουστο, όπως και τους προηγούμενους μήνες, 
έκλεισε με μείωση, με τη διαφορά ότι ο Αύγουστος 
είναι ο μήνας που καταγράφεται παραδοσιακά στη 
χώρα μας η υψηλότερη κίνηση ξένων επισκεπτών. 
Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, 
τα έσοδα από ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρουσίασαν 
μείωση 9,2%, παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοί-
κων ταξιδιωτών κατά 1,8%. Οι ταξιδιωτικές εισπρά-
ξεις τον μήνα Αύγουστο μειώθηκαν στα 3,158 δισ. 
ευρώ, έναντι 3,478 δισ. τον Αύγουστο του 2015 και 
3,16 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2014.

Είχε προηγηθεί μείωση 3,5% και στις εισπράξεις 
του Ιουλίου, ενώ συνολικά στο επτάμηνο οι ταξιδι-
ωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 4,8% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Την 
ίδια ώρα, εξακολουθεί να πέφτει η μέση τουριστική 
δαπάνη των επισκεπτών για το σύνολο του τουριστι-
κού πακέτου, μια τάση που έχει γίνει αισθητή ήδη 
από την αρχή της χρονιάς.

Όπως αναφέρουν παράγοντες του τουριστικού 
χώρου, η «τρύπα» που έχει προκύψει το φετινό οκτά-
μηνο στις εισπράξεις, σε σύγκριση με το οκτάμηνο 
του 2015, αγγίζει τα 750 εκατ. ευρώ, διαφορά που 

θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να καλυ-
φθεί από τα έσοδα που θα προκύψουν τον Σεπτέμ-
βριο και τον Οκτώβριο. Συνεπώς, προσθέτουν, είναι 
πλέον πολύ πιθανό η χρονιά να κλείσει με λιγότερα 
έσοδα σε σχέση με πέρσι (είχαν φτάσει τα 14,2 δισ. 
ευρώ).

Γιατί η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας 
είναι μαγική εικόνα

Η ποσοστιαία αύξηση της οικοδομικής δραστη-
ριότητας, αν και προκαλεί εντύπωση, είναι χαρα-
κτηριστική της μαγικής εικόνας των ευημερούντων 
αριθμών και της ημιθανούς πραγματικής οικονομίας. 
Έτσι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο, ένα-
ντι του αντίστοιχου μήνα του 2015, καταγράφεται 
αύξηση των οικοδομικών αδειών κατά 16,6%, ενώ  
οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε 55,7% αυξημένη 
επιφάνεια και σε 72,8% αυξημένο όγκο – συγκριτικά 
πάντοτε με τον Αύγουστο του 2015.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι γνώστες της 
αγοράς, η συγκεκριμένη μεταβολή οφείλεται στο 
γεγονός ότι είχαμε αυξημένες επεκτάσεις ή νομι-
μοποιήσεις κτιρίων λόγω των ευνοϊκών ρυθμίσεων. 
Και, πρωτίστως, η εικονική αύξηση αποδίδεται στο 
ότι τον Αύγουστο του 2015, μήνας που διαδέχτηκε το 
δημοψήφισμα Τσίπρα και το κλείσιμο των τραπεζών, 
η οικοδομική δραστηριότητα είχε πρακτικά «νεκρώ-
σει». Σε απόλυτους, άλλωστε, αριθμούς, στο σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας εκδόθηκαν τον περασμέ-
νο Αύγουστο μόλις 897 άδειες, που αντιστοιχούν σε 
205,4 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 939,4 χιλιάδες 
κυβ. μέτρα όγκου. Δηλαδή, μόλις 128 περισσότερες 
άδειες συγκριτικά με τον όγδοο μήνα του 2015.

Πτώση και στο ρεύμα!
Αδιάψευστο μάρτυρα για την πραγματική ευημε-

ρία και την πορεία της οικονομίας αποτελεί η κατα-
νάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Σεπτεμβρίου, 
τόσο σε επίπεδο μήνα όσο και σε επίπεδο εννεαμή-
νου καταγράφεται νέα μείωση, που αποτελεί αδιά-
ψευστο μάρτυρα για την πραγματική κατάσταση στην 
αγορά.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο υποχωρεί κατά 
3,6% η ζήτηση ηλεκτρισμού, ενώ στο εννεάμηνο 
υποχωρεί κατά 1,8% (2,5% η μείωση στο δίκτυο 
διανομής). Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι 
η δραματική υποχώρηση της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας οφείλεται στο δίκτυο διανομής: δηλαδή 
νοικοκυριά, μικροεπαγγελματίες, καταστήματα, βιο-
τεχνίες «έσβησαν» τους διακόπτες, αφού στον μήνα 
καταγράφεται μείωση της τάξης του 6,6%, ενώ στο 
εννεάμηνο η υποχώρηση είναι 2,5%.

Η μείωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη εάν δεν 
υπήρχε σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παρα-
γωγής, όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία για 
την κατανάλωση της υψηλής τάσης (ενεργοβόρες 
βιομηχανίες), που αυξήθηκε 16,3% τον Σεπτέμβριο, 
συμπαρασύροντας και το εννεάμηνο (4,1%).

Η ζοφερή εικόνα συμπληρώνεται από τα «φέσια» 
προς τη ΔΕΗ, τα οποία παραμένουν σταθερά πάνω 
από τα 2-2,5 δισ. ευρώ, παρά τα κίνητρα που δίνει 
η εταιρεία με την παροχή έκπτωσης στους συνεπείς 
πελάτες και τους ευνοϊκούς διακανονισμούς. Νοικο-
κυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιλέγουν να 
αφήσουν απλήρωτους τους λογαριασμούς, παρότι 
γνωρίζουν ότι, εάν μπουν σε διακανονισμό, θα κερδί-
σουν έκπτωση 15%.

Αναδημοσίευση από την οικονομική 
εφημερίδα»Κεφάλαιο» 
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑ-
Συλλαλητήριο και πορεία πραγματοποίησαν η ΓΣΕΕ 
το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα 

Μαζικές ήταν οι διαδηλώσεις 
στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης στις οποίες είχαν καλέ-

σει συνδικάτα, κόμματα της Αριστε-
ράς αλλά και συλλογικότητες, την 
ώρα που στο Βελλίδειο συνεδριακό 
κέντρο απηύθυνε ομιλία στους πα-
ραγωγικούς φορείς ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο 
της 81ης ΔΕΘ.

Συλλαλητήριο στο άγαλμα του Βε-
νιζέλου και πορεία στο κέντρο της 
πόλης οργάνωσαν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, 
ΕΚΘ και ΕΔΟΘ. Με τη σειρά τους, 
το ΠΑΜΕ και η Λαϊκή Ενότητα συ-
γκεντρώθηκαν στην πλατεία Αρι-
στοτέλους και επίσης κινήθηκαν σε 
κεντρικούς δρόμους.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιή-
θηκαν υπό την αυστηρή επιτήρηση 

5.000 αστυνομικών που είχαν ανα-
πτυχθεί σε ολόκληρη την πόλη, χω-
ρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Τον χορό των κινητοποιήσεων 
είχαν ανοίξει την Παρασκευή αστυ-
νομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, 
καλώντας την κυβέρνηση να συμ-
μορφωθεί με τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
για την αποκατάσταση των «μισθο-



13

Το Συνδικάτο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΘ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ
και τα Συνδικάτα, ανάμεσα τους και του ΟΤΕ
στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη 

λογικών αδικιών» που υπέστησαν τα 
τελευταία χρόνια.

Σειρά παρεμβάσεων διοργάνωσε 
επίσης η ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, 
από κοινού με το Εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα:
α) Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, στις 

11:00, στην αίθουσα του ΕΚ Θεσσα-
λονίκης (Αριστοτέλους 32), πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη συνδικα-
λιστικών στελεχών των Εργατικών 
Κέντρων και των Ομοσπονδιών Μα-
κεδονίας και Θράκης.

β) Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 
11:00, στην αίθουσα του ΕΚ Θεσσα-
λονίκης (Αριστοτέλους 32), πραγ-
ματοποιήθηκεί εκδήλωση, με θέμα: 
«Νέα μέτρα για τις ομαδικές απο-
λύσεις, την απεργία, την ελεύθερη 
συνδικαλιστική δράση-Η απάντηση 
του κόσμου της εργασίας». Στην 
εκδήλωση θα πάρουν μέρος και θα 
τοποθετηθούν έγκριτοι νομικοί και 
συνδικαλιστικά στελέχη των Εργατι-

κών Κέντρων και των Ομοσπονδιών 

Μακεδονίας και Θράκης.

γ) Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρί-

ου, στις 12:00, στο ξενοδοχείο A.D. 

Imperial Palace, δόθηκε συνέντευξη 

Τύπου.

δ) Και το αποκορύφωμα, το Σάββα-

το 10 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στο 

άγαλμα του Βενιζέλου, πραγματο-

ποιήθηκε αγωνιστικό συλλαλητήριο 

και πορεία.
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα εργατικά ατυχή-
ματα στο πεδίο έχουν πυκνώσει και ο προβληματι-
σμός μας είναι πολύ μεγάλος. Για εμάς τα Θέματα 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι υψίστης 
σημασίας και πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να δο-
θούν λύσεις. 

Εμείς δεν θα λαϊκίσουμε, ούτε θα προσπαθήσουμε 
να καπηλευτούμε το γεγονός για μικροσυμφέροντα. 
Αυτή την δουλεία την έχουμε αφήσει στους «γνω-
στούς -άγνωστους» του συνδικαλιστικού κινήματος 
στον ΟΤΕ. Σε αυτούς που ποτέ δεν αντέτειναν προ-
τάσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, μόνο 
λόγια, ρεπορτάζ και παραταξιακές κορόνες. 

Το τελευταίο ατύχημα του συνάδελφου μας στην 
Ελασσόνα ήρθε σε μια χρονιισ1 στιγμή που οι πα-
ρεμβάσεις της Τ ΔΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ Νομού Λάρισας είναι 
πλέον καθημερινές και προς την Διοίκηση του ΟΤΕ, 
αλλά και προς το κεντρικό Δ.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

Έχουμε ζητήσει με έντονο τρόπο και παρεμβάσεις 
μας, να γίνεται συστηματική εκπαίδευση ιδίως 
στους νέους συναδέλφους. Είναι παντελώς απα-
ράδεκτο να ξεκινάει για εργασίες στο πεδίο νέος 
συνάδελφος, χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση. 
Επιμένουμε για την πλήρη κάλυψη των συναδέλ-
φων με τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας. 
Διμελή συνεργεία, ιδίως σε απομακρυσμένες και 

εκτός αστικού ιστού περιοχές είναι επιβεβλημένα. 
Αντικατάσταση της σκάλας, λόγω του ότι οι σκάλες 
είναι δύσχρηστες και επικίνδυνες. Ζητάμε κάθε 
Τ.Τ.Λ.Π. να εξοπλιστεί με όργανα μέτρησης καταλ-
ληλότητας των τηλεπικοινωνιακών στύλων, καθώς 
επίσης να τοποθετείται πινακίδα αναλυτικών στοι-
χείων των στύλων (ημερομηνίες εγκατάστασης, 

εμποτισμού κ.λ.π). Επιμένουμε λέγοντας στους 
συναδέλφους ότι σε αμφισβητούμενες συνθήκες 
ασφάλειας που θεωρούμε ότι κινδυνεύει η σωμα-
τική μας ακεραιότητα αποχωρούμε, επισημαίνουμε 
το πρόβλημα στον προϊστάμενο και ζητάμε λύση.

Ζητάμε προσλήψεις άμεσα για την κάλυψη των κε-
νών θέσεων από τις εθελούσιες 2015, 2016.

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα,  να βρισκόμαστε 
δίπλα σε κάθε συνάδελφο. Να υπερασπιζόμαστε 
τους συναδέλφους με πράξεις και έργα, όπως και 
στην περίπτωση του συναδέλφου που είχε το ατύ-
χημα, όπως διαχρονικά έχουμε πράξει σε οποιαδή-
ποτε άλλη περίπτωση προβλήματος συναδέλφου.

Στη διαχρονική μας πορεία οδηγός μας ήταν η αλή-
θεια και μόνο η αλήθεια.

Ευχόμαστε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά στο μέλλον 
να βρεθούμε σε ανάλογες καταστάσεις όχι μόνο 
στο νομό Λάρισας αλλά και σε ολόκληρη την Ελ-
λάδα.

Η ατυχία είναι πάντα ένας σημαντικός παράγοντας 
αλλά δεν είναι επ’ ουδενί άλλοθι στις ευθύνες της 
διοίκησης του ΟΤΕ για τις επιμέρους ελλείψεις και 
παραλείψεις. 

Μόνο όλοι μαζί και μαζί με τα συνδικάτα μπορούμε 
να διευρύνουμε τις κατακτήσεις τόσων ετών.

Ελλάδα δεν είναι   μόνο η Αθήνα
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Προς: ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, ΠΕΤ-ΟΤΕ, ΟΜΕ-ΟΤΕ κοινοποίηση: 
1. συναδέλφους 2. Τ.Δ. ΠΕΤ-ΟΤΕ 3. Τ.Δ. ΕΕΤΕ-ΟΤΕ 
Στις 14/6/2016, μετά από πρόσκληση προς όλες 
τις Τ.Δ. της Θεσσαλίας, συγκεντρωθήκαμε στη Λά-
ρισα οι Τ.Δ. Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων 
της ΠΕΤ- ΟΤΕ και οι Τ.Δ. Καρδίτσας-Μαγνησίας και 
Λάρισας-Τρικάλων της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ για συζήτηση των 
προβλημάτων που προέρχονται από τις εργολαβίες 
και την εκχώρηση έργου που γίνεται με το 
consolidation project (νέες διετείς εργολαβίες). 
Μετά από τις έντονες ανησυχίες που εκφράζονται 
καθημερινά από τους συναδέλφους μας που έρχο-
νται σε επαφή με τους εργολάβους ή με τα προβλη-
ματικά αποτελέσματα της παρέμβασής τους στο 
δίκτυο καθώς και τα διογκούμενα παράπονα των 
‘’πελατών’’ μας από καθυστερήσεις ή βλάβες που 
οφείλονται στους εργολάβους, έχουμε να παρατη-

ρήσουμε τα εξής: • Από το 2012 και μετά η εκχώ-
ρηση υπηρεσιακού έργου στους εργολάβους έχει 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρη 
την επιχείρηση. Οι κακοτεχνίες, οι καθυστερήσεις, 
το χάος με τα υλικά που διαχειρίζονται αυθαίρετα 
οι εργολάβοι δημιουργούν πλέον έντονη ανησυχία 
γύρω από το όνομα του ΟΤΕ που όλοι μας γνωρίσα-
με. Επιπλέον η κάκιστη συνεργασία των αναδόχων 
με το προσωπικό του ΟΤΕ σε πολλές περιπτώσεις 
φτάνει στην πλήρη αδιαφορία ή και την υποτιμητική 
– προσβλητική συμπεριφορά στις εντολές των ορ-
γάνων της υπηρεσίας ακόμα και των προϊσταμένων 
αντιστρέφοντας τους ρόλους ώστε εργοδότης να 
φαίνεται ο εργολάβος και ανάδοχος ο ΟΤΕ. • Η 
κατάσταση επιδεινώθηκε με τις τελευταίες λεγό-
μενες ‘’εθελούσιες’’ αποχωρήσεις που εσκεμμένα 
δημιούργησαν κενά στις υπηρεσίες και δυσκολία 

στην παρακολούθηση των εργολαβιών. Οι ελλεί-
ψεις σε προσωπικό ήταν το άλλοθι της διοίκησης 
για εκχώρηση επιπλέον υπηρεσιακού έργου, στους 
εργολάβους, σε όλο και περισσότερα αντικείμενα 
με αποκορύφωμα το consolidation project. Κάτω 
από την πίεση των συναδέλφων η διαπαραταξιακή 
επιτροπή (διαπραγματευτική ομάδα) και οι Πρόε-
δροι και οι Γραμματείς των τεχνικών σωματείων 
συναντήθηκαν με τη διοίκηση του ΟΤΕ στις 
9/6/2016 για να συζητήσουν τα προβλήματα από 
την εφαρμογή του consolidation project. Σύμφωνα 
με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ η διοίκηση διαβεβαίωσε 
τους συνδικαλιστές ότι δεν έγινε τίποτα καινούρ-
γιο, δεν δόθηκε νέο έργο στους εργολάβους ή αν 
κάπου έγινε κάτι τέτοιο, ευθύνονται τα τοπικά στε-
λέχη και θα δοθούν αυστηρές οδηγίες για να μην 

Εργολαβίες και εκχώρηση έργου που 

ΤΔΕ Λάρισας

Το έγγραφο της ΤΔΕ Λάρισας.
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υπάρχουν παρεκκλίσεις. Επίσης διαβεβαίωσε, ότι 
θα γίνουν προσλήψεις τεχνικών πεδίου, ότι δια-
σφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών και ότι 
ποτέ δεν υπήρξε εντολή για διενέργεια πιλοτικού 
προγράμματος σχετικού με το consolidation. Για να 
ελέγχονται στην πορεία του έργου τα λεχθέντα της 
διοίκησης αποφάσισαν κάθε 10ήμερο να γίνονται 
συναντήσεις των προέδρων των τριών Συλλόγων 
με τη Διοίκηση ώστε να την ενημερώνουν για ‘’τυ-
χόν’’ παρατράγουδα που θα καταγγέλλονται από 
τους συναδέλφους. Κατά πρώτο εκτιμούμε ότι οι 
δύο ανακοινώσεις (ΠΕΤ, ΟΜΕ) εφησυχάζουν τους 
συναδέλφους και τους αδρανοποιούν να περιμέ-
νουν ‘’να δούμε’’ κλπ..., η τρίτη της ΕΕΤΕ είναι απο-
καλυπτική των προθέσεων της διοίκησης και του τι 
θα ακολουθήσει, όπως και της στάσης των άλλων 
συλλόγων που συμμετείχαν στη συνάντηση. Εμείς 
είμαστε ακόμα περισσότερο ανήσυχοι μετά τη συ-
νάντηση και όσα την Σελίδα 2 από 4 Ανακοίνωση 
για consolidation project ακολούθησαν και εξηγού-
με τους λόγους: Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει 
πιλοτικό πρόγραμμα σχετικό με το consolidation και 
τα σωματεία μας το γνωρίζουν από τις καταγγελίες 
που έγιναν στις Γενικές Συνελεύσεις του 2016, 
όπως γνωρίζουν και για την ανεξέλεγκτη εργασία 
των εργολάβων χωρίς επίβλεψη. Είναι σε όλους 
γνωστό ότι ο ανάδοχος (εργολάβος - ‘’συνεργά-
της’’) πλέον δεν ενημερώνει την υπηρεσία που 
εργάζεται εντός ή εκτός ωραρίου, τις αργίες ή 
ακόμη και στις απεργίες. Και το αποτέλεσμα της 
ανεπίβλεπτης εργασίας είναι να κλονίζεται η εμπι-
στοσύνη των πελατών στο όνομα του ΟΤΕ καθώς οι 
ανάδοχοι δημιουργούν επιπλέον βλάβες, παράπο-
να και προβλήματα ακόμη και σε τρίτους κατά την 
εκτέλεση των εργασιών τους. Επίσης οι επεμβά-
σεις των αναδόχων στις εγκαταστάσεις χωρίς την 
παρουσία προσωπικού του ΟΤΕ και η παραχώρηση 
συστημικών αποθηκών στους εργολάβους αποτε-
λούν πρόκληση για το ποιος θα διασφαλίζει το 
απόρρητο των επικοινωνιών και ποιος θα διαχειρί-
ζεται τα υλικά του ΟΤΕ. Τα σωματεία μας όλα αυτά 
τα γνωρίζουν όχι μόνο από κοντά αλλά και μέσα 
από τις ανακοινώσεις. Ο καθένας μας, και οι εκ-
πρόσωποί μας στα κεντρικά όργανα φυσικά, μπορεί 
να δει τις διαφημίσεις του ΟΤΕ στο u-link για το 
consolidation project. Το consolidation μοιράζει την 
Ελλάδα σε 4 εργολάβους και διαβάστε τι λέει σχε-
τικό έγγραφο: «Δεν αποτελεί μια απλή ομαδοποίη-
ση των εργολάβων από 25 σε 4, δε στοχεύει στην 

περαιτέρω μείωση του εργολαβικού κόστους μέσω 
συμπίεσης τιμών.... αποτελεί την αφετηρία για την 
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών 
τεχνολογίας με τους εξωτερικούς συνεργάτες. 
Εντάσσονται σε αυτό 6 έργα/πυλώνες: 1. Σποραδι-
κά & Ολοκληρωμένα έργα σταθερής 2. Έργα δικτύ-
ου πρόσβασης Κινητής 3. Έργα μετάδοσης Κινητής 
& Σταθερής 4. Δομικές Εργασίες Κινητής & Σταθε-
ρής 5. Η/Μ εργασίες Κινητής & Σταθερής 6. Διορ-
θωτική & Προληπτική Συντήρηση του Τηλεπικοινω-
νιακού Δικτύου, Η/Μ Υποδομών ΟΤΕ & COSMOTE.» 
Με άλλο έγγραφο μας ενημερώνει για τη μετονο-
μασία των εργολάβων σε συνεργάτες και των ερ-
γολαβιών σε συνεργασίες (προφανώς γιατί οι ερ-
γολάβοι δεν έχουν και την καλύτερη φήμη). Με το 
βάπτισμα αυτό δόθηκαν και προσβάσεις σε κτίρια, 
Καφάο-Καμπίνες κλπ στους εργολάβους. Αυτό μας 
προκαλεί φόβο γιατί ο κάθε υπάλληλος του αναδό-
χου θα μπορεί πλέον ανενόχλητα να μπαίνει μόνος 
του όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ αλλά 
ακόμη και στα σπίτια και τις επιχειρήσεις των πελα-
τών του ΟΤΕ. Επίσης δεν είναι αλήθεια ότι δε δίνο-
νται νέες εργασίες στους εργολάβους ή ότι δεν 
υπάρχει θέμα απορρήτου... δίνονται και μάλιστα σε 
χώρους που δεν επιτρέπεται να μπαίνουν ακόμα 
και υπάλληλοι του ΟΤΕ π.χ. Σε Γενικούς Κατανεμη-
τές. Για να ξεφύγει η διοίκηση επικαλέστηκε κά-
ποιον Προϋπολογισμό ... Στη ‘’συμφωνία’’ όμως με 
τον εργολάβο περιγράφονται και έχουν τιμές πλη-
ρωμής εργασίες όπως: αλλαγή αρίθμησης σε εισα-
γωγή, κατασκευή νέας τηλεφωνικής σύνδεσης 
PSTN ή ISDN κλπ, κατασκευή Ν.Σ. ΤοΒ, κατασκευή 
μικτονομήσεων με patch cords, μετρήσεις CAL, 
μεταγωγές συνδέσεων ADSL στο Γενικό Κατανε-
μητή ή σε καμπίνες NGA, κατασκευές και αποξηλώ-
σεις μικτονομήσεων στο Γενικό Κατανεμητή, εγκα-
τάσταση DSLAM σε καμπίνες, εγκατάσταση συν-
δρομητικής κάρτας σε DSLAM, ενεργοποίηση (πα-
ραμετροποίηση) DSLAM και RMU καμπίνας, ....... 
Ρωτάμε: αυτές οι εργασίες δίνονταν και παλιά 
στους εργολάβους ή είναι σε χώρους που δεν τίθε-
ται θέμα απορρήτου ; δε νομίζουμε ότι είναι όπως 
λέει η διοίκηση. Εδώ να θυμίσουμε παλιότερες δια-
βεβαιώσεις για άλλα αντικείμενα που σήμερα είναι 
παραδομένα εξ΄ ολοκλήρου στους εργολάβους και 
προμηθευτές. Σελίδα 3 από 4 Ανακοίνωση για 
consolidation project Στο θέμα της επίβλεψης των 
έργων: παλιότερη εγκύκλιος προέβλεπε τις ειδικό-
τητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τη 

νομοθεσία για το προσωπικό που θα επιβλέπει ερ-
γολάβους. Πρόσφατα με απόφαση της διοίκησης 
άλλαξε ακόμα και η ορολογία και αντί για επιβλέπο-
ντες του ΟΤΕ θα έχουμε ‘’ελεγκτές’’ και προφανώς 
επειδή για το ρόλο αυτό προορίζουν οποιοδήποτε ή 
και κανέναν απο τον ΟΤΕ, καταργήθηκε η αναφορά 
στα επαγγελματικά δικαιώματα και αναφέρεται γε-
νικά σε σπουδές σε τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τεχνολογικής κα-
τεύθυνσης όμως είναι και ο μηχανικός αεροσκα-
φών, ο βιοτεχνολογίας, ο κλωστοϋφαντουργός, ο 
μουσικός κλπ. Πέρα από το ότι στην πράξη όχι μόνο 
ορίζονται άσχετες ειδικότητες, αλλά οι ταυτόχρο-
νες χρεώσεις στους ελεγκτές - επιστάτες σε άλ-
λες εργασίες πεδίου ή γραφείου οδηγούν στο να 
δουλεύει ο εργολάβος μόνος του, όπως τον βολεύ-
ει, να επιμετρά μόνος του κλπ. Καταγγέλθηκαν και 
περιπτώσεις που προϊστάμενοι ‘’πιέζουν’’ συνα-
δέλφους να υπογράψουν για εργασίες που έγιναν 
κακότεχνες και υπάρχει διαφωνία με τον εργολάβο 
για την πληρωμή τους. Στην consolidation υπόψη 
δεν έχουν ακόμα οριστεί κλιμάκια ελεγκτών– επι-
στατών! Όλοι γνωρίζουμε ότι η ποιότητα των έργων 
του ΟΤΕ που εκτελούν οι εργολάβοι έπεσε κατακό-
ρυφα. 

συνέχεια στη σελ. 23

γίνεται με το consolidation project

Οι υπογραφές των ΤΔΕ της Θεσσαλίας.  
Κοινή ανακοίνωση.
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ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ
e-mail: info@dakepetote.gr •Ηλ. σελίδα: http: //www.dakepetote.gr

Είναι πραγματικά τραγικό την 
ώρα που όλοι οι συνάδερφοι αγω-
νιούμε για το μέλλον μας, βλέπο-
ντας να βάλλεται για μια ακόμα 
φορά το αντικείμενο της εργασί-
ας μας με την εφαρμογή των δι-
κτύων νέας γενιάς να βλέπουμε 
τους γνωστούς συνδικαλιστές 
του λαϊκισμού και της πολιτικής 
μικρότητας είτε να σιωπούν είτε 
να αποστασιοποιούνται ανεύθυνα 
περιμένοντας να αδράξουν την 
ευκαιρία για να κακοφορμίσουν 
πάνω σε όποια πληγή θα προκύ-
ψει.

Αυτό που  διακυβεύεται σήμερα  
είναι τεράστιο μιας και θα επανα-
καθορίσει το ρόλο της εταιρείας 
ως καθολικό πάροχο και κατά 
συνέπεια και τον δικό μας ρόλο  
μέσα στο νέο τηλεπικοινωνιακό 
περιβάλλον που θα διαμορφωθεί.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η διαβού-
λευση με την ΕΕΤΤ (Εθνική Επι-
τροπή Τηλεπικοινωνιών & Τα-
χυδρομείων) για το ρυθμιστικό 
πλαίσιο θα είναι σκληρή. Η τα-
κτική των εναλλακτικών παρόχων  
είναι γνωστή από το παρελθόν. 
Η σύνδεση της τιμολόγησης των 

υπηρεσιών με το μισθολογικό κό-
στος και το κόστος λειτουργίας 
είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν 
χιλιάδες πελάτες-συνδρομητές 
του ΟΤΕ αναγκάζοντας τον ΟΤΕ 
να πουλάει ακριβά. Ήταν τότε 
που χιλιάδες συνάδελφοι άρχι-
σαν να απομακρύνονται με εθε-
λούσιες ως και σήμερα, με άμεσο 
αποτέλεσμα την  εντατικοποίηση 
και παράλληλα την  στοχοποίηση 
των κεκτημένων μας.

Σήμερα που η κρίση στη χώρα 
μας βαθαίνει όλο και περισσό-
τερο, με  την κυβέρνηση των 
μεγάλων υποσχέσεων και της 
σκληρής και υπερήφανης δια-
πραγμάτευσης, να έχει οδηγήσει 
τον Ελληνικό λαό στην άβυσσο, 
οι πιέσεις και οι μεθοδεύσεις για 
να εξυπηρετήσουν τα συμφέρο-
ντα τους οι ανταγωνιστές μας θα 
είναι αδυσώπητες. 

Οι ενδείξεις για το τι θα συμβεί 
με τη «μοιρασιά» του vectoring 
δεν είναι ενθαρυντικές για τον 
ΟΤΕ  με ξεκάθαρη προσπάθεια να 
ευνοηθούν προκλητικά οι αντα-
γωνιστές του ΟΤΕ. Τα ερωτημα-
τικά που δημιουργούνται πλέον 

είναι εύλογα και τα ερωτηματικά 
πολύ μεγάλα. Αφού εδώ πλέον 
είναι ξεκάθαρο ότι για μια ακόμα 
φορά εξυπηρετούνται άλλες σκο-
πιμότητες πέρα από την γρήγορη 
και ομαλή κατασκευή του έργου.

Η Παράταξη της ΔΑΚΕ ΠΕΤ ΟΤΕ 
θυμίζει πως οι εργαζόμενοι σ΄αυ-
τή την εταιρεία με θυσίες και φι-
λότιμο κρατήσαμε τον ΟΤΕ στην 
κορυφή και συνεχίζουμε να «βά-
ζουμε πλάτη» για ένα καλύτερο 
αύριο. Εδώ λοιπόν επισημαίνου-
με ξεκάθαρα ότι  δεν θα ανεχτού-
με παιχνίδια στις πλάτες μας τα 
οποία μας απειλούν την εργασία 
μας και  βάζουν σε κίνδυνο το σύ-
νολο του έργου μας. 

Καλούμε τους εργαζόμενους 
σε συστράτευση για να μπορέ-
σουμε να υπερασπιστούμε το τε-
χνικό μας έργο. 

ΔΕΝ πρέπει και δεν θα επι-
τρέψουμε να γίνουμε έρμαιο 
κανενός αεριτζή κεροσκόπου ή 
κερδοσκόπου που τα οποιαδήπο-
τε παιχνίδια του διακυβεύουν το 
έργο μας.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΞΑΝΑ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
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allileggyipetote.blogspot.com
allileggyipetote@gmail.com

ΟΠΑΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΝΙΕΣ
Μετά τις τελευταίε εξελίξεις στον 

ΟΠΑΚΕ και στο αδιέξοδο στο οποίο 
έχει επέλθει η λειτουργία της Διοί-
κησης του, θέλουμε πραγματικά να 
ευχηθούμε ο θεσμός αυτός να συνε-
χίσει να υπάρχει (ιδιαίτερα στη κρί-
σιμη περίοδο αυτή), επωφελία όλων 
των εργαζόμενων στον Όμιλο ΟΤΕ.

Ωστόσο πρέπει να παρατηρήσου-
με ότι από τους στόχους που έχουν 
τεθεί από εμάς και παρά την φιλό-
τιμη προσπάθεια, κατά  τις προη-
γούμενες διοικητικές περιόδους, σε 
ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό των 
δομών  και των διαρθρωτικών αλλα-
γών που απαιτούνταν, τα πράγματα 
δεν προχώρησαν στα επίπεδα που 
έπρεπε.

Συγκεκριμένα η ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έχει θέσει  ως κυ-
ρίαρχη ανάγκη, τις καθολικές και 
ποιοτικές υπηρεσίες προς όλους 
τους δικαιούχους και στα κάμπινγκ  
Τέμενης και Φαναρίου αλλά και στην 
καθολική παροχή τουριστικών υπη-
ρεσιών προς τους συναδέλφους μας 
με επαγγελματισμό και υψηλές προ-
διαγραφές. 

Αξιολογώντας σήμερα ότι τα οι-
κονομικά μεγέθη (διαχείριση εσό-
δων περίπου 2,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ 
ετησίως) αλλά ότι και το πλήθος των 
συμμετεχόντων (πάνω από 20.0000 
οικογένειες) δικαιολογεί τη στήριξη 

και τη σύμπραξη όλων των θεσμών 
(σωματεία, ομοσπονδία, διοίκηση 
ΟΤΕ, διοίκηση ΟΠΑΚΕ, παρατάξεις). 

Ζητούμε τώρα βαθιές τομές και 
διαρθρωτικές  αλλαγές με όρα-
μα και στρατηγική για την μέγιστη 
υπηρέτηση των εργαζομένων. Θα 
ήμασταν άλλωστε ανακόλουθοι να 
ζητάμε διαφάνεια και αξιοκρατία 
στον ΟΤΕ σαν  συνδικαλιστικό  κίνη-
μα  και να περιοριζόμαστε σε απλή 
διαχείριση σε έναν οργανισμό στον 
οποίο η διοίκηση σχεδόν στο σύνο-
λό της ορίζεται από τους εργαζόμε-
νους. Γεγονός που αναδεικνύει και 
τη δική μας ευθύνη. 

Διαχείριση που πολλές φορές 
μετά από τριάντα χρόνια χωρίς σχε-
δόν καμία διοικητική εξέλιξη πα-
ρουσιάζει έντονα σημάδια κόπωσης 
αναπαράγοντας στερεότυπα του πα-
ρελθόντος που απέχουν πολύ από 
το όραμα όσων εμπνεύστηκαν το θε-
σμό, αλλά και όσων τον υπηρέτησαν 
με ανιδιοτέλεια όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανεξήγητη σπουδή και ο δια-
γκωνισμός συνδικαλιστικών στελε-
χών για συμμετοχή στον ΟΠΑΚΕ, οι 
άναρχες παρεμβάσεις παρατάξεων, 
σωματείων και προσώπων χωρίς σα-
φείς και προκαθορισμένες αρχές και 
θέσεις μας απογοητεύουν και μας 
προβληματίζουν ιδιαίτερα. 

Επειδή εμείς ως ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ δε χρωστάμε σε κα-
νέναν οφείλουμε  να προασπίσουμε 
την ομαλή λειτουργία του ΟΠΑΚΕ και 
να περιφρουρήσουμε τις διαδικασί-
ες προσλήψεων προσωπικού, προ-
μηθειών, επιλογής συνεργατών και 
συνεργασιών μέσα από αδιάβλητες 
και θεσμικά κατοχυρωμένες διαδι-
κασίες.

Κοντολογίς δεν μπορούμε να δι-
εκδικούμε ισότητα, διαφάνεια, αξι-
οκρατία στις προσλήψεις και στη 
διαχείριση της καθημερινότητας 
από τον εργοδότη και εμείς να πα-
ραγνωρίζουμε την παθογένεια ενός 
συστήματος διοίκησης που πρέπει 
άμεσα να αλλάξει .

Η δημιουργία περαιτέρω υποδο-
μών, ο περιορισμός των ξενοδοχει-
ακών καταλυμάτων, ώστε να απο-
τραπούν οι πελατειακές σχέσεις με 
αύξηση των πόρων των επενδύσεων 
και των υποδομών είναι το όραμα για 
τον ΟΠΑΚΕ για το σήμερα και το αύ-
ριο.

Τα παραθεριστικά κέντρα ως κοι-
νωνική παροχή στους εργαζόμενους 
είναι κατάκτηση που επιβάλλεται να 
προστατευθεί, να επεκταθεί και να 
μεταβιβαστεί στις νέες γενιές των 
συναδέλφων μας. Για αυτό το όρα-
μα θα αγωνιστούμε και με αυτές τις 
θέσεις θα παλέψουμε.
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Δειλοί, μοιραίοι, προσκυνημένοι  
και ψεύτες αντάμα

δεν περιμένουν πια κανένα θάμα!
Υλοποιήθηκε και το τελευταίο προαπαιτούμενο για 
την πρώτη αξιολόγηση του 3ου μνημονίου που ήταν 
η παράδοση του τελευταίου 5% του ΟΤΕ που είχε 
το δημόσιο. Παραδόθηκε στους δανειστές που δι-
ευθύνουν το ΤΑΙΠΕΔ. Μερικές από τις επιπτώσεις 
αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Γι’ αυτά όμως τα οποία δεν ενημερώνει η ανακοί-
νωση και η 4μελής διαπραγματευτική ομάδα της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΑΓ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΣΚ) 
είναι ότι δεν έκαναν απολύτως τίποτε προκειμένου 
να φρενάρουν ή να σταματήσουν τις διαδικασίες 
από την εξέλιξη αυτή. Αντιθέτως διαχρονικά και τα 
κόμματά τους και οι παρατάξεις τους έκαναν ότι 
μπορούσαν για να έχουμε τη σημερινή ολέθρια 
κατάληξη.  
Αντί να κινητοποιηθούν όμως έγκαιρα, να ενημε-
ρώσουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία για τις 
τεράστιες επιπτώσεις. 
Αντί να συντονιστούν με τις άλλες ΔΕΚΟ, ΔΕΗ – 
ΕΥΔΑΠ - ΔΕΥΑΘ κ.λ.π. -που πέρασαν κι αυτές στο 
ΤΑΙΠΕΔ- για να απαντήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι 
ενάντια στην νεοαποικιακή καταλήστευση του κοι-
νωνικού πλούτου από το ευρωιερατείο και το γερ-
μανικό ιμπεριαλισμό, περίμεναν λίγο πριν ψηφιστεί 
η τροπολογία….. για να κινητοποιηθούν! 
Η κινητοποίηση ήταν να βρεθούμε 15 με 20 συν-
δικαλιστικά στελέχη έξω από τη Βουλή και η πε-
ριβόητη 4μελής ομάδα μπήκε για να ενημερώσει 
τελευταία στιγμή τα κόμματα!
Στη συνέχεια έγινε διοικητικό συμβούλιο στην 
ΟΜΕ-ΟΤΕ και κατέθεσαν ομόφωνη απόφαση να 
μην γίνει απολύτως τίποτε!
Και όταν λέμε ομόφωνη εννοούμε ομόφωνη από την 
διαπαραταξιακή επιτροπή της ΟΜΕ-ΟΤΕ. 

Η δική μας πρόταση ήταν η παρακάτω:
1.  Με απόφαση του Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ να καταλά-

βουμε το Δ. Μέγαρο μπλοκάροντας τις βασικές 
λειτουργίες της εταιρείας του ΟΤΕ και της D.T 
στη χώρα με σταδιακή επέκταση των καταλήψε-
ων και σε άλλα κτίρια της περιφέρειας σηματο-
δοτώντας προς τον Ελληνικό λαό την αντίθεσή 
μας σ’ αυτό το τελευταίο ξεπούλημα.

  Ταυτόχρονα  να ενημερώσουμε την κοινωνία 
για το τι διακυβεύεται παραχωρώντας κι αυτό 
το τελευταίο μικρό κομμάτι που μπορούσε να 
παρεμβαίνει το ελληνικό δημόσιο στην επιχεί-
ρηση και τι κοινωνικές αλλά και για την ίδια την 
χώρα, την εθνική άμυνα κ.λ.π. επιπτώσεις έχει 
αυτή η εξέλιξη.

2.  Εκτιμώντας τις κρίσιμες συνθήκες και την τε-
ράστια επίθεση που δεχόμαστε οι εργαζόμενοι 

και η χώρα, να βρούμε πρωτότυπους τρόπους 
να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και να 
σπάσει το πλέγμα της απογοήτευσης και της 
απάθειας που καλλιεργείται από παντού.

  Τέτοιο δείγμα θα μπορούσε να αποτελέσει η 
πρόθεσή μας να διαθέσουμε τα αποθεματικά 
που διαχειρίζονται τα σωματεία και η ΟΜΕ-Ο-
ΤΕ όπως π.χ το αμοιβαίο κεφάλαιο Δήλος της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ κ.λ.π. με ταυτόχρονη έκκληση προς 
τους εργαζόμενους και την κοινωνία να αντι-
δράσουν. Όχι μόνο για την διατήρηση του 5% 
αλλά να διεκδικηθεί το 100% του ΟΤΕ γιατί 
όπως έλεγε το παλιό σύνθημα: 

  Ο ΟΤΕ ανήκει στο λαό και όχι στο κεφάλαιο το 
γερμανικό.

Αυτή ήταν η πρόταση μας και για την οποία βέβαια 
δεν τοποθετηθήκαν γιατί είχαν αποφασίσει την 
αποδοχή και τα τετελεσμένα σχετικά με την πα-
ράδοση και του τελευταίου veto του δημόσιου στον 
ΟΤΕ. 
Βρίσκουμε βέβαια φυσιολογική την συμπεριφορά 
τους. Τόσα χρόνια έκαναν τα πάντα και τα κόμματά 
τους και η συμβιβασμένη εργατοπατερία και κατά-
φεραν να παραδώσουν το 95% του ΟΤΕ!

Τώρα και συμβολικά και κυριολεκτικά ήθελαν να 
τοποθετήσουν οι ίδιοι την ταφόπλακα.
Τους παραδίδουμε στην κρίση σας!
Για να αποπροσανατολίσουν όμως και να κρύψουν 
τις ευθύνες τους έγραψαν ότι η απόφαση ήταν 
ομόφωνη, λες και θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέ-
τοιο και οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι λέει η ΑΣΕ και 
τι οι παρατάξεις των ομόφωνων εργατοπατέρων.

Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!

Κι’ άλλο εργατικό ατύχημα στον ΟΤΕ, 
παραλίγο θανατηφόρο!

Ο συνάδελφος τεχνικός Δ.Κ ενώ δούλευε μόνος 
του στην περιοχή της Ελασσόνας την Τετάρτη 31 
Αυγούστου έπεσε από την κολώνα, καρφώθηκε η 
λόγχη από τα κάγκελα στο μηρό του και από καθα-
ρή τύχη δεν του τρύπησε την κεντρική αρτηρία και 
να μείνει στον τόπο. Φυσικά δεν υπήρχε κανένας 
εκεί να τον βοηθήσει. Μόνος τους τράβηξε το πόδι 
από το κάγκελο και σύρθηκε μέχρι το αυτοκίνητο 
και κάλεσε το ασθενοφόρο.
Τέτοιες σκηνές  είναι καθημερινές και δεν συμβαί-
νουν στην παλιά Ουγκάντα του Αμίν Νταντά αλλά 
στο σημερινό ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ του Μ.Τσα-
μάζ. 
Τα δικά τους επίσημα στοιχεία μιλάνε από μόνα 
τους:
•  Το 2008 με 12.500 εργαζόμενους είχαμε 28 

εργατικά ατυχήματα. 
•  Το 2013 με 8.500 εργαζόμενους έγιναν 31. 
•  Το 2014 με 6.700 εργαζόμενους έγιναν 37!
Ενώ το 2015 έφτασαν τα 60!! 
Αυξηθήκαν δηλαδή τα εργατικά ατυχήματα πάνω 
από 200%!
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
(έναντι ανταλλαγμάτων) δεν καταγγέλλει αλλά 
καλύπτει την εργοδοτική ασυδοσία της Deutsche 
Telekom και του ΟΤΕ. Έχουμε προειδοποιήσει και 
επαναλαμβάνουμε ότι είναι ζήτημα χρόνου, αν δεν 
παρθούν μέτρα, το επόμενο εργατικό ατύχημα να 
είναι θανατηφόρο.

Ο νέος «πλανητάρχης» Ντόναλντ Τραμπ

Ριπές
Νέος πρόεδρος (45ος) της Αμερικής εξελέγη ο δισεκατομμυριούχος Ντόναλντ Τραμπlll Ένας «πλανητάρ-
χης» που στο πρόσωπο τόσο του ίδιου όσο και της Χίλαρι, δεν θα μπορούσε να απεικονιστεί καλύτερα το απεχθές 
πρόσωπο του σύγχρονου σαπισμένου καπιταλισμούll Και εκεί που μέχρι χθες  όλοι τον έβριζαν, φασίστα τον 
ανέβαζαν, κρετίνο και ρατσιστή τον κατέβαζαν, όχι γιατί δεν είναι, αλλά γιατί αυτοί ήταν σίγουροι για την Χίλαρι, 
τώρα όλοι τους ο ένας μετά τον άλλο τρέχουν να «επανορθώσουν» και να τον γλύψουνl Το θέμα, δεν είναι 
μόνο ότι ο νεοφιλελεύθερος κοσμοπολιτισμός και ο νεοφιλελεύθερος επίσης, εθνικοφασισμός αποτελούν τις δυο 
όψεις του ίδιου νομίσματοςlll Το δυστύχημα είναι, ότι οι φτωχοί, οι αποκλεισμένοι, οι πεινασμένοι και οι 
περιθωριακοί αυτού του κόσμου, συνεχίζουν να αναθέτουν και μάλιστα σε δισεκατομμυριούχους να τους λύσουν 
τα προβλήματα!ll Στα δικά μας μετά την αλλαγή του εμπορικού σήματος από ΟΤΕ σε COSMOTE η γερμανική 
διοίκηση της D.T άλλαξε και το όνομα της OTE-TV σε COSMOTE-TV και πλέον είναι ζήτημα χρόνου η μετατροπή 
του ΟΤΕ σε Telekom Creecel Για όλες αυτές τις αλλαγές επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή από την ηγεσία του 
συνδικαλιστικού μας κινήματοςlll 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr
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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
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Οι τεχνικοί δεν είναι πωλητές
Οι φόβοι των συναδέλφων τεχνικών σχετικά με τις 

πωλήσεις τις οποίες καλούνται να κάνουν φαίνεται ότι 
επιβεβαιώνονται. Αυτό, δηλαδή, που όλοι έβλεπαν εκτός 
από την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος του ΟΤΕ, 
ότι αργά ή γρήγορα η διοίκηση θα αναγκάσει τους τε-
χνικούς να γίνουν και πωλητές αρχίσε να γίνεται πράξη. 

Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι, προϊστάμενοι 
τεχνικών τμημάτων τους πιέζουν να κάνουν πωλήσεις 
χρησιμοποιώντας το μαστίγιο της αξιολόγησης. Τους 
λένε, δηλαδή, ότι οι πωλήσεις θα αποτελέσουν ένα από 
τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν! Έτσι 
καταρρίπτεται το επιχείρημα που χρησιμοποιούσε και η 
διοίκηση της ΠΕΤ – ΟΤΕ ότι εφόσον δεν έχουν τεθεί στό-
χοι πωλήσεων για κάθε τεχνικό, αυτός δεν έχει υποχρέ-
ωση και δεν πιέζεται και από κανένα να κάνει πωλήσεις. 
Ωστόσο, οι προϊστάμενοι των τεχνικών τμημάτων επικα-
λούμενοι το γεγονός ότι έχουν οι ίδιοι στόχο πωλήσεων 
που θα πρέπει να επιτύχουν, αξιοποιούν το «πολυεργα-
λείο» της αξιολόγησης για να μετατρέψουν τους τεχνι-
κούς σε πωλητές. Επίσης, επικαλούνται και τη σύμβαση 
που έχουν υπογράψει οι τεχνικοί που προέρχονται από 
την OTEplus στην οποία αναφέρεται ότι μπορούν να κά-
νουν και πωλήσεις.

Η παραπάνω εξέλιξη είναι εξαιρετικά ανησυχητική 
γιατί ανοίγει το δρόμο για μετατροπή των τεχνικών σε 
τεχνικούς - πωλητές καταργώντας στην ουσία κάθε ει-
δικότητα με ότι αυτό συνεπάγεται. Σκεφθείτε ότι αν με 
το σημερινό επίπεδο εντατικοποίησης, που όλοι συμφω-
νούμε ότι  δοκιμάζει τις ανθρώπινες αντοχές, έχουμε 
τεράστια αύξηση εργατικών ατυχημάτων τι θα γίνει αν 
ο τεχνικός πρέπει να κυνηγάει και στόχους πωλήσεων. 

Επίσης, αναδεικνύει το ρόλο της «αξιολόγησης» που 
αποτελεί την απόλυτη εφαρμογή του διευθυντικού δι-
καιώματος και αξιοποιείται για να τρομοκρατήσει τους 
εργαζόμενους ώστε να αποδέχονται τους σχεδιασμούς 
της διοίκησης.

Ακόμα, αναδεικνύει και τα προβλήματα που κληρονο-
μούμε από την προηγούμενη ΣΣΕ, για την οποία φέρουν 
ευθύνη και όσοι την υπέγραψαν και όσοι σφύριζαν αδι-

άφοροι, και τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο εντά-
χθηκαν οι συνάδελφοι από την OTEplus τόσο σε επίπε-
δο μισθολογίου όσο και σε επίπεδο δικαιωμάτων, αφού 
η διοίκηση για μια ακόμη φορά την αξιοποιεί για τη de 
facto επιβολή των δυσμενέστερων όρων της και στους 
παλιούς συναδέλφους.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

και αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει ότι η μάχη για τις 
Συλλογικές Συμβάσεις με βάση το πλαίσιο πάλης που 
έχει καθορισθεί από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και 
συνδικάτα (έχει ήδη εγκριθεί από περισσότερους από 
500 συνδικαλιστικούς φορείς) και προβλέπει την κατάρ-
γηση των αντεργατικών νόμων που πέρασαν στα πλαί-
σια των μνημονίων είναι ζωτικής σημασίας και για τους 
εργαζόμενους στον ΟΤΕ. Είναι ζωτικής σημασίας γιατί 
με βάση αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουμε να ανακτήσου-
με μισθούς και δικαιώματα που χάσαμε στα χρόνια της 
κρίσης. Θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε δικαιώματα 
που απορρέουν από την ειδικότητα κάθε εργαζόμενου 
απαγορεύοντας στην πράξη τα σχέδια της διοίκησης για 
μετατροπή των εργαζόμενων σε All4All (Όλοι για Όλα). 
Με βάση αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουμε να πετύχουμε 
και το στόχο της υπογραφής μιας, ενιαίας συλλογικής 
σύμβασης εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στον 
όμιλο ΟΤΕ που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανά-
γκες μας.

Καλούμε: 

•  Την ηγεσία της ΠΕΤ – ΟΤΕ να αναλάβει όποια πρω-
τοβουλία απαιτείται ώστε να σταματήσει η μετα-
τροπή των τεχνικών σε τεχνικούς – πωλητές και 
αύριο ποιος ξέρει και σε τι άλλο.

•  Την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος του 
ΟΤΕ, έστω και τώρα, να συμπαραταχθεί στον αγώ-
να μαζί με τους εκατοντάδες συνδικαλιστικούς φο-
ρείς που συνυπογράφουν το πλαίσιο πάλης για τις 
ΣΣΕ. Δεν μπορούν να μένουν απαθείς
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Από το καλοκαίρι του 2015 φωνάζουμε 
σε κάθε βήμα που μας δίνεται, ότι οφεί-
λουμε να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο 
(συνδικαλιστικό - πολιτικό - νομικό) την 
επαναφορά  των μισθολογικών κλιμακίων 
που πάγωσαν με την ΠΥΣ 6 του 2012. Θυ-
μίζουμε ότι η διοίκηση τότε, με μια  παντε-
λώς ατεκμηρίωτη απόφαση, θεώρησε ότι η 
ανά διετία μισθολογική προαγωγή μας στο 
επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο γίνεται μόνο 
με βάση τον χρόνο, όπως το χρονοεπίδο-
μα. Η δική μας πλευρά απέδειξε στην τρι-
μερή συνάντηση μεταξύ ΟΤΕ, Υπουργείου 
Εργασίας και ΟΜΕ-ΟΤΕ από το 2013, ότι η 
μισθολογική προαγωγή μας δεν είναι αυ-
τόματη και με βάση μόνο τον χρόνο αλλά 
σχετίζεται και με το αν ο εργαζόμενος 
έχει διωχθεί πειθαρχικά, έχει κάτω από 
την μέση κλίμακα αξιολόγησης ή τελεί σε 
αργία. Συνεπώς η υπαγωγή των μισθολο-
γικών μας κλιμακίων στο άρθρο 4 της 6ης 
ΠΥΣ του 2012 ήταν μεθόδευση του ΟΤΕ με 
προφανή στόχο να πλήξει περαιτέρω το 
εισόδημά μας και να μειώσει το μισθολο-
γικό κόστος εις βάρος μας . Ωστόσο κάτω 
από πρωτοφανείς πολιτικές πιέσεις που 
ασκήθηκαν στην τότε κυβέρνηση από την 
Deutsche Telekom, το υπουργείο εργασίας 
αυτοαναιρέθηκε και χωρίς να πάρει πίσω 
επί της ουσίας την γνωμοδότησή του, την 
θεώρησε ως μη γενόμενη, προκειμένου να 
συλλέξει όπως ισχυρίστηκε και άλλα στοι-
χεία !!! Έκτοτε το θέμα θάφτηκε, εκτός της 
γνωστής συζήτησης που έγινε στην βουλή 
μετά από επίκαιρη ερώτηση που έγινε από 
συναδέλφους βουλευτές. Για την αδράνεια 
που έχει επιδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια 
υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και αυ-
τές βρίσκονται στην ηγεσία της ΟΜΕ-ΟΤΕ. 
Όμως επιτέλους μετά και την δική μας 
πίεση κάτι άρχισε να κινείται επιτέλους. 

Υπάρχει - και είναι δεσμευτική - σχετική 
απόφαση του 41ου συνεδρίου της ΟΜΕ-Ο-
ΤΕ για την με κάθε τρόπο διεκδίκηση των 
κλιμακίων. Ακόμα όμως και αυτή η ομό-
φωνη απόφαση καταλήγει πριονισμένη και 
ανάπηρη. Προτείναμε να εξαντληθεί κάθε 
συνδικαλιστική και πολιτική δυνατότητα 
διεκδίκησης με την ενεργό συμμετοχή των 
εργαζομένων και μόνο αν κάθε άλλο μέσο 
αποτύχει να καταφεύγαμε και σε νομική δι-
εκδίκηση. Όπως λέει όμως ο λαός, όποιος 
δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινί-
ζει. Ούτε μια παράσταση διαμαρτυρίας για 
τα μάτια του κόσμου στην διοίκηση. Ούτε 
μια δίωρη στάση εργασίας για να διαδηλώ-
σουμε το δίκαιο αίτημά μας στο Υπουργείο 
Εργασίας. Ακόμα όμως και στη νομική δι-
εκδίκηση έρχονται με μισή καρδιά και ψελ-
λίζουν: μήπως αν κερδίσουμε τα κλιμάκια, 
δυσκολέψει η διαπραγμάτευση για την επό-
μενη σύμβαση; Εμείς λέμε με τον πιο καθα-
ρό τρόπο: Να διεκδικήσουμε τα κλιμάκια με 
κάθε μέσον. Δεν αποκλείουμε ούτε την νο-
μική διεκδίκηση, ούτε την πρόκληση νέας 
τριμερούς. Προκρίνουμε μάλιστα να γίνουν 
όλες οι αντίστοιχες ενέργειες με όρους 
κινήματος. Δηλαδή με την αγωνιστική πα-
ρουσία των ίδιων των εργαζομένων. Και αν 
η ομοσπονδία δεν αντέχει την σύγκρουση 
να μπει μπροστά η ΠΕΤ-ΟΤΕ και κάθε σω-
ματείο που έχει πάρει ανάλογη απόφαση.  

Πλήρης παράδοση του ΟΤΕ  
στην Deutsche Telekom 
χωρίς ούτε μια τουφεκιά

Το Σαββάτο 8 Οκτωβρίου 2016 θα το 
θυμόμαστε ως μια σκοτεινή σελίδα στην 
Ιστορία αυτού του τόπου. Με διαδικασί-
ες fast track άνοιξαν άρον άρον το εθνικό 

τυπογραφείο προκειμένου να τυπωθεί το 
ΦΕΚ με την απόφαση της διυπουργικής 
επιτροπής αποκρατικοποιήσεων με την 
οποία αλλάζει η συμφωνία μετόχων μεταξύ 
ελληνικού δημοσίου και Deutsche Telekom 
και παραχωρείται το προτελευταίο 5% του 
ΟΤΕ.  Δυστυχώς το συνδικαλιστικό κίνημα 
στον ΟΤΕ, δεν αντιτάθηκε σε αυτήν την 
πρόκληση.  Δεν υλοποίησε ούτε καν την 
δική του ειλημμένη απόφαση για κινητοποι-
ήσεις. Εκτιμούμε ότι μετά την παραχώρηση 
όλων σχεδόν των ΔΕΚΟ στο υπερταμείο 
των δανειστών, μετά  την πώληση των 
περιφερειακών αεροδρομίων στην fraport, 
του ΟΛΠ στην  Cosco και του Ελληνικού 
στον όμιλο Λάτση, οι αντιδράσεις τόσο της 
κοινωνίας όσο και των εργαζομένων  στις 
επιχειρήσεις που πουλήθηκαν ήταν αναντί-
στοιχα υποτονικές. Η κοινωνία δυστυχώς 
κοντεύει να εθιστεί στη αντίληψη ότι αυτές 
οι πολιτικές είναι αναπότρεπτες και νομο-
τελειακές και παρακολουθεί παράλυτη την 
κορύφωση του δράματος  χωρίς να μπορεί 
να αντιδράσει. Εμείς θεωρούμε ότι το πιο 
πρωτοπόρο, συνειδητοποιημένο και ταξικά 
προσανατολισμένο κομμάτι του εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήματος, οφείλει σήμε-
ρα περισσότερο παρά ποτέ, να αποτελέσει 
την κοινωνική αντιπολίτευση και να παρέμ-
βει. Να απευθυνθεί όχι μόνο στους εργαζό-
μενους, αλλά και τους άνεργους, και τους 
συνταξιούχους. Να αναζητήσει συμμαχίες 
με άλλους φορείς της κοινωνίας των πο-
λιτών και να αποτρέψει την επαπειλούμενη 
λεηλασία του δημόσιου πλούτου από τους 
δανειστές. Βέβαια αυτό απαιτεί αλλαγή 
στους συσχετισμούς δυνάμενων στο εσω-
τερικό του σ.κ. και αυτή είναι μια συζήτηση 
που πρέπει να γίνει σύντομα.   

Ενωτικό
Μέτωπο Ανατροπής ΠΕΤ-ΟΤΕ

http.: //enotikometopo.blogspot.com • e-mail: emapetote@yahoo.gr

Ενωτικό
Μέτωπο Ανατροπής ΠΕΤ-ΟΤΕ

http.: //enotikometopo.blogspot.com • e-mail: emapetote@yahoo.gr

Η διεκδίκηση των κλιμακίων δεν μπορεί να περιμένει άλλο
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Παρατάξεις
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Ι

1988
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Ιστοσελ ίδα:  www.akom-ote .com,  E-mai l :  i n fo@akom-ote .com

Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ο ΙΑ

Κ
ΟΜΜΑΤΙΣΤΟ

Ι

1988

Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα συνεχώς ευαισθητοποιείται μόνο με ακραία 
περιστασιακά ατυχήματα και αγνοεί, θάλεγε κανείς, παντελώς και σκόπιμα, την διαρκή, 
ασταμάτητη, καθημερινή και ακατάσχετη αιμορραγία στο έργο των τεχνικών; που έχει 
αδιαμφισβήτητο ονοματεπώνυμο και λέγεται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΤΗΤΑ και το 
οποίο δυστυχώς εξωθείται προς αφανισμό είτε από την βλαπτική αμέλεια - ολιγωρία του 
Σ.Κ. είτε από μία σειρά αντισυμβατικών ενεργειών της διοίκησης, όπως:

-  Την εκών - άκων καθιέρωση - επιβολή των μονοπρόσωπων συνεργείων.
-  Την ασφυκτική πίεση - εξώθηση για υπερφίαλη εντατικοποίηση.
-  Την αλόγιστη και έκνομη (πολλάκις) καταπιεστική συμπεριφορά των προϊσταμένων, 

οι οποίοι και αυτοί βιώνουν κατακόρυφα το σύνδρομο 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 ευρωπαϊκή. 

Βέβαια, οι Επιθεωρήσεις Εργασίες παροπλισμένες και ανενεργείς, απλώς υφίστανται. 

Πιστεύουμε ότι η διοίκηση του Ο.Τ.Ε., εν ονόματι του πνεύματος ανάπτυξης, θα 
αναδρομολογήσει 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 παρελθόν, το συνδικαλιστικό κίνημα 
ολιγωρεί - αδιαφορεί και περί άλλων τυρβάζει .

Απορίας άξιον είναι, γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα στον Ο.Τ.Ε. δεν διεκδικεί  το 
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, (τώρα που αυτή τη στιγμή ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΔΟΜΕΙΤΑΙ ΕΚ 
ΒΑΘΡΩΝ), να διεκδικήσουμε την υλοποίηση της προγενεστέρας απόφασης, για ένταξη 
των τεχνικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (για τα όποια θετικά 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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΡΚΕΣ H ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. (COSMOTE);

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΜΕ/ΟΤΕ
ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Υπάρχουν σήμερα εν έτει 2015 πρωτοκλασσάτοι συνδικαλιστές

ΔΙΠΛΟΘΕΣΙΤΕΣ
ΔΙΠΛΟΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΔΙΠΛΟΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ
από το Συνδικαλιστικό Κίνημα και τη Διοίκηση του Ο.Τ.Ε.;

Π.χ. φαντασθείτε κάποιος να αμείβεται λογικά ως εργαζόμενος στον Ο.Τ.Ε. και ταυτόχρονα ως 
συνδικαλιστής και ταυτόχρονα ως εκπρόσωπος της διοίκησης του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.

Αν τούτο συνέβαινε ή συμβαίνει, ανακοινώστε ως οφείλετε ονόματα, παρατάξεις και συλλόγους. 
Σε εποχή οικονομικής κρίσης, αν τούτο λαμβάνει χώρα από ενεργά συνδικαλιστικά στελέχη πρώτης 

γραμμής, αποτελεί και συνιστά ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ εγκληματικής πράξης. 
Καθ΄ ότι και αντιστοίχως πολλοί εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, ασφυκτιούν υπό το βάρος της 

παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. 
Ευχόμαστε να μην επαληθευθεί η ως άνω παροιμία του θυμόσοφου λαού, ότι «κόρακας κοράκου μάτι 

δεν βγάζει». 

Υ.Γ.: Σημειώνουμε ότι στην επίσημη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΕ/ΟΤΕ με 
ημερομηνία 15.10.2015, καταθέσαμε ως ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ το σχετικό ερώτημα και αναμένουμε ακόμα 
επίσημη απάντηση από την διοίκηση της ΟΜΕ/ΟΤΕ. Ενδεχόμενη σιωπή, συνιστά συνενοχή, είτε για  θετικά 
ή αρνητικά αποτελέσματα. 

Ζητάμε ταυτόχρονα από την διοίκηση του Ο.Τ.Ε. να λάβει θέση και αν διαπιστωθεί ότι υπήρχε ή υπάρχει 
τέτοιο έκτρωμα, να καταδικαστεί καθ΄ ότι συντελείται ωμά και βίαια το αδίκημα της ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ.

ΙΔΩΜΕΝ..... 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
COSMOTEΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.

Σήμερα (26.10.2015) μεταλλάσσεται η 
πετυχημένη ιστορική ονομασία του Ο.Τ.Ε. 

- COSMOTE και ολοκληρώνεται έτσι η COS-
MOTEΠΟΙΗΣΗ του με την επωνυμία “COSMOTE”

Επειδή η ιστορία στο πολιτικό, στο κοινωνικό, στο ιστορικό, 
στο συνδικαλιστικό και στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι και δη 
για τον Ο.Τ.Ε. γράφεται με ημερομηνίες, η ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ σας καλεί να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της, 
για να ανακαλύψετε την ατόφια προνοητικότητα, για το τι 
συμβαίνει στον Ο.Τ.Ε. του σήμερα και το τι είχαμε επισημάνει 
από το χθες. 

Από τις 24.5.2011 είχαμε προβλέψει την αλλαγή του 
brand name του Ο.Τ.Ε. και την απορρόφηση του πατρικού 
Ο.Τ.Ε. από την μητρική COSMOTE, και αυτό  συμβαίνει σήμερα 
η θυγατρική COSMOTE απορροφά τον υπερκεδοφόρο πατρικό 
Ο.Τ.Ε.

Πιστεύουμε αυτή η αλλαγή σελίδας να έχει μεγαλύτερη και 
πιο υπερκεδοφόρα διαδρομή από ό,τι πριν, για το καλό της 
επιχείρησης, της κοινωνίας και των εργαζομένων για μόνιμη 
και διασφαλισμένη εργασία. 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.
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Χρονολόγιο γεγονότων...
Το να διαβάζεις, προκειμένου να μπεις στο 
κλίμα του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια 
σας, τι σημαντικό συνέβη το τρίμηνο Ιούλιος – 
Σεπτέμβριος για το οποίο μιλάμε, δεν είναι και 
τόσο εύκολο.

Ήταν καλοκαίρι, καιρός για λίγη χαλάρωση και 
διακοπές σε θάλασσα ή βουνό, ανάλογα με τη 
διάθεση και τη δυνατότητα του καθενός. Κι απ’ 
την άλλη, η ζωή συνεχίζεται…

Αυτό το κουβάρι θα προσπαθήσουμε να ξετυ-
λίξουμε, επειδή ακριβώς αυτό το συνδετικό 
ρόλο στη μνήμη των συναδέλφων παίζει αυτό 
το έντυπο.

+  Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ανακοινώνεται ότι, άρχισε σήμερα η διανομή 
ενημερωτικού υλικού για το Κοινωνικό Εισό-
δημα Αλληλεγγύης, στους πολίτες των τριά-
ντα Δήμων στους οποίους θα εφαρμοστεί το 
πρόγραμμα μέχρι 31/12/2016. 

  Η διανομή υποστηρίζεται από τις υπηρεσί-
ες των Ελληνικών Ταχυδρομείων, οι οποίες 
όπως και πέρσι με το πρόγραμμα για την 
«Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» 
ανέλαβαν να διανείμουν δωρεάν, πόρτα-πόρ-
τα, τα φυλλάδια σε όλους τους δημότες.

*  Σε καθεστώς προστασίας έναντι των πιστω-
τικών της μπαίνει η εταιρεία Μαρινόπουλος 
με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. 
Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις αιτήσεις 
ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας μέχρι τη 
συζήτηση των κύριων προσφύγων για υπα-
γωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα,  
στις 21 Σεπτεμβρίου 2016.

  Το δικαστήριο αποφάσισε την προστασία της 
περιουσίας του ομίλου απαγορεύοντας κα-
τασχέσεις από τους πιστωτές. Παράλληλα 
«παγώνει» κάθε μεταβολή της περιουσιακής 
κατάστασης του ομίλου απαγορεύοντας τη 
διάθεση των ακινήτων και του εξοπλισμού 
του. Από το καθεστώς προστασίας εξαιρού-
νται οι εργαζόμενοι ,οι οποίοι το είχαν ζητή-
σει ώστε αν δεν πληρώνονται να μπορούν να 
διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, αλλά 
και οι μισθώσεις.

+  Στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικ. που κατα-
τέθηκε τον Ιούλιο, εκτός των άλλων αλλαγών 
και τροποποιήσεων υπάρχει και μια σημαντι-
κή αλλαγή που αφορά στην αντικατάσταση 

του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. ( Ειδικό 
καθεστώς αγροτών).

*  Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ για την καταπολέμη-
ση της αδήλωτης εργασίας κερδίζουν συνε-
χώς έδαφος στην κοινή γνώμη. Το 88% των 
Ελλήνων πολιτών επισημαίνει την επιτακτική 
αναγκαιότητα και στοιχίζεται πίσω από το 
αίτημα και τη διεκδίκηση της ΓΣΕΕ για την 
επαναφορά του πλαισίου των Ελεύθερων 
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, καθώς και 
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα Πανελλήνιας Συνδρομητικής Έρευνας 
που διενήργησε η Metron Analysis για λογα-
ριασμό της ΓΣΕΕ στο πεδίο της αγοράς εργα-
σίας.

+  Εργαζόμενη επί δεκαεπτά έτη, ως βοηθός 
φαρμακείου, όταν επέστρεψε στην εργασία 
της, μετά από τη λήξη της άδειας μητρότη-
τας, ενημερώθηκε από τον διάδοχο ιδιοκτήτη 
ότι έχει γίνει αμοιβαία μετάθεση των φαρμα-
κείων του ιδίου και συγγενικού του προσώ-
που και ότι, πλέον, το φαρμακείο όπου η 
προσφεύγουσα εργαζόταν θα συνεχίσει να 
λειτουργεί σε άλλο νομό - οι δύο νομοί απεί-
χαν πολύ μεταξύ τους - όπου και της προτά-
θηκε να συνεχίσει να εργάζεται. Ο μεταβιβά-
ζων και ο διάδοχος εργοδότης συνδέονταν 
με πρώτου βαθμού συγγένεια, καθώς και ότι 
ο διάδοχος εργοδότης εργαζόταν περιοδικά 
στο φαρμακείο του μεταβιβάζοντος, μαζί με 
την προσφεύγουσα, πριν αυτό του μεταβιβα-
στεί τελικά. Η εργαζόμενη υπέβαλε αναφορά 
στον Συνήγορο του Πολίτη και καταγγελία 
στην Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ). Επίσης, 
ενημέρωσε με εξώδικο τη διάδοχο επιχείρη-
ση ότι προσφέρεται να παρέχει την εργασία 
της στο ίδιο φαρμακείο που την παρείχε επί 
δεκαεπτά έτη και το οποίο συνέχιζε κανονικά 
να λειτουργεί.

*  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, –  έχοντας υπό-
ψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

 Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμό-
ζουν σήμερα πολιτικές που αποβλέπουν 
στη μείωση των κοινωνικών εισφορών 
των εργοδοτών και του φόρου επί των 
επιχειρήσεων, προκειμένου να αυξη-
θούν τα περιθώρια κέρδους των επιχει-
ρήσεων·

 Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι μειώ-
σεις των επιβαρύνσεων χρηματοδοτού-
νται πιο συγκεκριμένα μέσω της αύξη-
σης των δασμών και φόρων που επιβάλ-
λονται στα νοικοκυριά ενώ οι μισθοί των 
εργαζομένων δεν αυξάνονται·

 Γ.  λαμβάνοντας, εντούτοις, υπόψη ότι 
ακριβώς οι εργαζόμενοι διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην υλοποίηση του κέρ-
δους της επιχείρησης. ότι η ενίσχυση 
της σχέσης μεταξύ του εργαζομένου και 
της επιχείρησης από τη φύση της μπορεί 
να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγι-
κότητας και ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν 
επίσης να συμβάλλουν στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης·

  1.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να 
ενισχυθούν οι μηχανισμοί συμμετο-
χής των εργαζομένων στα κέρδη της 
επιχείρησης.

+  Οι κατώτατοι εθνικοί μισθοί συνήθως ισχύουν 
για όλους τους εργαζομένους, ή τουλάχιστον 
για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων 
της χώρας. Επιβάλλονται από τη νομοθεσία, 
συχνά έπειτα από διαβούλευση με τους κοι-
νωνικούς εταίρους, ή απευθείας μέσω εθνι-
κής διακλαδικής συμφωνίας. Οι κατώτατοι μι-
σθοί εκφράζονται, γενικά, ως μηνιαίοι μισθοί 
για ακαθάριστες αποδοχές, δηλαδή πριν από 
την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 
και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που 
καταβάλλονται από τον εργαζόμενο· τα εν 
λόγω παρακρατούμενα ποσά διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα. Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί 
δημοσιεύονται από την Eurostat δύο φορές 
το έτος. Αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
την 1η  Ιανουαρίου και την 1η  Ιουλίου κάθε 
έτους. Συνεπώς, τροποποιήσεις των κατώ-
τατων μισθών που εφαρμόζονται ανάμεσα 
στις δύο αυτές ημερομηνίες εμφανίζονται 
στην επόμενη εξαμηνιαία έκδοση στοιχείων.

*  Το νέο εκκαθαριστικό εκτός από την αισθη-
τική βελτίωσή του, αλλά και την καλύτερη 
ταξινόμηση των πληροφοριών περιέχει και 
μερικές νέες πληροφορίες τόσο στον πίνακα 
των κτισμάτων όσο και στον πίνακα των γη-
πέδων.

+  Φόρο αντίστοιχο με τον ελληνικό Εν.Φ.Ι.Α. 
έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες (συμπε-
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Το Συνδικάτο

συνέχεια από τη σελ. 15

Η έκπτωση στην ποιότητα των έργων του ΟΤΕ δεν 
οφείλεται μόνο στον ελλιπή έλεγχο-παρακολούθη-
ση του εργολάβου, αλλά και στην αλλαγή της στά-
σης του ΟΤΕ όσον αφορά την απαίτηση για επίβλε-
ψη από πλευράς του αναδόχου, μιας που ο ανάδο-
χος εργολάβος πρέπει να έχει κατάλληλο τεχνικό 
προσωπικό για κάθε είδος εργασίας. Δεδομένου 
ότι, παρά την τυπική απαγόρευση, συστήνονται 
υπεργολαβίες, ο υπεργολάβος στην συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έχει επαρκές 
προσωπικό, τεχνικές γνώσεις ή οικονομική δυνα-
τότητα πρόσληψης επιβλεπόντων και κατάλληλων 
τεχνικών, με αποτέλεσμα κάκιστη ποιότητα έργου 
και βλάβες μετά από τις εργασίες λόγω μη πραγμα-
τοποίησης δοκιμών κλπ. Επίσης έχει καταγγελθεί 
επανειλημμένα ότι οι εργολάβοι που εργάζονται 
χωρίς επίβλεψη απασχολούν ανενόχλητοι ανασφά-
λιστους ή και συνταξιούχους ΟΤΕ αποφεύγοντας 
τον κάθε έλεγχο. Πέραν του WFΜ, που είχε μέχρι 
τώρα πρόσβαση ο εργολάβος, θα έχει πρόσβα-
ση και σε άλλα πληροφορικά συστήματα του ΟΤΕ 
(siebel, GIS, SAP Web Portal, και δεν ξέρουμε και 
που αλλού...), όπου θα ανεβάζει τις φωτογραφίες 
του έργου, την επιμέτρηση, από το «τάμπλετ» 
του και πάει λέγοντας .... Να σημειώσουμε ότι 
για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΤΕ η διοίκηση 

έχει ‘’κρύψει’’ τη ‘’σύμβαση’’ που έχει υπογράψει 
με τους εργολάβους του consolidation. Προφανώς 
σκοπεύουν να ‘’αποχωρήσουν εθελούσια’’ πολ-
λούς ακόμα από όσους έμειναν στον ΟΤΕ για χάρη 
των ‘’συνεργατών’’ εργολάβων πουλώντας φυσικά 
(σε συνεργασία με την κυβέρνηση) και το υπόλοι-
πο ποσοστό του δημοσίου που ανοίγει και άλλους 
δρόμους για τα εργασιακά και μισθολογικά δικαι-
ώματα, με βάση τα μνημόνια και την απαίτηση για 
απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. (Πριν 
ακόμα καθαρογράψουμε αυτό το κείμενο ανακοινώ-
θηκε νέο πρόγραμμα ‘’εθελούσιων παραιτήσεων’’. 
Το consolidation project βοηθάει στην κατεύθυνση 
αυτή τη διοίκηση, αποδεσμεύοντας συναδέλφους 
και ας είναι ακόμα στην αρχή του !) Συνάδελφοι 
των κεντρικών διοικήσεων, συνάδελφοι εκλεγμένοι 
στα σωματεία, συνάδελφοι συνδικαλιστές που ζη-
τάτε την ψήφο του κάθε συναδέλφου, συνάδελφοι 
εργαζόμενοι σε κάθε εργασιακό χώρο: η καμπάνα 
χτυπά για τον καθένα μας και πρέπει να αφυπνι-
στούμε και να αντιδράσουμε σε όλα που γίνονται 
σε βάρος μας, είτε προέρχονται μέσα από τον 
ΟΤΕ, είτε από την κυβέρνηση. Η εκχώρηση έργου 
καταργεί θέσεις εργασίας, η πώληση του ΟΤΕ μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μεταφορά της έδρας του ΟΤΕ 
σε χώρες με μισθούς π.χ. 200  και τότε (όσοι 
θα έχουν παραμείνει στη δουλειά) με εφαρμογή 

της οδηγίας ‘’Μπολκενστάιν’’ θα πληρώνονται με 
μισθούς της νέας έδρας (δηλαδή με 200  ή και 
παρακάτω). Σε κάθε περίπτωση η σχεδιασμένη 
πορεία του ΟΤΕ οδηγεί σε καλύτερες μέρες Σελί-
δα 4 από 4 Ανακοίνωση για consolidation project 
τους μεγαλομετόχους και την εταιρεία, αλλά σε 
πολύ χειρότερες μέρες τους εργαζόμενους, αν 
δεν υπάρξει αντίδραση από τα σωματεία μας. Τώρα 
απαιτείται μαζική αντίδραση από όλους μας αλλά 
πρώτα απ’ όλα μπροστά πρέπει να μπουν τα σω-
ματεία, οι εκλεγμένοι, που εκλέχτηκαν από τους 
συναδέλφους για να είναι μπροστά στον αγώνα και 
όχι να κρύβονται ή και να κρύβουν ότι συμβαίνει 
αποκοιμίζοντας τους συναδέλφους και δημιουρ-
γώντας ψεύτικες ελπίδες. Συνάδελφοι μην αδιαφο-
ρείτε, στείλτε μια απλή επιστολή, ένα απλό mail 
ενημερώνοντας τα σωματεία μας και τους άλλους 
συναδέλφους για ό,τι συμβαίνει με τους εργολά-
βους, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, κάθε 
πληροφορία είναι χρήσιμη για αποκάλυψη του ‘’ρό-
λου’’ των εργολάβων. Ό,τι είχαμε μέχρι τώρα από 
δικαιώματα κερδήθηκε με σκληρούς αγώνες όλων 
μας, ό,τι μας έχει απομείνει θα χαθεί και αυτό αν 
δεν αντιδράσουμε τώρα. Αύριο θα είναι πολύ αργά! 
Οι τοπικές διοικήσεις της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Εργολαβίες και εκχώρηση έργου που γίνεται με το consolidation project

ριλαμβανομένης και της Ισλανδίας αλλά και 
της Νορβηγίας) εκτός από την ΜΑΛΤΑ. Δια-
φορά στον φόρο ανάλογα με την περιοχή που 
βρίσκεται η ακίνητη περιουσία υπάρχει στην 
πλειοψηφία των χωρών που επιβάλλουν φόρο 
ακίνητης περιουσίας, εκτός από την Κύπρο 
την Λετονία και την Σουηδία. Έκπτωση στον 
φόρο για την πρώτη κατοικία έχουν : Η Βουλ-
γαρία, η Εσθονία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετα-
νία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία

*  Σημαντική ανάκαμψη σημείωσαν τα έσοδα 
από τον ΦΠΑ τον Ιούλιο σε σχέση με τις επι-
δόσεις του Ιουνίου και υπερκάλυψαν τον στό-
χο, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές όπου 
συγκεντρώνεται ένα μεγάλο ποσοστό του 
τζίρου την καλοκαιρινή περίοδο. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο 
Οικονομικών μεγάλη υπέρβαση κατά 82,8% 
από τον στόχο παρουσίασαν τον Ιούλιο τα 
έσοδα από τον ΦΠΑ στη Σαντορίνη, ενώ 
στη Μύκονο υπερκαλύψθηκε ο στόχος κατά 
45,6%. Στα δύο αυτά νησιά, τον Ιούνιο είχε 
σημειωθεί υστέρηση από τον στόχο 58% και 
60% αντίστοιχα. Οι εξαγγελίες και η υλοποί-
ηση του προγράμματος εντατικών ελέγχων 
της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 

έφεραν αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις ει-
σπράξεις του ΦΠΑ στα δημόσια ταμεία. Έτσι, 
στη Σύρο τα έσοδα από τον ΦΠΑ υπερκάλυ-
ψαν τον στόχο κατά 37% , στην Πάρο 35% , 
στη Ρόδο 36% στην Κέρκυρα 25%, στα Χανιά 
24,6%, στη Μυτιλήνη 13% και στο Ηράκλειο 
12%.

+  Με ακραίες αυξήσεις φόρων παντού, κυ-
νηγούν τα αλλοδαπά POS, σφραγίζουν με 
βουλοκέρι καταστήματα και προσπαθούν να 
βρουν ισοδύναμο «επικοινωνίας» για τον 
παραλογισμό του ΕΝΦΙΑ προαναγγέλλοντας 
ως παράθυρο σωτηρίας την « ... πληρωμή 
φορολογικών υποχρεώσεων με εκχώρηση 
περιουσίας στο δημόσιο ... ». Κοινώς, «δώ-
στε το σπίτι σας»!

*  Λόγω της καθυστερήσεως στην εφαρμογή 
της νομοθεσίας της Ένωσης περί αποβλή-
των, η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει 
κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 10 εκατομμυρί-
ων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30.000 
ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως.  Το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο είχε διαπιστώσει την 
παράβαση της Ελλάδας για πρώτη φορά με 
απόφαση του 2009. Με απόφαση της 10ης 
Σεπτεμβρίου 2009 1 το Δικαστήριο διαπί-

στωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί σε προ-
σήκουσα εφαρμογή διαφόρων οδηγιών, ήτοι 
της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων 2, της 
οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων 3 και 
της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων 4. Ειδικότερα, το Δικαστήριο δια-
πίστωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε εκπονήσει και 
θέσει σε εφαρμογή, εντός εύλογης προθε-
σμίας, σχέδιο διαχειρίσεως των επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνο με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της Ένωσης ούτε είχε δημιουρ-
γήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο 
εγκαταστάσεων διαθέσεως των επικίνδυνων 
αποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρ-
μόζονται οι πλέον ενδεδειγμένες μέθοδοι για 
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασί-
ας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγεί-
ας. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα δεν είχε λάβει 
το σύνολο των μέτρων που απαιτούνταν για 
την εξασφάλιση, ως προς τη διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων, της τηρήσεως των 
κανόνων περί αξιοποιήσεως και διαθέσεως 
των αποβλήτων και περί αδειοδοτήσεως και 
εκμεταλλεύσεως των χώρων υγειονομικής 
ταφής.




