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•  Η ΟΜΕ-ΟΤΕ αρωγός για την κλαδική ομοσπονδία 
σελ. 5

•  Απεργίες, κινητοποιήσεις και δράσεις από την  
ΠΕΤ-ΟΤΕ σελ. 4, 8-11
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�  ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
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Παρακαλούμε ενημερώστε 
μας για τις αλλαγές 

διευθύνσεων
Το μεγαλύτερο κόστος για την 

έκδοση του περιοδικού είναι τα τα-
χυδρομικά έξοδα αποστολής. Εδώ 
χτύπησαν τον Τύπο τον Αύγουστο 
του 2011. Και εμείς στέλνουμε το 
σύνολο των εντύπων μας, κοντά 4.000 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-ΟΤΕ στο 2105241576 
ώρες γραφείου και δίνετε τη νέα διεύθυνσή σας σε περίπτωση αλλαγής.

ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 277
ΤΙΜΗ: 0, 001€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 013064

TΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

Βερανζέρου 34 (5ος όροφος)
Αθήνα 104 32, τηλ. 210 5241576-8
Fax: 210 5229150, 210 5200006
E-mail: info@petote.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. (ΠΕΤ-ΟΤΕ)
Βερανζέρου 34 • www.petote.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Βερανζέρου 34, Αθήνα 10432
Τηλέφωνο - Fax: 210 5241586
Κινητό: 6974917502
E-mail: ctzanoudakis@ote.gr

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
Η «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ  
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μάνος Ζαρμαλής, Βαγγέλης Κουτουμάνος,  
Βασίλης Βάκος, Αθανάσιος Φωλιάς,  
Χρήστος Δημητρίου

Συνεργάτες του περιοδικού  
είναι όλα τα μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΚΑΜΠΥΛΗ»
Αντιγόνης 60 & Λένορμαν, Κολωνός
Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Μ. ΣΚΟΡΔΑ
Θεμιστοκλέους 23, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210 2389888

Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις
της Συντακτικής Επιτροπής.
Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.

Έτος και χώρα κατασκευής: Αρχές 
δεκαετίας 1990 Γερμανία

Περιγραφή: Κινητό τηλέφωνο μαύρου 
χρώματος για χρήση σε αυτοκίνητο συνδρο-
μητών κινητής τηλεφωνίας.

Το ακουστικό συνδέεται με βάση στήρι-
ξης και φόρτισης μέσω σπιράλ καλωδίου 
μαύρου χρώματος. Τα Πλήκτρα κλήσης και 
το βασικό μενού επιλογών βρίσκονται στο 
ακουστικό ενώ η κεραία βρίσκεται στην βάση 
της συσκευής.

Tip: Από τις πρώτες συσκευές, που έκανα την εμφάνισή τους, το 1990, 
με κύριο χαρακτηριστικό -εκτός από τον όγκο-, το μεγάλο βάρος: 2,6kgr!!!

Διαστάσεις: 11x17, 5x28 εκ.

Υλικό: Μέταλλο, Πλαστικό

Πηγή: https://www.otegroupmuseum.gr/portal/ 
the_museum/exhibit-of-the-month

Το έκθεμα του μήνα:  
Κινητό τηλέφωνο Motorola
Model CCUF 2170B Made in Germany 

MSN 910RTK1997, MSN: 910RTK1433 CEPT 65M 4500017
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Tη σημαία του ΟΤΕ στο υψηλό-
τερο σημείο της κορυφής των 
τηλεπικοινωνιών κρατούν οι 

τεχνικοί του ομίλου ΟΤΕ. Παρόλα 
τα εμπόδια που βάζουν κάποιοι και 
παρόλα τα επιπρόσθετα βάρη που 
φορτώνουν κάποιοι άλλοι το έργο 
στέκεται χάρις στο φιλότιμο των αν-
θρώπων της πρώτης γραμμής.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή. Η διοίκηση τα τελευταία έτη, 
αφού έστρεψε τον κόσμο στις εθε-
λούσιες, έβαλε στη συνέχεια ανέφι-
κτους στόχους.

Χωρίς προσωπικό στην πρώτη 
γραμμή προσπαθεί να βγάλει το 
έργο του ip transformation, ενώ πα-
ράλληλα προσθέτει νέες διαδικασίες 
στο WFM και δημιούργησε πολλά 
προβλήματα με κάποιους από τους 
εξοπλισμούς που προμηθεύτηκε.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των κι-
νήσεων είναι το ήδη πιεσμένο προ-
σωπικό να τρέχει και να μην φτάνει, 
το 24/48 να έχει γίνει σε ημέρες, 
πολλοί συνάδελφοι να έχουν εμφα-
νίσει συμπτώματα άγχους και στρες 
και να κουβαλούν τα προβλήματα 
στην οικογένειά τους.

Επίσης, έχουμε αύξηση των ερ-
γατικών ατυχημάτων και γίνεται 
υπερχρήση γονικών αδειών κάτι 
που φανερώνει τις δύσκολες 
συνθήκες της εργασίας μας.

Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, 
κυρίως οι τεχνικοί και οι συνάδελ-
φοι των καταστημάτων, θα πρέπει 
να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση 
από τη εταιρεία για πολλούς λόγους, 
πρωτίστως διότι αυτοί είναι η εικόνα 
της εταιρείας προς του πελάτες. 

Τα θεμέλια της εταιρείας είναι 
οι άνθρωποι της πρώτης γραμ-
μής. Οι γραμμές αυτές πρέπει να 

ενισχυθούν από την εταιρεία και 
οικονομικά και ηθικά.

Η φράση «αν σου αρέσει κάτσε ή 
αλλιώς πήγαινε άλλου» μας βρίσκει 
κάθετα αντίθετους. Είμαστε εδώ 
τόσο εμείς σαν εκπρόσωποι των 
εργαζομένων όσο και αυτοί που τα 
λένε από πλευράς διοίκησης για να 
δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των 
συναδέλφων. Αυτή η φράση δεν εί-
ναι λύση ή συμβουλή όταν κάποιος 
συνάδελφος αναφέρει ένα πρόβλη-
μα με σκοπό την βελτίωση της εργα-
σίας μας.

Εχοντας στόχο τη βιωσιμότητα της 
εταιρείας, τη βελτίωση των συνθη-
κών της εργασίας μας και την ομαλή 
καθημερινότητας των εργαζόμενων, 
η διοίκηση θα πρέπει:
-  να κάνει προσλήψεις στην πρώτη 

γραμμή
-  να εκπαιδεύει το προσωπικό τακτι-

κά και να παρέχει όργανα και ερ-
γαλεία σε όλους

-  να κάνει σωστότερο εξορθολογη-
σμό του έργου με σημείο αναφο-
ράς τον τεχνικό πεδίου

-  να βελτιώσει τις βοηθητικές εργα-
σίες, soc, back office κ.λ.π, 

-  να εντάξει όλο το προσωπικό τρί-
των εταιριών στον όμιλο 

-  να σταματήσει τις παρανομίες και 
τις αυθαιρεσίες των προϊσταμένων

-  να πληρώσει σωστά αυτούς που 
κοπιάζουν σε αντίξοες συνθήκες 
καθημερινά.
 Οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμ-

μής τα τελευταία χρόνια δουλεύουν 
πάνω από το 120% των δυνατοτή-
των τους, για να παρέχουν ποιοτικές 
και άμεσες υπηρεσίες στους πελά-
τες, διατηρώντας την εταιρεία σε 
αυτά τα επίπεδα κερδοφορίας. Αλ-

λού ψάξτε τα λάθη και τις ευθύνες.

Συνάδελφοι, κλείστε τα αυτιά σας 
στις κινδυνολογίες, κάντε την δου-
λεία σας σωστά και με ασφάλεια, 
μην αναλώνεστε σε λάθος διαδικα-
σίες. Προτεραιότητα μας θα πρέπει 
να είναι η ικανοποίηση των πελατών 
μας.

Το σωματείο μας είναι εδώ για 
να διεκδικεί και να υπερασπίζε-
ται τα δικαιώματα μας.

Τζανουδάκης Χρήστος 
Γραμματέας  

Δημοσίων Σχέσεων

Τα θεμέλια της εταιρείας 
είναι οι άνθρωποι της 

πρώτης γραμμής.  
Οι γραμμές αυτές  

πρέπει να ενισχυθούν 
από την εταιρεία και 

οικονομικά και ηθικά.

Θερμοπύλες κρατούν οι άνθρωποι  
της πρώτης γραμμής
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�  ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2018, 
ημέρα Σάββατο, πραγμα-
τοποιήθηκε αγωνιστικό 

συλλαλητήριο και πορεία, που 
διοργάνωσε η ΓΣΕΕ από κοινού 
με το Εργατικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης, στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ).
Ανάμεσα στα δεκάδες εργατικά 
σωματεία που συμμετείχαν ήταν 

και το σωματείο μας.

Όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία 
του ομίλου, κάτω από το πανό 
της ομοσπονδία μας, έδωσαν 
δυναμικό «παρών» στις εκδη-
λώσεις και στην συνέχεια στη 
πορεία.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν 
πραγματοποιηθεί ενημερωτικές 
ομιλίες σε Τ.Τ.Λ.Π στους γειτο-

νικούς νομούς, από κλιμάκια της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ .Στο Μέγαρο του ΟΤΕ 
στην Καρόλου Ντηλ έγινε δια-
παραταξιακα η μεγάλη ενημέ-
ρωση με την παρουσία πολλών 
συναδέλφων.
Ο στόχος ήταν να ενημερωθούν 
οι συνάδελφοι στη βόρειο Ελ-
λάδα για τα τελευταία γεγονότα 
και παράλληλα να οργανωθούν 
για το συλλαλητήριο.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις  
της 83ης ΔΕΘ
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Η ΟΜΕ-ΟΤΕ πρωτοστατεί στην δημι-
ουργία της κλαδικής ομοσπονδίας.
Η ομοσπονδία μας, μαζί με τα υπό-

λοιπα σωματεία του κλάδου είναι στο 
στάδιο υλοποίησης της ομοσπονδίας 
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.
Αυτή η κίνηση πρώτων θα συσπειρώσει 
όσους εργάζονται στον κλάδο και δεύτε-
ρων θα βάλει κανόνες και πλαίσια στον 

χώρο της εργασίας των τηλεπικοινωνιών.
Η απόφαση αυτή είχε παρθεί από το 2002 
στην συνέλευση της ΟΜΕ - ΟΤΕ αλλά κα-
νείς μέχρι τώρα δεν την υλοποίησε.
Στις μέρες μας η σημερινή διοίκηση της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ, βάζει στην άκρη τα μικροσυμ-
φέροντα και θυσιάζει τις καρέκλες για 
ένα καλύτερο αύριο των εργαζομένων 
στον κλάδο.
Συγκεκριμένα στο τελευταίο συμβούλιο 
την ΟΜΕ-ΟΤΕ πάρθηκε η απόφαση για 
την εκκίνηση των διαδικασιών της δημι-
ουργίας του κλαδικού σωματείου.
Αμέσως μετά στις 2/11/2018 η ΟΜΕ-Ο-
ΤΕ έστειλε κάλεσμα σε όλα τα σωματεία 
του κλάδου. 

Η συνάντηση με τα σωματεία πραγματο-
ποιήθηκε στις 22 Νοέμβριου στα γραφεία 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Ακολουθεί συνέντευξη του προέδρου 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ σχετικά με το άνοιγμα της 
ομοσπονδίας μας σε κλαδική.
Επίσης η ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ και 
το δελτίο τύπου μετά την συνάντηση των 
σωματείων.

Η ΟΜΕ - ΟΤΕ αρωγός  
για την κλαδική ομοσπονδία

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Διακηρυγμένος στόχος όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ 
αλλά και των πρωτοβάθμιων σωματείων και της ΟΜΕ-ΟΤΕ εί-
ναι η προσπάθεια δημιουργίας μίας κλαδικής ομοσπονδίας στον 
χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Τεχνητές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις μας κρατούν χωριστά 
και επιτρέπουν στην εργοδοσία να παίζει παιχνίδια σε βάρος 
μας. Έχουμε, όμως, όλοι συνειδητοποιήσει ότι ο χώρος των τη-
λεπικοινωνιών λειτουργεί σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία και ό, 
τι γίνεται σε μία εταιρεία αμέσως επηρεάζει την άλλη.
Κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ούτε προνομιούχος ούτε δια-
φορετικός από τον άλλο.
Όλοι είμαστε εργαζόμενοι σε μια δύσκολη εποχή, σε εποχή κρί-
σης, οικονομικής αλλά και πολιτισμικής.
Έχει έρθει η ώρα να ενωθούμε και να συντονιστούμε.

Μπορούμε να βρούμε όλα όσα μας ενώνουν και ΜΑΖΙ να αγωνι-
στούμε για το κοινό συμφέρον των εργαζομένων μας.
Χωρίς προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις.
Μαζί, ελπίζουμε να συμφωνήσουμε σε έναν οδικό χάρτη που θα 
μας επιτρέψει επιτέλους να δημιουργήσουμε την Κλαδική Ομο-
σπονδία για τις Τηλεπικοινωνίες.
Για το σκοπό αυτό σας καλούμε την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 
2018 και ώρα 15:00, στα γραφεία της ΟΜΕ-ΟΤΕ, σε μια πρώτη 
συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων.
Σας περιμένουμεόλους! 

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Για την ΟΜΕ - ΟΤΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Βασίλης Λάμπρου Δημήτρης Φούκας

ΟMΟΣΠΟΝΔIΑ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ OTE (ΟΜΕ-ΟΤΕ)
ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 84/82 ΑΡΙΘ.ΕΓΓΡ.ΒΙΒΛ.ΣΩΜ 320 ΕΙΔ. 2941/18.3.82

ΜΕΛΟΣ ΓΣΕΕ - UNI  MEMBERC.G.T.G. - UNI
Δεριγνύ 25  104-34Αθήνα  Tηλ.: (210) 3302121-4  Fax: 3302125 & 3240699  e-mail: info@ome-ote.gr

GREEK TELECOM EMPLOYEES’ FEDERATION (OME-OTE)
25 DERIGNI STREET  104-34 ATHENS GREECE  TEL.:  +(301210)3302121-4  FAX:  3302125 & 3240699  e-mail: info@ome-ote.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4721 ΑΘΗΝΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ανακοίνωση
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�  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πρόεδρε, γιατί ένα σωματείο 
στον ΟΤΕ; Ποια η αναγκαιό-
τητα;
Το ένα σωματείο αποτελεί ικα-
νή και αναγκαία συνθήκη για να 
μπορέσουμε να πάμε στο επό-
μενο βήμα που είναι η μία Ομο-
σπονδία στον κλάδο. Εδώ και 15 
και πλέον χρόνια το ένα σωμα-
τείο στην επιχείρηση και μια Ομο-
σπονδία στον κλάδο αποτελεί 
ομόφωνη συνεδριακή απόφαση 
του τριτοβάθμιου οργάνου της 
ΓΣΕΕ. Από το 2002 τροποποιή-
σαμε το καταστατικό της ΟΜΕ 
ΟΤΕ, ώστε να δώσουμε τη δυ-
νατότητα εγγραφής και άλλων 
σωματείων του κλάδου, επειδή 
βλέπαμε αυτό που ερχόταν. Πολ-
λές είναι οι ομόφωνες αποφάσεις 
στα συνέδρια της Ομοσπονδίας 
μας τα τελευταία 15 χρόνια που 
με ευθύνη όλων μας δεν εφαρ-
μόστηκαν. Όμως, υπάρχουν στο 
εσωτερικό του συνδικαλιστικού 
κινήματος στον ΟΤΕ και άλλες 

προτάσεις, για δύο σωματεία: 
ένα εμπορικό και ένα τεχνικό. Ας 
μου επιτραπεί να τις εκλάβω ως 
υποκριτικές έως και υπονομευτι-
κές των ομόφωνων αποφάσεων 
για το ένα σωματείο. Απόδειξη γι’ 
αυτό είναι ότι κάποιοι ψηφίζουν 
ομόφωνα στα συνέδρια της Ομο-
σπονδίας για ένα σωματείο και 
παρερμηνεύοντας τη βούληση 
των εργαζομένων για να παρα-
μείνουν στο δικό τους «μαγαζί» 
αντιπροτείνουν δύο σωματεία 
στα όργανα του πρωτοβάθμιου 
συνδικάτου τους. Ο συνδικαλι-
σμός του μαξιμαλισμού, δηλαδή 
του «όλα ή τίποτα», που συνήθως 
καταλήγει, δυστυχώς για τους 
εργαζόμενους, στο «τίποτα» έχει 
παρέλθει ανεπιστρεπτί. Πρέπει να 
προχωρήσουμε σε ΕΝΑ ΣΩΜΑ-
ΤΕΙΟ στον Όμιλο ΟΤΕ και αυτό 
θα κάνουμε.
Γιατί όμως μία Ομοσπονδία 
στον κλάδο;

Κατ’ αρχήν είναι αυτονόητο ότι 
σαν κλάδος έχουμε κοινά θέμα-
τα και θα πρέπει να έχουμε κοινή 
αντιμετώπιση. Νομίζω ότι, ως ένα 
πετυχημένο μοντέλο συνδικαλι-
στικής οργάνωσης, το ένα σω-
ματείο στον Όμιλο ΟΤΕ οδηγεί 
σε μία Ομοσπονδία στον κλάδο. 
Αυτό θα οδηγήσει και όσες άλλες 
επιχειρήσεις δεν έχουν σωματείο, 
να ιδρύσουν και να γίνουν μέλη 
της Ενιαίας Ομοσπονδίας Τηλεπι-
κοινωνιών Ελλάδας. Μια τέτοια 
οργανωτική μεταβολή σε ένα 
σωματείο, εκτός των άλλων, θα 
σταματήσει τις σωματειακές και 
παραταξιακές αντιπαραθέσεις, θα 
πάψει πλέον για ό, τι δεν γίνεται 
να φταίει η ΟΜΕ και πλέον το ένα 
σωματείο θα βλέπει τους εργαζό-
μενους στα μάτια και απολογείται 
μόνο σ’ αυτούς για τη δράση του, 
τα αποτελέσματά του ή τις αδυ-
ναμίες του. Πρακτικά δε, σε μία 
ελεύθερη αγορά τηλεπικοινωνι-
ών καλούμαστε να προασπίσου-

ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ 
ΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΟMΟΣΠΟΝΔIΑ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ OTE (ΟΜΕ-ΟΤΕ)
GREEK TELECOM EMPLOYEES’ FEDERATION (OME-OTE)

Ο Βασίλης Λάμπρου είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργα-
ζομένων ΟΤΕ για δεύτερη θητεία με ενεργή συνδικαλιστική 
δράση εδώ και 25 χρόνια. Επικεφαλής της αδέσμευτης πλέον 
παράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ» 
πιστεύει και αγωνίζεται για: Ένα σωματείο στον ΟΤΕ και μία 
Ομοσπονδία στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
Απλός στους τρόπους, με μεστές απαντήσεις, ένας σύγχρονος 
συνδικαλιστής που οραματίζεται το μέλλον των εργαζομένων 
του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. 
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με για όλους τους εργαζόμενους 
στον κλάδο μας τα κατώτερα 
ημερομίσθια και τους μισθούς, 
ως ένα δίχτυ ασφαλείας, ώστε με 
αφετηρία και βάση αυτόν τον κοι-
νό εισαγωγικό μισθό να μπορέ-
σουμε να ανέβουμε σκαλί – σκαλί 
όλοι μαζί ψηλότερα. Άλλωστε, οι 
εργοδότες των επιχειρήσεων τη-
λεπικοινωνιών στον τόπο μας εκ-
φράζονται θεσμικά και συλλογικά 
μέσα από το Σύνδεσμο Ελληνικών 
Βιομηχανιών. Γιατί οι εργαζόμενοι 
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 
να μην έχουν κοινό συλλογικό όρ-
γανο εκπροσώπησης και διαπραγ-
μάτευσης; 
Γιατί πρέπει αυτά να γίνουν 
τώρα;
Επιχειρώντας μια ιστορική ανα-
δρομή αναγνωρίζω ότι σ’ ένα 
δημόσιο και μονοπωλιακό ΟΤΕ 
με 32.000 εργαζόμενους και στη 
λογική της κατηγοριοποίησης των 
υπαλλήλων και της επιδοματικής 
πολιτικής της παλιάς εποχής, μπο-
ρούσαν να υπάρχουν πολλά σω-
ματεία στην επιχείρηση. Σήμερα 
όμως, με πολύ λιγότερους εργα-
ζόμενους, περίπου στο 1/3, αυτό 
που προέχει για το συνδικάτο μας 
είναι η διασφάλιση της εργασί-
ας και ο αξιοπρεπής μισθός για 
όλους. Αυτό κατά τη γνώμη μου 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα 
σωματείο στο Όμιλο ΟΤΕ. 
Η Ενιαία Ομοσπονδία του κλάδου 
των τηλεπικοινωνιών θα έπρεπε 
να είχε γίνει εδώ και 10 χρόνια. 
Το γιατί δεν έγινε το εξήγησα και 
πριν και θα το επαναλάβω. Αιτία 
ανακοπής της προόδου είναι το 
βαθειά συντηρητικό μοντέλο του 
κομματικού κρατικοδίαιτου συν-
δικαλισμού και των φερόμενων 
«συνδικαλιστών» που το υπηρε-
τούν για προσωπικά οφέλη, πα-
ραπληροφορώντας τους εργαζό-
μενους. Εδώ να υπενθυμίσω ότι 
και στην σύσταση της ΟΜΕ-ΟΤΕ 

το 1982 δεν ήταν όλα τα σωμα-
τεία του ΟΤΕ στα ιδρυτικά μέλη, 
έγιναν όμως στην πορεία γιατί 
έστω και καθυστερημένα κατά-
λαβαν την αναγκαιότητα. Σήμε-
ρα όμως, σε συνθήκες σκληρού 
ανταγωνισμού, οφείλουμε να 
βρούμε αποτελεσματικό τρόπο 
διαλόγου και διαπραγμάτευσης 
με τους εργοδότες, αφού τα μέ-
χρι τώρα μοντέλα και μέθοδοι δεν 
αποδίδουν πια. Επίσης ο Όμιλος 
ΟΤΕ ελέγχεται και διοικείται εδώ 
και μία δεκαετία από την D.T. με 
ό, τι αυτό συνεπάγεται.
Η ΟΜΕ ΟΤΕ και εσείς προσω-
πικά τι έχετε κάνει για να πε-
τύχετε αυτούς τους στόχους; 
Πέρα από τις ομόφωνες αποφά-
σεις των συνεδρίων, που δεν σας 
κρύβω ότι υποστήριξα με σθένος, 
για να υπάρξει αποτέλεσμα πρέπει 
πρώτα απ’ όλα να πεισθούν όλοι 
οι εργαζόμενοι για την αναγκαιό-
τητα της μεγάλης αυτής αλλαγής 
στον τομέα της εκπροσώπησης 
στις τηλεπικοινωνίες. Πρέπει να 
αντιληφθούμε κι εμείς οι ίδιοι ότι 
είμαστε εργαζόμενοι μιας ιδιωτι-
κής εταιρίας, όπως όλες οι άλλες 
του κλάδου και όχι πια εργαζόμε-
νοι σε ΔΕΚΟ κι ότι πρέπει να διεκ-
δικούμε από τους εργοδότες αυτά 
που δικαιούμαστε, όχι μόνο στον 
Όμιλο ΟΤΕ, αλλά σε όλο τον κλά-
δο. Για την ιστορία από το 2006 
ως πρόεδρος του μεγαλύτερου 

συνδικάτου στον χώρο του ΟΤΕ, 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ προκάλεσα 4 συνα-
ντήσεις στο Εργατικό Κέντρο της 
Αθήνας αλλά και στα πρώτα βή-
ματα ως Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
το 2016 συγκάλεσα συνάντηση 
για ομογενοποίηση των θέσεων 
μας στα Σωματεία του ΟΤΕ που 
υπονομεύθηκε από τις δυνάμεις 
συντήρησης και οπισθοδρόμησης. 
Επειδή όμως είμαι γνωστός για το 
πείσμα μου και την επιμονή μου 
στην ιδέα της υπηρέτησης των 
συμφερόντων των εργαζομένων 
με πρωτοβουλία της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
καλέσαμε όλα τα σωματεία του 
κλάδου στην έδρα μας και ξεκι-
νήσαμε διάλογο ουσίας στις 22 
Νοεμβρίου 2018, ώστε βήμα – 
βήμα να δημιουργήσουμε Κλαδι-
κή Ομοσπονδία. 
Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια 
αμοιβαίου σεβασμού, σε ισότιμη 
βάση ανεξάρτητα από το μέγεθος 
και το πλήθος εκπροσώπησης στο 
τραπέζι του διαλόγου. Τα πρώτα 
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά 
και θέλω να εκφράσω την αισιο-
δοξία μου ότι στο άμεσο μέλλον 
θα συγκροτήσουμε μία ισχυρή 
κλαδική ομοσπονδία στον κλάδο 
των τηλεπικοινωνιών και της πλη-
ροφορικής με ουσιαστικές δυνα-
τότητες παρέμβασης και προστα-
σίας των εργαζομένων μέσα από 
τον θεσμικά κατοχυρωμένο ρόλο 
της.
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Η δικαστική εξέλιξη  
στην υπόθεση των Κλιμακίων

Γνωρίζετε όλοι στον ΟΤΕ 
ότι ξεκινήσαμε με την Ομο-
σπονδία μια μεγάλη δικα-

στική προσπάθεια για την υπό-
θεση του παράνομου «παγώμα-
τος» του μισθολογικού κλιμακί-
ου από τον ΟΤΕ.

Θέλω να ενημερώσω τους ερ-
γαζόμενους – εντολείς μου, κα-
ταρχάς ότι η δικαστική εξέλιξη 
της υπόθεσης θα κριθεί οριστι-
κά σε ανώτατο επίπεδο, από τα 
ανώτατα δικαστήρια της χώρας, 
δηλαδή τον Άρειο Πάγο.

Σε τρεις αγωγές που εκδικά-
στηκαν στο Ειρηνοδικείο Αμα-
ρουσίου εκδόθηκαν από την ίδια 
δικαστή τρεις όμοιες δικαστικές 
αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυ-
τές έχουν απολύτως αθεμελίω-
τη, αναπόδεικτη και αντιφατική 
νομική βάση στη σκέψη τους. 
Λυπάμαι που η κυρία δικαστής 

εξήρε τις μνημονιακές δεσμεύ-
σεις της χώρας μας και έκανε 
επίκληση των διατάξεων αυτών 
για το θέμα των μισθολογικών 
κλιμακίων στον ΟΤΕ!!! Τις απο-
φάσεις αυτές θα τις εφεσιβά-
λουμε άμεσα, ενώ ταυτόχρονα 
έχουμε ζητήσει την επιστημονι-
κή συνδρομή και δύο καθηγη-
τών του Εργατικού Δικαίου του 
Πανεπιστημίου της Αθήνας. Η 
επιχειρηματολογία της δικαστού 
στηρίζεται σε απίστευτα λογικά 
άλματα και πραγματικά θεωρώ 
ότι θα καταπέσει σε ανώτερο 
βαθμό. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι το εγ-
χείρημα του δικαστικού αγώνα 
που αναλάβαμε είναι δύσκολο, 
ευελπιστούμε όμως σε θετικό 
αποτέλεσμα. Θα εξαντλήσουμε 
όλα τα ένδικα μέσα και θα συ-

νεχίσουμε και το δικαστικό μας 
αγώνα χωρίς κανένα απολύτως 
συμβιβασμό.

Γιάννης Καρούζος
Νομικός Σύμβουλος 

ΠΕΤ – ΟΤΕ, ΟΜΕ - ΟΤΕ

Δικηγορική Εταιρεία Γιάννης 
Καρούζος & Συνεργάτες
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 35, 106 72,  

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: (+30) 210 38 13 900
FAX.: (+30) 210 36 34 617

karouzos@otenet.gr
www.karouzoslawoffice.gr
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Η ΠΕΤ-ΟΤΕ συμμετέχει στις 
εκδηλώσεις μνήμης και τι-
μής που διοργανώνονται 

στην Αθήνα και σε όλες τις μεγά-
λες πόλεις της χώρας για την επέ-
τειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

 Την ώρα που η κυβέρνηση μέσω 
των αδιέξοδων και αντεργατικών 
πολιτικών της επιχειρεί να ισο-
πεδώσει κάθε έννοια κοινωνικής 
δικαιοσύνης και ασφάλειας, τα 
αιτήματα που Πολυτεχνείου είναι 
σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
δεν αποτελεί μόνον ημέρα μνή-

μης και τιμής, αλλά δίνει και ένα 
μήνυμα ελπίδας, για την αποτε-
λεσματικότητα που μπορούν να 
έχουν οι μαζικοί αγώνες όταν 
όλοι είναι ενωμένοι.

Καλούμε όλους τους συναδέλ-
φους, στην Αττική και σε όλη την 
Ελλάδα να πάρουν μαζικά μέρος 
στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής 
του αγώνα του Πολυτεχνείου.

Τιμούμε, δεν ξεχνούμε

Για την ΠΕΤ ΟΤΕ
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ν. Δρίτσας Δ. Γιαννόπουλος

17 Νοεμβρίου 1973
Ημέρα Μνήμης, Τιμής και Αγώνα

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3849 ΑΘΗΝΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 10463/32 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Βερανζέρου 34 5ος όροφος Αθήνα 104 32

τηλ. 210 5241576-8 • fax: 210 5229150, 210 5200006 • e-mail: info@petote.gr 

ΜΕΛΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ
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Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των συναδέλφων  
στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση  

στις 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

H ΠΕΤ-ΟΤΕ ήταν εκεί, όπως 
κάθε φορά που δίνεται η 
μάχη για το συμφέρων των 

εργαζομένων και γενικότερα των 
κοινωνικών δικαιωμάτων.

Έχοντας απέναντι μια κυβέρνη-
ση που καπηλεύεται την αριστερή 
ιδεολογία, τέσσερα χρόνια μετά 
δεν έχει εφαρμόσει τίποτα από τις 
προεκλογικές τις δεσμεύσεις. Αυτοί 
που κυβερνούν στην προσπάθεια 
τους να διατηρήσουν την εξουσία 
νομοθετούν οτιδήποτε τους ζητούν 
οι μνημονικές δυνάμεις. Στο εσω-

τερικό της χώρας στήνουν στρατιές 
ψηφοφόρων μέσα από τα μετανα-
στευτικά κονδύλια και το δημόσιο.

Εμείς ως εργαζόμενοι και ως 
ενεργοί πολίτες συνεχίζουμε να δι-
εκδικούμε:
4  Ένα βιώσιμο κοινωνικό σύστημα 

ασφάλισης και συνταξιοδότησης.
4  Αύξηση του κατώτατου μισθού 
4  Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα 
4  Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
4  Εργασία για όλους 
4  Ακατάσχετη πρώτη κατοικία 
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Οι αποφάσεις κάποιων προ-
ϊσταμένων που εισηγήθη-
καν τη μη ανανέωση των 

συμβάσεων (απόλυση) κάποιων 
συναδέλφων μας στις 11/12/18, 
οδήγησαν το σωματείο σε κινητο-
ποιήσεις και δράσεις ενάντια αυ-
τών των πρακτικών.

Αίτημα μας η άμεση επαναπρο-
σληψη των συναδέλφων μας, σε 
άλλα τμήματα.

Οι συνάδελφοι είχαν κάνει πρα-
κτική στον ΟΤΕ και μετά από δι-

αδικασία διαδοχικών συνεντεύξε-
ων προσελήφθησαν με εξάμηνες 
συμβάσεις τον περασμένο Ιούνιο. 
Χωρίς ουσιαστικούς λόγους οι 
προϊστάμενοι τους αποφάσισαν 
πως είναι ανεπαρκείς για το έργο.

Να σημειωθεί πως μερίδα αυ-
τών δεν είχε περάσει τα βασικά 
σεμινάρια όπως το ACT και ανά-
βασης στύλου.

Το σωματείο μας επικοινώνησε 
άμεσα με τους συναδέλφους και 
στη συνέχεια βρέθηκε στα τμήμα-

τα των απολύσεων. Αφού ενημε-
ρωθήκαμε από τους υπόλοιπους 
συναδέλφους πως δεν πρόκειται 
για ακραίες περιπτώσεις (κλοπή, 
συμπεριφορά) αμέσως προχωρή-
σαμε σε κινητοποιήσεις ζητώντας 
παράλληλα συνάντηση με τη διοί-
κηση.

Η έκτακτη εκτελεστική συνε-
δρίασε και αποφάσισε ως πρώτη 
αντίδραση στάση εργασίας στα 
τρία τμήματα των απολύσεων 
Τ.Τ.Λ.Π Καλλιθέας, Νίκαιας και 
αποθήκες Πάρνηθας.

Οι πρώτες κινητοποιήσεις της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
για τις αποχωρίσεις των συναδέλφων 

έγιναν στις 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Στις 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ παγκόσμια 
ημέρα ατόμων με αναπηρία, 
πραγματοποιήθηκε συλλα-

λητήριο πού διοργάνωσε η Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπη-
ρία στην πλατεία Κλαυθμώνος στην 
Αθήνα. 

Ανάμεσα στους φορείς που συμμε-
τείχαν ήταν και ο ΠΑΣΕΣΠΑ –ΟΜΙ-
ΛΟΥ ΟΤΕ. Κλιμάκιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
παραβρέθηκε στο συλλαλητήριο, 
στηρίζοντας τις προσπάθειες των 
συναδέλφων.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡ-
ΓΑΖ. & ΣΥΝΤΑΞ/ΧΩΝ με ΠΑΙΔΙΑ με 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ (ΠΑΣΕ-
ΣΠΑ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ) ιδρύθηκε το 
1993 με σκοπό τη στήριξη και τη 
βοήθεια των συναδέλφων που έχουν 
στην οικογένεια τους κάποιο μέλος 
με αναπηρία.

Ο ΠΑΣΕΣΠΑ-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ με τη 
συνεργασία και τη βοήθεια του ομί-
λου ΟΤΕ, προασπίζει τα δικαιώματα 
των μελών του, δημιουργεί τμήματα 

απασχόλησης για τα παιδιά των με-
λών.

Ακόμη έχει εξειδικευμένους συνερ-
γάτες σε θέματα παροχής ιατρικών 
συμβουλών, ψυχολογικής υποστήρι-
ξης, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευ-
τές.

Ο ΠΑΣΕΣΠΑ -ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ συντε-
λεί σε ένα πολύ σημαντικό έργο στον 
όμιλο και οφείλουμε όλοι να στηρί-
ζουμε τις προσπάθειες του. 

Η ζωή είναι απρόβλεπτη και πολλές 
φορές άδικη. Η ύπαρξη και η δράση 

του ΠΑΣΕΣΠΑ-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ βοηθά 
τα άτομα με αναπηρία να έχουν όσο 
το δυνατόν μια ομαλή καθημερινότη-
τα - ζωή. 

Στην προσπάθεια αυτή πρέπει όλοι 
οι εργαζόμενοι του όμιλο να είμαστε 
δίπλα και έμπρακτα στον σύλλογο.

Γίνε και εσύ αρωγό μέλος στον 
ΠΑΣΕΣΠΑ- ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ.

Με 10 ευρώ ετησίως μπορείς να 
βοηθήσεις στην προσπάθεια του 
συλλόγου.

Ο ΠΑ.ΣΕ.ΣΠΑ- ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ εδρεύει στην Αθήνα (στο 
ΔΜ ΟΤΕ Κηφισίας 99 Μαρούσι Γραφείο 0α8).

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι του Όμιλο 
ΟΤΕ που έχουν παιδιά με Αναπηρία για να μπορούν να στη-
ρίζουν τις αυξημένες ανάγκες των παιδιών τους ίδρυσαν το 
1993 τον ΠΑΣΕΣΑΠ- ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
•  Η παροχή στα άτομα με αναπηρία – νοητική στέρηση 

(στο εξής ΑμεΑ) ειδικής θεραπευτικής αγωγής ή άλλης 
αναγκαίας αρωγής, ο επαγγελματικός προσανατολι-
σμός, η επαγγελματική προκατάρτιση και κατάρτιση, η 
απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνικοοι-
κονομική ένταξη και η δυνατότητα ίδρυσης οργάνω-

σης και λειτουργίας Υποστηρικτικών Δομών (Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Κέντρα Ημερήσιας Φρο-
ντίδας κλπ.) αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους 
φορείς και εφόσον πληρούνται κάποιες αναγκαίες 
προϋποθέσεις. 

•  Η αρωγή και η παροχή κάθε δυνατής στήριξης στις 
οικογένειες των μελών του και ιδιαίτερα προς εκείνες 
των οποίων τα παιδιά δεν ασκούν βιοποριστικό επάγ-
γελμα.

•  Η προάσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των 
Ατόμων με Αναπηρία, τα οποία στη συνέχεια θα αναφέ-
ρονται ως ΑμεΑ, των οποίων οι γονείς ή οι κηδεμόνες 
είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι του ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ.

Γνωριμία με τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖ. & 
ΣΥΝΤΑΞ/ΧΩΝ με ΠΑΙΔΙΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΥ 
ΟΤΕ (ΠΑΣΕΣΠΑ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ) και τα προβλήματα 
των οικογενειών με παιδιά με Αναπηρία

 ΠΑΣΕΣΠΑ - Ομίλου ΟΤΕ 
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•  Η μέριμνα για την προστασία, τη διασφάλιση και την 
προώθηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ. 
Η μέριμνα για την προώθηση των επαγγελματικών δι-
καιωμάτων τους με σκοπό την επαγγελματική αποκα-
τάστασή τους. Η υποστήριξη και η προώθηση εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν τα ΑμεΑ. Η 
μέριμνα για την ψυχαγωγία και εν γένει τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, και την κοινωνική αποδοχή των 
ΑμεΑ.

•   Η ενεργοποίηση των γονέων, κηδεμόνων και φίλων 
των ΑμεΑ και η σφυρηλάτηση δεσμών ενότητας και 
αλληλεγγύης μεταξύ τους.

•  Η πρόκληση, στήριξη και ενίσχυση κάθε είδους πρωτο-
βουλιών που αφορούν τα ΑμεΑ.

•  Η πρόκληση, στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών του 
ομίλου ΟΤΕ που αφορούν τα ΑμεΑ.

•  Η αναζήτηση, ο εντοπισμός, η διεκδίκηση και η εκμε-
τάλλευση Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων που αφο-
ρούν τα ΑμεΑ.

•  Η επιδίωξη της μεγένθυνσης του ενδιαφέροντος των 
αρμόδιων φορέων και των διατιθέμενων πόρων για τα 
ΑμεΑ.

•  Η πρόκληση, ανάπτυξη, στήριξη και ενίσχυση πρωτο-
βουλιών εθελοντικής δράσης που υπηρετεί άμεσα ή 
έμμεσα τα ΑμεΑ.

•  Επισημαίνεται ακόμα ότι, στον τομέα της κοινωνικής 
ζωής, η κρίση έχει οδηγήσει τον κόσμο να κλείνεται 
στον εαυτό του, με αποτέλεσμα και οι οικογένειες των 
αναπήρων να στερούνται ακόμα και απλές στιγμές ψυ-
χαγωγίας και χαράς. Μικρές φωτεινές διέξοδοι απο-
τελούν οι κοινωνικές εκδηλώσεις του συλλόγου μας, 
τόσο στην Αθήνα όσο και σε μεγάλες πόλεις της περι-
φέρειας, όπου δίδεται η ευκαιρία στα μέλη μας και τις 
οικογένειές τους να συμμετάσχουν, να ενημερωθούν 
και να ψυχαγωγηθούν.

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά 
και Επίτιμα.

•  Τακτικά μέλη γίνονται εργαζόμενοι (με σύμβαση αορί-
στου χρόνου) ή συνταξιούχοι του ΟΜΙΛΟΥ Ο.Τ.Ε που 
είναι Γονείς παιδιών με αναπηρία ή Κηδεμόνες τους 
δυνάμει σχετικής δικαστικής αποφάσεως, μετά από 
αίτησή τους που συνοδεύεται από πιστοποιητικά ανα-
πηρίας του παιδιού ή τα ίδια τα ΑμεΑ που έχουν δικαι-
οπρακτική ικανότητα και οι γονείς τους είναι εργαζό-
μενοι ή συνταξιούχοι του Ομίλου ΟΤΕ. Επίσης μέλη του 
Συλλόγου μπορούν να γίνουν και ΑμεΑ που εργάζονται 
στον Όμιλο ΟΤΕ και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. 
Σε περίπτωση θανάτου Γονέα ή Κηδεμόνα που είναι τα-

κτικό μέλος, ο εν ζωή Γονέας ή ο νέος Κηδεμόνας (νό-
μιμος δικαστικός συμπαραστάτης) του ΑμεΑ μπορεί να 
πάρει τη θέση του θανόντα, με υποβολή νέας αίτησης 
προς το Δ.Σ του Συλλόγου. 

•  Αρωγά μέλη μπορεί να γίνουν φυσικά και νομικά πρό-
σωπα που εκφράζουν τη σχετική επιθυμία μετά από 
γραπτή αίτησή τους και έγκριση από το Δ.Σ του Συλλό-
γου. Μετά την απώλεια του παιδιού χάνεται η ιδιότη-
τα του τακτικού μέλους από το γονέα ή τον κηδεμόνα 
οι οποίοι μπορούν μετά από αίτησή τους να περάσουν 
στην κατηγορία των αρωγών μελών. 

Η παρατεταμένη πολιτική λιτότητας έχει οδηγήσει στην 
υποβάθμιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Οι προ-
κρούστειες μνημονιακές πολιτικές έχουν διαμορφώσει ένα 
εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον (συρρίκνωση του κοινωνι-
κού κράτους, αποσάθρωση του συστήματος υγείας και ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης, υποβάθμιση της παιδείας, 
αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του αποκλεισμού) 
εντός του οποίου τα μέλη ΠΑΣΕΣΠΑ-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ οφεί-
λουν όχι μόνο να διατηρήσουν τη «φωνή» τους ενωμένη 
και δυνατή αλλά και να την ενισχύσουν προκειμένου να 
μπορέσουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών 
τους.

Συνάδελφοι! Με την συνεργασία, την αρωγή, τη στήριξη 
και την ενδυνάμωση του πνεύματος αλληλεγγύης και συ-
ναδελφικότητας, μπορούμε να καταφέρουμε όλοι μαζί στην 
μεγάλη αυτή οικογένεια του Ομίλου - ΟΤΕ να αναδειχθού-
με ως το παράδειγμα αλληλεγγύης, συναδελφικότητας και 
προσφοράς στον άνθρωπο που έχει ανάγκη η Ελληνική 
κοινωνία. Θέλουμε κοντά μας κάθε εργαζόμενο του Ομίλου 
ΟΤΕ που είτε έχει παιδί ΑμεΑ είτε είναι ο ίδιος ΑμεΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση και 
τις παροχές του συλλόγου αλλά και την διαδικασία εγγρα-
φής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφω-
να 2106118383 & 2106117936 & 6936594130 ή μέσω 
e-mail:pasespa@ote.gr.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γεωργία Μπαντούνα 

Για το ΔΣ

 Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 
 Γεωργία Μπαντούνα  Μαριλένα Κοιλανιώτη 

Στοιχεία επικοινωνίας: Κηφισίας 99, Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ, Μαρούσι, Τ.Κ 151 24 
Τηλ.: 210 6118383 • Fax: 210 6179862 • e-mail: pasespa@ote.gr
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ΥΠΟΓΡΆΦΟΥΜΕ & ΔΗΛΏΝΟΥΜΕ

ΟΧΙ ΑΠΟΛΎΣΕΙΣ 
στην Τ-SYSTEMS

στις

ΣΤΗΡΙΖΟΎΜΕ  
τους εργαζόμενους  
στον όμιλο  της D.T.
MONO ΟΛΟΙ ΜΆΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

KAI ΘΆ ΤΆ ΚΆΤΆΦΕΡΟΥΜΕ
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η λειτουργία του 
Ομίλου ΟΤΕ μέσα στο πλαίσιο μίας πολυεθνι-
κής παρουσίας κάνει τα ζητήματα πιο σύνθετα 
και περίπλοκα.

Έχουμε επισημάνει την ανάγκη συνεργασίας 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των εργαζομένων και 
των συνδικάτων προκειμένου να καταφέρου-
με να αλλάξουμε πολιτικές και λογικές που εί-
ναι ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα και σε 
αυτό που ονομάζουμε «Κοινωνική Ευρώπη».

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ μέσα από την παρουσία της στο 
Ευρωπαϊκό Εργασιακό Συμβούλιο της DT ερ-
γάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλά τα 

ζητήματα που πρέπει να δούμε και να αντιμε-
τωπίσουμε.

Ένα από αυτά είναι η πρόθεση της DT να 
απολύσει χιλιάδες συναδέλφους από την 
Τ-Systems.

Είναι χρέος μας να δηλώσουμε την αντίθεση 
μας σε αυτό. Είναι καθήκον μας να συντονι-
στούμε με όλα τα συνδικάτα του Ομίλου της 
DT σε όλη την Ευρώπη.

Ήρθε η ώρα να δώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια 
απάντηση.

Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται 
κάτι τέτοιο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να πετύχει.

ΥΠΟΓΡΆΦΟΥΜΕ!  

ΚΆΙ ΓΡΆΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΆ

ΜΠΟΡΟΎΜΕ:

 3 Να πούμε ΟΧΙ στις απολύσεις στην Τ-Systems

 3 Να πούμε ΟΧΙ στην εντατικοποίηση,  
στην ανασφάλεια και στη συρρίκνωση

 3 Να πούμε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ στη συνεργασία 
και στη Δίκαιη και Κοινωνική Ευρώπη

ΣΎΛΛΟΓΗ ΎΠΟΓΡΑΦΏΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Τ-SYSTEMS
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Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης του σωματείου μας, 
προχωρήσαμε στην ανακατασκευή του site της ένωσής μας.
Προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε μια μοντέρνα πλατφόρμα που ο κάθε 
συνάδελφος θα μπορεί να ενημερώνεται εύκολα και άμεσα.
Στην σελίδα του συλλόγου, θα μπορείτε να βρείτε πέρα από τα στοιχεία 
επικοινωνίας με τον σύλλογο, τις τελευταίες ανακοινώσεις - Δελτία τύπου, τα 
νέα μας, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή το περιοδικό μας.
Σας καλούμε να επισκεφτείτε στο νέο site και σας ενημερώνουμε πως θα 
υπάρχει συνεχής βελτίωση. Κάθε συμβουλή από τα μέλη μας είναι ευπρόσδεκτη. 

on web

www.petote.gr
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Η κάρτα μελών της ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι γεγονός
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ στα πλαίσια της ανιδιοτελούς προσφοράς στα μέλη της και με σκοπό την παροχή ποιοτι-

κών και οικονομικών υπηρεσιών, δημιούργησε την κάρτα μελών για όλα τα μέλη της.
Με την χρήση της κάρτας μπορείτε να απολαμβάνετε οικονομικότερες υπηρεσίες και προϊόντα σε 

διάφορους κλάδους, μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών.
Η λίστα των συνεργαζόμενων εταιρειών που ενδεικτικά μπορείτε να δείτε παρακάτω, συνεχώς θα 

αυξάνεται και για την καλύτερη και έγκαιρη ενημέρωσή σας, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα 
μας www.petote.gr

Pásala bien.

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΑΚΕΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟ ΜΑΣΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΒΡΕΦΙΚΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΚΡΕΒΑΤΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

15% ΕΚΠΤΩΣΗ

20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ Ι.Χ.

20% ΕΚΠΤΩΣΗ

40% ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΣΤΙΣ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

15% ΕΚΠΤΩΣΗ

20% ΕΚΠΤΩΣΗ 42€ ΓΙΑ Ι.Χ. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ

40% ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΕΚΠΤΩΣΗ

30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
10% ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
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Σε μια χρονικά δύσκολη εποχή για το Τεχνικό 
Τμήμα καθώς κλείνουν δυο μεγάλα κέντρα, η 
τηλεφωνία γίνεται ευριζωνική και η κακοκαι-
ρία χτυπά συνεχώς το Τεχνικό Τμήμα Σερρών, 
τα τελευταία τρία χρόνια αντί να υπάρχει το 
απαιτούμενο προσωπικό για να ανταπεξέλθει σ’ 

αυτές τις καταστάσεις το προσωπικό μειώνεται 
δραματικά λόγω των συνεχών προγραμμάτων 
οικειοθελούς αποχώρησης, των μεταθέσεων 
αλλά και των παραιτήσεων κάποιων συναδέλ-
φων.

Η εμμονή της διοίκησης για τη συνεχή μείωση 
του προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα το ενεργό 
δυναμικό να επιφορτίζεται με όλο και περισσό-
τερη δουλειά, με όλο και μεγαλύτερη ψυχολο-
γική πίεση. 

Υπάρχει πλέον άμεσος κίνδυνος για την ασφά-
λεια των συναδέλφων τόσο λόγω της κατάρ-
γησης των διπλών συνεργείων αλλά και λόγω 
των φιλότιμων προσπαθειών των συναδέλφων 
οι οποίοι προκειμένου να βγάλουν περισσότερη 
δουλειά πολλές φορές παρατηρείται να μην τη-
ρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με 
αποτέλεσμα να παραμονεύει ο κίνδυνος των ερ-
γατικών ατυχημάτων. Επίσης υπάρχει κίνδυνος 
για την ψυχική υγεία του προσωπικού καθώς 
δέχεται μεγάλη πίεση για υπερωριακή εργασία 
αλλά και για εργασία τα σαββατοκύριακα. 

Ως ΠΕΤ - ΟΤΕ Ν. Σερρών αιτούμαστε για την 
άμεση πρόσληψη τουλάχιστον πέντε νέων συ-
ναδέλφων για την εύρυθμη λειτουργία του Τε-
χνικού Τμήματος.

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας και 
θα επανέλθουμε στο θέμα ανάλογα των εξε-
λίξεων.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Χατζητόλιος Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος Γαβριήλ

ΠΕΤ – ΟΤΕ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 12-10-2018
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΩΛΟΥ: 93

Επιστολή – Αίτημα

Προς: Τεχνικό Τμήμα Σερρών
Κοιν.: Διαμέρισμα Αν. Μακεδονίας, Θράκης & Νήσων Β. Αιγαίου 
Κοιν.: Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος
Κοιν.: ΠΕΤ – ΟΤΕ Αθηνών
Κοιν.: ΟΜΕ – ΟΤΕ

Θέμα: Προσλήψεις στο ΤΤΛΠ Σερρών
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Με ιδιαίτερη αγωνία, ως κάτοικοι της πόλης μας, 
παρακολουθούμε το χρόνιο πρόβλημα των απορ-
ριμμάτων, τη μη αποκομιδή τους και τη συσσώ-
ρευση μεγάλου όγκου απορριμμάτων σε όλο το 
νησί αλλά κυρίως στην πόλη της Κέρκυρας. Κα-
ταλαβαίνουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων 
είναι ένα σύνθετο πρόβλημα στο οποίο εμπλέκε-
ται η Αυτοδιοίκηση, τα Υπουργεία και οι πολίτες. 
Όμως, ως Τεχνικοί του ΟΤΕ βιώνουμε το πρόβλη-
μα, εκτός από την πλευρά του απλού πολίτη και 
από την πλευρά του εργαζόμενου σε εξωτερικούς 
χώρους. Με αυτή την ιδιότητά μας απευθύνουμε 
αυτή την επιστολή σε εσάς, προκειμένου να επιλη-
φθείτε άμεσα του θέματος, καθώς η μη αποκομιδή 
των απορριμμάτων μας δημιουργεί τεράστια προ-
βλήματα στην εργασία μας και κατ’ επέκταση στην 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Όπως καλά γνωρίζετε, οι Τεχνικοί πεδίου του 
ΟΤΕ δουλεύουν σε εναέριο δίκτυο και σε καμπί-
νες του ΟΤΕ ανά περιοχή (τα λεγόμενα «καφάο»). 
Πολλά σημεία με καμπίνες τυχαίνει να βρίσκονται 
δίπλα σε κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης, 
με αποτέλεσμα η συσσώρευση απορριμμάτων να 
μην επιτρέπει την πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο. Ακόμη και όταν απομακρύνονται τα απορ-
ρίμματα, δεν γίνεται απολύμανση του χώρου με 
αποτέλεσμα τα μολυσματικά υπολείμματα να κα-
θιστούν την δική μας εργασία άκρως επικίνδυνη 
και ανθυγιεινή. Στις περιοχές Σιδάρι (κέντρο ΟΤΕ), 
Γουβιά, Ύψος, Μωραΐτικα, Κασσιόπη η κατάσταση 

είναι τραγική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άλλες 
περιοχές είναι πολύ καλύτερες. Αντιλαμβάνεστε 
πως κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να εργάζε-
ται κάτω από αυτές τις συνθήκες και να διακινδυ-
νεύει την υγεία του, όταν μάλιστα η καθαριότητα 
είναι ένα δημόσιο αγαθό για το οποίο οι πολίτες 
πληρώνουν στο Δήμο τα σχετικά τέλη. 

Επιπλέον, είναι προφανές πως η μη πρόσβαση 
των τεχνικών μας στα καφάο εκτός από επικίνδυνη 
και ανθυγιεινή εργασίας γα εμάς τους εργαζόμε-
νους δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εξυ-
πηρέτηση των συμπολιτών μας για ένα άλλο επί-
σης δημόσιο αγαθό που είναι οι τηλεπικοινωνίες. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας με δελτία τύπου 
έχει σημάνει τον κώδωνα κινδύνου, καθώς ήδη 
έχουν κάνει την εμφάνιση τους κρούσματα σταφυ-
λόκοκκου σε παιδιά συμπολιτών μας.

Σας εφιστούμε την προσοχή και περιμένουμε την 
ανταπόκριση σας, ώστε η εργασία μας να γίνεται 
με ορούς υγιεινής και ασφάλειας. Σας καλούμε να 
απομακρύνετε άμεσα τους κάδους που είναι κοντά 
σε καμπίνες (καφάο) ή σε στύλους ΟΤΕ και να επι-
ληφθείτε άμεσα της απολύμανσης των συγκεκρι-
μένων χώρων.

Μετά τιμής, 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΛΟΥΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΜΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ
Τ.Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διεύθυνση:
Τηλ:
Επικοινωνία:

Κέρκυρα, 25/10/2018
Α.Π.:

Προς: - Δήμαρχο Κέρκυρας
Κοιν.: Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Κέρκυρας

Θέμα: Επείγουσα ανάγκη απομάκρυνσης απορριμμάτων από στύλους & καμπίνες ΟΤΕ 

Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχε και Aντιδήμαρχε Kαθαριότητας, 
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Ως εκπρόσωποι της πλειοψηφίας εργαζομέ-
νων του Τ.Τ.Λ.Π Κέρκυρας θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για ένα διαχρονικό αίτημά μας.

Όπως γνωρίζετε, ζούμε και εργαζόμαστε σε 
ένα νησί με πλούσια θρησκευτική και πολιτιστική 
παράδοση. Από την Κέρκυρα ξεκίνησε το πρώ-
το επίσημο Ελληνικό Κράτος και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο η πρώτη Βουλή των 
Ελλήνων, το πρώτο Πανεπιστήμιο κτλ. Επίσης, 
είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε πολιούχο τον 
Άγιο Σπυρίδωνα που ως εκ θαύματος το σώμα 
του διατηρείται αναλλοίωτο και αποτελεί τόπο 
προσκυνήματος εκατομμύριων πιστών απ΄ όλο 
τον κόσμο. Την 12η Δεκεμβρίου γιορτάζουμε 
τον Άγιο μας πανηγυρικά σε όλο το νησί. Είναι 
επίσημη αργία για την Κέρκυρα καθιερωμένη 
από τον Δήμο Κέρκυρας και την Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων, σύμφωνα με τα σχετικά βασιλικά 
διατάγματα που είχαν εκδοθεί τη δεκαετία του 
1950, βρίσκονται ακόμα σε ισχύ και καθορίζουν 
τις κατά τόπον θρησκευτικές εορτές. Τη συγκε-
κριμένη μέρα ο μόνος κλάδος που εργάζεται 
σε όλο το νησί είναι το τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ. 
Ούτε το εμπορικό κατάστημα λειτουργεί, και 
φυσικά ούτε οι ανταγωνιστές μας. Κάθε χρό-
νο προσπαθούμε να εξηγούμε στους πελάτες 
μας γιατί δουλεύουμε τέτοια μέρα και απολο-
γούμαστε με αίσθημα ντροπής. Υπενθυμίζουμε 
πως άλλες πόλεις και αντίστοιχα Τ.Τ.Λ.Π. έχουν 
κανονικά αργία όταν εορτάζουν τον πολιούχο 
τους (Θεσσαλονίκη - Πάτρα), και ειδικότερα τον 
Άγιο Σπυρίδωνα (Μεσολόγγι, Πειραιάς).

 Επίσης, την 21Η Μαΐου η Κέρκυρα μαζί με τα 
υπόλοιπα 6 νησιά των ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ γιορτά-
ζει την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με 
την μητέρα Ελλάδα. Είναι τόσο σημαντικό γεγο-
νός που κάθε χρόνο ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας μας τιμά με την παρουσία του. Τη 
συγκεκριμένη μέρα ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι του 
Τ.Τ.Λ.Π εργάζονται, καθώς είναι επίσημη αργία 
των ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ καθιερωμένη από την Πο-
λιτεία, σύμφωνα με το Β.Δ. από 1.8.1956 «Περί 
ορισμού της 21ης Μαΐου, επετείου της Ενώσε-
ως της Επτανήσου μετά της Ελλάδος, ως ημέ-
ρας αργίας των δημοσίων καταστημάτων δια 
την νήσον Κέρκυραν» και το Β.Δ. από 18.7.1957 
(ΦΕΚ 151/Α/14.8.1957), με το οποίο επεκτάθη-
κε η αργία σε ολόκληρο το Νομό Κέρκυρας.

Με την επιστολή μας αυτή σας καταθέτουμε 
το αίτημά μας για αναγνώριση των ως άνω το-
πικών θρησκευτικών και εθνικών εορτών, στις 
παραπάνω ημερομηνίες (12/12 και 21/5 αντί-
στοιχα) ως ημέρες αργίας για το Τ.Τ.Λ.Π Κέρκυ-
ρας και ευελπιστούμε στην κατανόηση των αι-
τημάτων μας και στην άμεση αναγνώρισή τους.

Μετά τιμής, 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΛΟΥΒΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΜΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ
Τ.Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διεύθυνση:
Τηλ:
Επικοινωνία: Κέρκυρα, 25/10/2018

Α.Π.:

Προς: - κα. Παπαδοπούλου

Θέμα: Αναγνώριση των τοπικών εθνικών & θρησκευτικών εορτών της Κέρκυρας
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AKE ΠΕΤ-ΟΤΕ
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Π Ε Τ - Ο Τ Ε

www.akepetote .g r  •  e -ma i l :  i n fo@akepetote .g r

Συναδέλφισες, συνάδελφοι, 
Βιώνουμε καθημερινά όλοι μας μία μεταστροφή στην ερ-

γασία μας. Δεν είναι λίγοι πλέον αυτοί που μιλούν ξεκάθαρα 
για μία τεράστια εξέλιξη στην τεχνολογία που θα επιφέρει 
αλλαγές στις ζωές όλων των ανθρώπων. Πολλοί δε, την 
έχουν χαρακτηρίσει και ως την 4η βιομηχανική επανάσταση 
που θα βιώσει η ανθρωπότητα.

Η εξέλιξη στην τεχνολογία κινείται προς θετική κατεύθυνση 
όταν εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου και παράλληλα 
δεν θίγει τις εργασιακές σχέσεις και δεν απειλεί θέσεις ερ-
γασίας. Πάνω σε αυτούς τους δύο τομείς, θα δοκιμαστούν 
όλοι το επόμενο διάστημα. Τόσο οι εταιρείες όσο και οι ερ-
γαζόμενοι.

Στην εταιρεία μας, που είναι καθαρά μία εταιρεία τεχνολο-
γίας, πιστεύουμε πως πρέπει να γίνουν πολλά και ουσιαστικά 
βήματα ακόμη για να προλάβουμε το «τρένο» της εξέλιξης. 
Στην άποψη αυτή έχουμε οδηγηθεί καθώς καθημερινά οι 
ελλείψεις προσωπικού στη πρώτη γραμμή, σε συνδυασμό 
με την προτροπή από τους υπευθύνους της εταιρείας προς 
τους συναδέλφους,να εκτελούν εργασίες χωρίς να δίνουν οι 
συνάδελφοι μας το απαραίτητο ενδιαφέρον για μία ποιοτι-
κή εργασία έτσι ώστε να προλαβαίνουν εντός τις ημέρας να 
πηγαίνουν σε περισσότερα ραντεβού, με τις πολύωρες ανα-
μονές στο ακουστικό για τη λήψη μίας πληροφορίας από το 
τμήμα του SOC διαμορφώνουν ιδιαιτέρως στους πελάτες 
της εταιρείας μία εμπειρία δυσάρεστη και σε όλους εμάς μία 
εντατικοποίηση και ένα φόρτο εργασίας που δεν έχει προη-
γούμενο. Οι αριθμοί δεν κάνουν λάθος. Το 2017 που όλοι 
γνωρίζουμε τι βιώσαμε υλοποιήθηκαν 4,7 εκατομ. εργασίες. 
Το 2018 υλοποιήθηκαν 5,6 εκατομ. εργασίες και για το 2019 
η πρόβλεψη είναι ότι θα αγγίξουμε τις 5,8 εκατομ. εργασίες.

Ο αυξανόμενος όγκος εργασιών δεν μπορεί να αντιμετω-
πιστεί σε καμία περίπτωση με εργασία τα Σαββατοκύριακα 
και τις αργίες.Η υποστήριξη των τεχνικών από το τμήμα του 
SOCδεν μπορεί να καλυφθεί από 10 εργαζόμενους. Το περι-
βόητο «48-24» έχει γίνει μία ανάμνηση.

Δημιουργούνται λοιπόν πολλά ερωτηματικά, καθώς γνώρι-
ζαν τον όγκο εργασιών που έρχεται και ταυτόχρονα έδιναν κί-
νητρα για εθελούσιες εξόδους. Η δέσμευσή τους για αναπλή-
ρωση του προσωπικού, ιδιαιτέρως στη πρώτη γραμμή, δεν 
υλοποιήθηκε ποτέ. Πραγματοποιήθηκαν μερικές προσλήψεις 
με 6μηνες συμβάσεις τέλος του καλοκαιριού από συναδέλ-

φους που είχαν κάνει την πρακτική τους άσκηση στον ΟΤΕ 
και είχαν αξιολογηθεί θετικά από τους προϊσταμένους τους. 
Ωστόσο έξι μήνες μετά σε δύο από αυτούς τους συνάδελ-
φους μας δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις τους με το επιχεί-
ρημα ότι δεν είναι επαρκής. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν 
από αυτό το γεγονός είναι δύο. Το ένα είναι, πως γίνεται αυ-
τοί οι συνάδελφοι να έχουν αξιολογηθεί ως επαρκής όταν 
πραγματοποιούσαν την πρακτική τους άσκηση και από τις συ-
νεντεύξεις που έκαναν μετά με ανθρώπους της Διεύθυνσης 
Τεχνολογίας και του Ανθρώπινου Δυναμικού και τώρα να μην 
είναι επαρκής? Το δεύτερο είναι,πως η εταιρεία ουσιαστικά 
παραδέχεται, ότι μετά την πάροδο έξι μηνών αναγνωρίζει 
ότι οι τεχνικοί που συνεχίζουν να εργάζονται στον ΟΤΕ είναι 
επαρκής και απαραίτητοι για την εταιρεία και έρχεται αυτή η 
άποψη να επιβεβαιώσει περίτρανα τη θέση της παράταξής 
μας,πως δεν θα πρέπει να μένουν δέσμιοι συνάδελφοί μας με 
συμβάσεις μέσω Cosmotee-value, λέγοντας η εταιρεία, ότι 
δεν γνωρίζω ακόμη αν θέλω να τους κρατήσω.

Τονίσαμε επανειλημμένα, οι επιλογές που κάνουν οι υπεύ-
θυνοι της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας στην κατάλληλη 
προετοιμασία της εταιρείας για να αντιμετωπίσειτις αλλαγές 
στη τεχνολογία που έρχεται, είναι ολοφάνερα επιπόλαιη και 
επικίνδυνη για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και κατ’ επέκτα-
ση των θέσεων εργασίας.

Οι προκλήσεις για το αύριο είναι ξεκάθαρα μπροστά μας. 
Χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση όλου του κό-
σμου της εργασίας στον ΟΤΕ για να αντιμετωπιστούν. Θε-
ωρούμε ότι κάποιοι ρίχνουν νερό στον μύλο της Διοίκησης 
όταν αυτές τις κρίσιμες ώρες επιλέγουν τη δυσφήμιση, τη 
συκοφαντία, τη διάσπαση και το λαϊκισμό. Τους καλούμε να 
συναισθανθούν την κρισιμότητα της κατάστασης. Είναι ξεχω-
ριστή ευθύνη το μέλλον τόσων οικογενειών.

Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε 
πολλά και θα τα καταφέρουμε

Χρόνια πολλά - Ευτυχισμένο το νέο έτος

 Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας
 Νεκτάριος Δρίτσας Θεόφιλος Μπιρμπιλής
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Με τον πλέον επίσημο τρόπο η ΟΜΕ – ΟΤΕ 
ανακοίνωσε τις σκέψεις της Διοίκησης για αλ-
λαγές στη Διεύθυνση Τεχνολογίας, αλλά και για 
την γενικότερη φιλοσοφία του ΟΤΕ.

Η Διοίκηση απάντησε στις ¨φήμες¨ και στις 
κουβέντες διαδρόμου, αναφορικά με την εκχώ-
ρηση του τεχνικού έργου (spin off) ως σύγχρο-
νη Πυθία, λέγοντας πως το έργο δε θα δοθεί 
μεν σε εργολάβο φέτος, αλλά επεξεργάζονται 
σενάρια οργανωτικών μεταβολών. 

Οργανωτικές μεταβολές συγχώνευσης 
διευθύνσεων ή μήπως μεταφορά εργαζο-
μένων σε νέες θυγατρικές («ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-
ΑΣ»);

Όχι απλά δεν απάντησαν ξεκάθαρα, αλλά συ-
ντήρησαν και επιβεβαίωσαν τις φήμες για ένα 
άγνωστο δύσκολο και αχαρτογράφητο μέλλον 
για τους εργαζόμενους και τον ΟΤΕ.

Κάνουμε γνωστό σε κάθε συνάδελφο, στην 
πλειοψηφία της ΟΜΕ – ΟΤΕ αλλά και στην δι-
αμορφωμένη πλειοψηφία ΑΚΕ – Ακομμάτιστων 
στην ΠΕΤ – ΟΤΕ, πως θα καταβάλουμε κάθε 
προσπάθεια ώστε το Συνδικαλιστικό Κίνη-
μα στον ΟΤΕ να απαντήσει ΤΩΡΑ πριν τα 
σχέδια τους πάρουν σάρκα και οστά. 

ΤΩΡΑ που η εντατικοποίηση είναι στο κόκ-
κινο, 

ΤΩΡΑ που κάποιοι προϊστάμενοι συμπερι-
φέρονται ως βασιλικότεροι του βασιλέως, 

ΤΩΡΑ που μας έχουν είλωτες στη γαλέρα της 
μετάβασης σε VOBB με το τυράκι του Σαββάτου 

και το μαστίγιο της αξιολόγησης.

Συνάδελφοι, 
οι στιγμές είναι κρίσιμες, όσο και αν η συμβι-

βασμένη με τα προβλήματα ηγεσία του Σω-
ματείου μας προσπαθεί εντέχνως να αποκρύψει. 
Η Μυστική Διπλωματία τους και οι κρυφές συμ-
φωνίες, με τους συναδέλφους μας να αγωνιούν 
για το μέλλον τους, θα λάβει ΤΕΛΟΣ!

Τους καλούμε εδώ και τώρα να πάρουμε 
αποφάσεις που θα αποτρέψουν τα σχέδια 
των διοικούντων και θα διασφαλίζουν το 
τεχνικό έργο και πάνω απ’ όλα την αξιο-
πρέπεια των ανθρώπων μας.

Καλούμε την πλειοψηφία της ΟΜΕ – ΟΤΕ να 
αναλογιστεί το ρόλο της και να μην επιτρέψει 
να συρθούμε σε μία διαπραγμάτευση Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας υπό το καθεστώς φη-
μών και απειλών για το μέλλον μας και τις ζωές 
μας, να μην οδηγηθούμε με τη δαμόκλειο σπάθη 
της απόσχισης του τεχνικού έργου σε θυγατρική. 

Δεν πρέπει και δε θα επιτρέψουμε σε έναν 
ΟΤΕ που ανακοινώνει υψηλή κερδοφορία να τά-
ζει χάντρες και καθρεφτάκια!

Για τη ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΤ – ΟΤΕ
 Ο Γραμματέας Ο Αν. Γραμματέας

 Παπαμάρκου Γιώργος Μουστακίδης Δημήτρης

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018

ΔΕ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Οι επενδύσεις της D.T συνεχίζονται!
Τις 3 νέες απολύσεις συναδέλφων μας στην 

Καλλιθέα, στην Νίκαια και στην Πάρνηθα, το 
κλείσιμο 2 επιπλέον εμπορικών καταστημάτων 
-τα οποία θα δοθούν franchise- στο Λαύριο και στην 
Αργυρούπολη, την παράδοση επιπλέον τεχνικού 
έργου μέσω του COSMOTE@YourService στους 
εργολάβους και την συνεχιζόμενη και με αμείωτη 
ένταση μεταφορά του χαλκού στην Γερμανία, περι-
λαμβάνει το νέο πακέτο επενδύσεων της D.T στον 
ΟΤΕ και στην χώρα.

Απέναντι στις νέες αυτές προκλήσεις της ερ-
γοδοσίας που κυρίως έχουν να κάνουν με το έργο 
μας και τις θέσεις εργασίας, οι εξωνημένοι εργατο-
πατέρες αντί να απαντήσουν δυναμικά, εξάντλησαν 
την επαναστατικότητά τους εξαγγέλοντας μια 3ωρη 
στάση στα 2 τεχνικά τμήματα και στην Πάρνηθα. Για 
να καταλάβετε πόσο εκφυλισμένοι είναι, αμέσως μετά 
τη 3ωρη στάση έβγαλαν ένα κατάπτυστο δελτίο τύπου 
βαπτίζοντας τις απολύσεις αποχωρήσεις!!! 

Παραλίγο να μαχαιρώσουν
εργαζόμενο στο δίκτυο στα Σεπόλια!

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου ο συνάδελφος 
τεχνικός πεδίου Α.Γ καθώς εργαζόταν (σε μονοπρό-
σωπο συνεργείο) σε υπαίθριο κατανεμητή (καφάο) επί 
των οδών Δόρδου και Δυρού στα Σεπόλια, δέχτη-
κε επίθεση από δυο άγνωστα άτομα που επέβαι-
ναν σε μηχανάκι τα οποία του επιτέθηκαν και με την 
απειλή στιλέτου του αφαίρεσαν την τσάντα με τα 
εργαλεία της δουλειάς, το tablet και άλλα προσωπικά 
του αντικείμενα.

Είναι ο δεύτερος συνάδελφος σε διάστημα 5 
μηνών (είχε προηγηθεί η επίθεση στον συνάδελφο 
Γ.Β τον Ιούνιο στην Ασπροβάλτα) που δέχεται επίθε-
ση με μαχαίρι και απειλείται η ζωή του χωρίς να 
υπάρχει δεύτερο άτομο να τον βοηθήσει!

Μια ακόμη επίθεση σε μονομελές συνεργείο.
Η διοίκηση ούτε μετά και απ’ αυτό το ακραίο 

περιστατικό ευαισθητοποιήθηκε, ούτε αποφάσι-
σε να εφαρμόσει την νομοθεσία και να σταματή-
σει τα μονοπρόσωπα συνεργεία. Υπεράνω όλων οι 
δείκτες, η κερδοφορία και τα μπόνους των G–old–en 
Boys and Girls.

Η πλειοψηφία της ΠΕΤ-ΟΤΕ…. καθεύδει! Ούτε 
και γι’ αυτό το περιστατικό δεν άκουσε τίποτε, ούτε 
το κατήγγειλε, ούτε πολύ περισσότερο σκοπεύει να 
πάρει μέτρα και να επιβάλει τα διμελή συνεργεία 
όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία. Υπεράνω όλων 
τα προνόμια, οι συνδικαλιστικοί μισθοί και ο εργοδοτι-
κός συνδικαλισμός.

Σας είπαμε, είναι αναίσχυντοι και αμετανόη-
τοι…

Αποκαλύπτουμε ό, τι μετά και τα προηγούμενα 
απανωτά εργατικά ατυχήματα σε όλες τις Ε.Ε και σε 
όλα τα τελευταία Δ.Σ ζητήσαμε να συζητήσουμε 

το θέμα και να πάρουμε άμεσα μέτρα. Οι εργατο-
πατέρες της ΔΑΚΕ και των άλλων δυνάμεων του εργο-
δοτικού συνδικαλισμού δεν δέχτηκαν ούτε καν να 
συζητηθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα!

Εμείς σας προειδοποιούσαμε πριν από τις 
εκλογές… σας λέγαμε μην τους πιστεύετε, μην τους 
ψηφίζετε κι όμως πήγατε και τους ψηφίσατε. 

Συνάδελφοι αντιδράστε, μην δουλεύετε ένας 
– ένας, κινδυνεύουμε με πολλούς τρόπους. 

Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας σαν 
εργαζόμενοι συνδικαλιστές και να αποκαλύπτουμε 
τα εργοδοτικά και εργατοπατερικά ατοπήματα, 
τις συνενοχές και τα εγκλήματα.

Χάθηκαν οι δύο πρώτες δίκες
για την διεκδίκηση των κλιμακίων!

Οι δύο πρώτες δίκες που μας έσυρε η ΟΜΕ-Ο-
ΤΕ και τα σωματεία με τον έμμισθο εργατολόγο των 
σωματείων και της ΟΜΕ, για τις οποίες σαν σεκρετέ-
ρες του δικηγόρου μάζεψαν 75 ευρώ από τον καθένα 
χάθηκαν! 

Προϊστάμενοι - Αρβυλοφύλακες
Μερικοί προϊστάμενοι τεχνικών τμημάτων 

πιεζόμενοι ίσως ή επειδή δεν μπορούν να μοιράσουν 

δυο γαϊδουριών άχυρα, προβαίνουν σε αψυχολόγητες 
ενέργειες.

Παραθέτουμε πρόσφατα παραδείγματα:
•  Προϊστάμενος στην Βορειοανατολική Ατ-

τική σε προγραμματισμένη εργασία Σαββάτου, 
ξαφνικά και χωρίς λόγο στις 10 το πρωί, τρά-
βηξε όλες τις δουλειές από 3 συναδέλφους και 
τους έστειλε σπίτια τους χωρίς φυσικά να τους 
πληρώσει το μεροκάματο!

•  Άλλος προϊστάμενος στην Θεσσαλία έβγαλε 
απόφαση σαν άλλος Ζαγοριανάκος «αποφασί-
ζομεν και διατάσσομεν» ότι οι άδειες πρέπει 
να παρθούν μέχρι τις 12-12-2018 στέλνοντας 
μάλιστα και χαρακτηριστικό e-mail στους συνα-
δέλφους. 

•  Προϊστάμενοι στην Δυτική Αττική εκβιά-
ζουν και απειλούν τους συναδέλφους να μην 
τους δώσουν τους συμψηφισμούς. 

Με αποκορύφωμα τους δυο, στην Καλλιθέα 
και στην Νίκαια, που απέλυσαν παραμονές εορ-
τών δυο νέους συναδέλφους μας στέλνοντας 
τους στην ανεργία, αφού μετά το δοκιμαστικό 
εξάμηνο δεν τους ανανέωσαν τις Σ.Σ.Ε!!! 

Συγχαρητήρια, άξιος ο μισθός σας!

ΡΙΠΕΣ
Με γραβάτα εμφανίστηκε ο Α.Τζίφρας στο Ζάππειο ανακοινώνοντας την έξοδο από τα μνημόνιαlll Βγήκαμε 

απ’ τα μνημόνια αλλά με… μισό μισθό… μισή σύνταξη… μισή ζωή!lll Η διοίκηση της Vodafone μέσα στην 
γενική αναμπουμπούλα προσπάθησε να περάσει την μετατροπή του 8ωρου σε 9ωροlll Όμως μετά από τις 
αντιδράσεις του σωματείου του χώρου αλλά και την συμπαράσταση δεκάδων σωματείων και συλλογικοτήτων πήρε 
πίσω την απόφασηlll Μετά από επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις αρχές 
του καλοκαιριού οι εργαζόμενοι της COSCO στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμανιού του Πειραιά, εντάσσονται στα βαρέα 
και ανθυγιεινά επαγγέλματαlll Οι εργαζόμενοι τεχνικοί του ΟΤΕ (στις καλωδιακές κ.λ.π) παρά του ότι από 
το 2011 υπάρχει ο σχετικός νόμος για ένταξή τους στα Β.Α.Ε συνεχίζουν και παραμένουν 7 χρόνια μετά την ψή-
φιση του νόμου ασφαλισμένοι ως υπάλληλοι γραφείου!!!lll Αυτό πού διακαώς επιθυμούσε η διοίκηση σαν 
πρώτο βήμα για να μετατρέψει τον ΟΠΑΚΕ σε παραθεριστικό κέντρο των Golden Boys και των στελεχών της 
Deutsche Telekom έγινε πραγματικότηταlll Οι εκφυλισμένοι εργατοπατέρες αποδέχτηκαν δύο site managers 
(υπεύθυνοι εγκαταστάσεων) έναν για την Τέμενη και έναν για το Φανάρι παραδίνοντας στην ουσία τον πλήρη 
έλεγχο του ΟΠΑΚΕ στην γερμανική διοίκησηlll Αυτές είναι οι νέες κατακτήσεις των εξωνημένων εργατοπατέ-
ρων της ηγεσίας ΟΜΕ-ΟΤΕ και των σωματείωνlll Αυτούς δυστυχώς ξαναψηφίσατεlll 
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ
Ένα ακόμη εργατικό ατύχημα συνέβη την Τρίτη 27/11 σε συνά-

δελφο στις αποθήκες της Πάρνηθας. Η συνάδελφος μετά από κρίση 
πανικού υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο την ώρα της δουλειάς μεταφέρ-
θηκε σε κλινική, όπου πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζονται μια σειρά 
εξετάσεων. 

Οι ευχές όλων μας για ταχεία ανάρρωση είναι αυτονόητες, 
ωστόσο δεν πρέπει να αρκούμαστε στα ευχολόγια και στην επί-
κληση της «κακιάς στιγμής».

Δεν είναι ζήτημα ατυχίας, υπάρχουν συγκεκριμένα αίτια. Βασικό 
αίτιο είναι το γεγονός ότι η διοίκηση του ΟΤΕ, όπως και κάθε μονο-
πωλίου, θεωρεί την πρόληψη και τη διασφάλιση της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζόμενων κόστος και ως τέτοιο, επιδιώκει να το 
μειώσει. Η επιδίωξη τους αυτή βρίσκει σύμμαχο τις πολιτικές των κυ-
βερνήσεων που έχουν διαμορφώσει ένα σαθρό νομοθετικό πλαίσιο 
για την υγεία και την ασφάλεια. Έτσι οι εργοδότες τυπικά αναφέρο-
νται στη νομοθεσία –και πολύ συχνά δεν την εφαρμόζουν.

Ταυτόχρονα δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τονίσει τις βα-
σικές αιτίες των ατυχημάτων, που ειδικά για την Πάρνηθα (την κύ-
ρια κεντρική αποθήκη διανομής και συσκευασίας) έχουμε αναφέρει 
ότι τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας αναφορικά με τις εγκαταστάσεις 
πάνε χέρι χέρι με την υποστελέχωση και την εντατικοποίηση της 
εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη μόνιμου προσωπικού μετά 
τις εθελούσιες και η μερική αντικατάστασή τους από εργαζόμενους 
με ευέλικτες μορφές εργασίας, οι ελλείψεις σε πυροσβεστικό εξο-
πλισμό, τα απαξιωμένα και ασυντήρητα ηλεκτρομηχανικά μέσα(μη-
χανήματα- κλαρκ- γερανοφόρα κλπ), οι υποδομές – κτήρια που κα-
τασκευάστηκαν για αποθήκευση υλικών αλλά μετατράπηκαν σε χώ-
ρους δουλειάς(γραφεία- αποθήκες-συσκευαστήρια), τα ελλειμματικά 
ΜΑΠ, η απουσία μόνιμου Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας 
(λόγω της επικινδυνότητας της εργασίας), η συνεχώς αυξανόμενη 
υποστελέχωση προσωπικού που δεν μπορεί να καλύψει τον όλο και 
πιο απαιτητικό -αυξανόμενο όγκο δουλειάς (χωρίς καμία εκπαίδευση 
στην μετάθεση ή στην αλλαγή θέσης εργασίας, στην εισαγωγή ή την 
αλλαγή του εξοπλισμού , στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας) αποτε-
λούν πλευρές της εργασιακής καθημερινότητας των εργαζόμενων 
στην Πάρνηθα. Ιδιαίτερα αυτά εντείνονται σε χώρους αποθηκών που 
μπορεί να εργάζονται 2 συνάδελφοι με εξαντλητικούς ρυθμούς. Αν 
σε όλα τα παραπάνω που έχουν σχέση με τη σωματική κόπωση των 
εργαζόμενων, έρθουν να προστεθούν, η ψυχολογική πίεση, το άγχος, 
η ένταση σε σχέση με την υπερεντατικότητα της εργασίας και κυρίως 
η απαράδεκτη συμπεριφορά πολλών στελεχών της διοίκησης. Τότε 
έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να συμβεί εργατικό ατύχημα!!! 

Δυστυχώς δεν είναι λίγα τα περιστατικά που προκειμένου να ολο-
κληρωθούν οι εργασίες προϊστάμενοι τμημάτων απευθύνονται -με 
βρισιές, φωνές- με την πλήρη απαξίωση και την απόδοση ευθυνών 
αποκλειστικά και μόνο στους εργαζόμενους. 

Γνωρίζουμε καλά ότι απέναντι σε όλα αυτά που καταγγέλλουμε, 
διάφοροι “καλοθελητές” “αντικειμενικοί”, δηλαδή οι κολαούζοι της 
διοίκησης, θα αρχίσουν να χαρακτηρίζουν το γεγονός πάλι ως τυ-

χαίο ή αντίστοιχα ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα κάποιου παθολογικού 
προβλήματος της ίδιας της εργαζόμενης. Είναι η μόνιμη πρακτική 
τους: η ευθύνη να μετακυλύεται και να βαραίνει τον εργαζόμενο. 
Η πραγματικότητα όμως τους διαψεύδει. 

Συνάδελφοι μην τους ακούτε. Σας καλούμε σε αγωνιστική ετοι-
μότητα .

 Αν δεν είναι οι ίδιοι προϊστάμενοι, σίγουρα κινούνται στο ίδιο μή-
κος με τη διοίκηση του Ομίλου που δε θέλει να θίγονται όλα τα παρα-
πάνω προβλήματα που τσαλακώνουν την εικόνα της “επιχειρηματικής 
αριστείας” και διαταράσσουν την “εργασιακή ειρήνη” ανάμεσα στους 
εργαζόμενους και τα αφεντικά καθώς και την κενή περιεχομένου δέ-
σμευση τους για τον …. “εργασιακό παράδεισο”. 

Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότ . Δηλώνουμε 
προς όλες τις κατευθύνσεις πως δε θα ανεχθούμε ως «κανονι-
κότητα» τα εργατικά ατυχήματα που έχουν πολλαπλασιαστεί το 
τελευταίο διάστημα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με 
τη ζωή μας, βάζουμε μπροστά αγωνιστικά τις δικές μας ανάγκες. 

Απαιτούμε :
•  Επικαιροποιημένη καταγραφή του επαγγελματικού κινδύνου και 

των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση για την κατα-
γραφή των εργατικών ατυχημάτων στις κτηριακές εγκαταστά-
σεις της Διεύθυνσης LOGISTICS & WAREHOUSING (Κεντρικής 
και Περιφερειακής) των αποθηκών, διανομής και συσκευασίας. 

•  Οι επιτροπές ΕΥΑΕ να έχουν τις αρμοδιότητες που απορρέουν 
μέσα από τον ρόλο τους. 

•  Να υπάρχει μόνιμος Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφάλειας, με 
βάση το χώρο –τη χρήση-τις δραστηριότητες.

•  Να υπάρξει καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών όπως ανα-
φέρονται στον κανονισμό του ΙΚΑ. Με καθορισμό και προγραμ-
ματισμό ιατρικής παρακολούθησης- εμβολίων (Ηπατίτιδας Β & 
Τετάνου) των εργαζομένων.

•  Να γίνει άμεσα προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ και Πρώ-
των Βοηθειών(ΦΕΚ 2562) για όλους του χώρους εργασίας 

•  Έλεγχος και Συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού

•  Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα όσοι είναι νέοι 
στις αποθήκες.

•  Χορήγηση Μ.Α.Π με βάση τη δραστηριότητα, το χώρο, τη θέση 
εργασίας.

•  Κάλυψη όλων των κενών με νέες προσλήψεις καθώς και όλων 
των επινοικιαζόμενων με συμβάσεις ΟΤΕ

•  Ένταξη των εργαζόμενων στις αποθήκες στα ΒΑΕ και χορήγηση 
του ανθυγιεινού επιδόματος σε όσους έχουν έργο αποθηκάριου.
Να αξιοποιηθεί η επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία του ΕΛΙ-

ΝΥΑΕ με προγράμματα επιμόρφωσης εργαζομένων και οι εκτιμήσεις 
για τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ  
ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Συναδελφε στο παρακάτω κείμενο λέγονται 
αλήθειες, αν δεν θες, αν η αλήθεια δεν σε βο-
λεύει, ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ.

Καταρχήν, πριν αναλύσουμε οτιδήποτε να δώ-
σουμε συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους 
του πεδίου που καλούνται για μια ακόμη φορά που 
οι καιρικές συνθήκες χτύπησαν την χώρα προκαλώ-
ντας τεράστιες καταστροφές συμπεριλαμβανομένου 
και του τηλεπικοινωνιακού δικτύου να βάλουν πλά-
τη. Οι φιλότιμοι και επαγγελματίες τεχνικοί θα 
αναλάβουμε και πάλι την αποκατάσταση του. Όμως 
μέρος του επαγγελματισμού μας είναι και η υγεία 
μας και η ασφάλεια μας .Θυμίζουμε ότι δουλειά μας 
ειναι η αποκατάσταση των βλαβών, υποχρέωση 
μας όμως είναι η ασφάλεια μας.

Αλήθεια η υπερπροσπάθεια, το φιλότιμο είναι 
προσωπικοί στόχοι;

Στο τελευταίο συνέδριο της ΟΜΕ ΟΤΕ αναλύσα-
με στην τοποθέτηση μας την γνώμη μας για τους 
επαναστάτες που μόνη επιθυμία τους είναι η εξουσία 
με κάθε κόστος, η ασίγαστη επιθυμία να είναι οι μό-
νοι σωστοί και όλοι οι άλλοι λάθος, που προτιμούν 
να είναι πρώτοι στην καμένη γη παρά να συμμετέ-
χουν στο κοινό αγώνα με σκοπό το καλό όλων μας. 
(Μπορείς να διαβάσεις την τοποθέτηση μας εδώ 
https:// akomatistienotita.wordpress.com/blog/).

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία όμως, αυτή των 
επαναστατών του πληκτρολογίου, που γράφουν 
αγωνιστικούς ύμνους σε ανακοινώσεις, όμως αλλά 
λένε σε συζητήσεις, άλλα κάνουν, και άλλα 
ψηφίζουν.

Στο συμβούλιο της Π.Ε.Τ ΟΤΕ την 20/09/2018 
τέθηκαν θέματα που καίνε την καθημερινότητα μας 
όπως η δανεική εργασία, η ασφάλεια μας αλλά και 
το αξιολόγιο . Η τοποθέτηση μας είναι αναρτημένη 
και αυτή στην σελίδα μας.

Το φαινόμενο των επαναστατών του πληκτρο-
λογίου όμως χτύπησε και αυτό. Τέθηκαν από την 
συναδελφική “αλληλεγγύη”, και καλά, δυο θέματα 
εκτός ατζέντας.

Το θέμα των συναδέλφων της Πάρνηθας και της 
αναίτιας αλλαγής του ωραρίου τους αλλά και το 
θέμα της ασφάλειας κατά την εργασία.

Θα πει κανείς, μα καλά δεν είναι σημαντικά θέ-
ματα αυτά; Aπάντηση είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ. 
Έλα όμως που ήταν στην ατζέντα και τα δυο έτσι 
και αλλιώς και η κίνηση αυτή ήταν φυσικά μόνο για 
εντυπωσιασμό και για την ανακοίνωση που ήταν 

ήδη γραμμένη.
ΤΟ θέμα του ωραρίου τέθηκε στο συμβούλιο στο 

κομμάτι της ενημέρωσης του τι έγινε το διάστημα, 
από το προηγούμενο συμβούλιο και μετά, και η ση-
μαντική λεπτομέρεια είναι ότι πέρα από την συζή-
τηση, το συμβούλιο της ΠΕΤ έχει με πρότερες απο-
φάσεις του, όπως και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία 
εξουσιοδοτήσει την ομοσπονδία να δρα σε θέματα 
ωραρίου του προσωπικού. Για αυτό και η διοίκηση 
με μπαγαπόντικο τρόπο όπως ενημερωθήκαμε και 
στο συμβούλιο της ΟΜΕ που ακολουθησε, έθεσε το 
θέμα σε άσχετη συνάντηση . Παρών στην συνάντη-
ση αυτή όπως αναφέρθηκε ήταν και ο επικεφαλής 
του ΣΥΝΕΝΑ που περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια 
τα συμβάντα στο συμβούλιο της ομοσπονδίας. ΒΕ-
ΒΑΙΑ ο υπογράφων επαναστάτης πρόεδρος της 
“συναδελφικής” αλληλεγγύης δήλωσε στο συμ-
βούλιο της ΠΕΤ ότι δεν γνωρίζει τίποτα και ότι ο 
επικεφαλής του ΣΥΝΕΝΑ μάλλον δεν ήταν καν εκεί. 
(και φυσικά διαψεύστηκε μια εβδομάδα αργότερα).

Δεύτερη σημαντική λεπτομέρεια, την ανάθεση 
της ευθύνης της ΟΜΕ στα θέματα ωραρίου την έχει 
ΦΥΣΙΚΑ ψηφίσει και η “συναδελφική” αλληλεγγύη. 
Και ο υπογράφων των επαναστατικών ανακοινώσε-
ων ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ. Αλλά πως θα κερδη-
θούν οι εντυπώσεις;

Στο θέμα της ασφάλειας αναλυτικά συζητήθηκαν 
τα συμβάντα του καλοκαιριού με τις σκάλες και τα 
αυτοκίνητα (Αρκαδία, Λακωνία, Αχαΐα κ.α).

Άρα το να θέτει κάποιος συζήτηση ενός πράγμα-
τος που πριν από λεπτά μόλις τέθηκε, τι άλλο σκοπό 
έχει φυσικά από τις εντυπώσεις.

Στην ψήφιση για αν συζητηθεί το θέμα της 
ασφάλειας η θέση της Ακομμάτιστης Ενότητας ήταν 
και είναι ότι ΠΡΕΠΕΙ να γίνει ειδική συνάντηση 
όπου θα μιλήσουν ειδικοί. Πραγματογνώμονες από 
ασφαλιστικές, ο νομικός της ΠΕΤ ΟΤΕ, μηχανολόγοι 
μηχανικοί και άλλοι .

Το να τεθεί το πρόβλημα της ασφάλειας έχει τε-
θεί και το ξέρει μέχρι και ο τελευταίος τεχνικός στην 
πιο απόμακρη κομβική . Τι καινούργιο σημαντικό 
που οι ειδικοί που αναφέραμε δεν μπορούν να προ-
σφέρουν, μπορεί να το προσφέρει ένα συνάδελφος 
πληροφορηκάριος η ο επαναστάτης γυμναστής ;

Μην ξεχνάμε και ότι πολλά θέματα ασφάλειας 
ήρθαν στην ζωή μας πρόσφατα .

Ποιος ήταν γραμματεύς υγιεινής και ασφάλειας 
όταν ξεκίνησε η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ και πρωτοήρθαν 

στην ζωή μας οι καινούργιες σκάλες, όταν έγιναν 
πλέον πραγματικότητα τα μονομελή συνεργεία;

Φυσικά ο επαναστάτης γυμναστής . Άρα ότι ήταν 
να μας προσφέρει μας το πρόσφερε και τότε.

Και όταν ο εκπρόσωπος μας προσπάθησε να εκ-
φράσει την άποψη για τις συναντήσεις με ειδικούς 
στο συμβούλιο, συνέβη ένα καινούργιο φαινόμενο. 
Οι επαναστάτες των ανακοινώσεων τεχνηέντως 
δεν άφησαν να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και η 
ψήφος, πλέον έχουμε και bullying στο συμβούλιο, 
αν κάποιος εκφράζει άποψη διαφορετική από τους 
ψευτοεπαναστατες. Ακόμα ένα δείγμα ΚΑΤΡΑΚΥ-
ΛΑΣ.

Και χρησιμοποιούμε τον ίσως σκληρό ορο συ-
νάδελφοι του ψευτοεπαναστατη, γιατί για να 
επαναστατήσεις, για να ορθώσεις ανάστημα στην 
καταπίεση πρέπει πρώτα να την βιώσεις, όπως την 
βιώνουμε κάθε μέρα συνάδελφε. Οι φωτογραφίες 
και οι διηγήσεις δεν φτάνουν αγαπητοί συνάδελφοι 
που υπογραφείτε τις τελευταίες μάχιμες ανακοινώ-
σεις, της “συναδελφικής” αλληλεγγύης δεν αρκούν. 
Από το facebook και τα σαητ μόνο, επανάσταση δεν 
γίνεται.

Μας αναφέρετε ως μέρος της πλειοψηφίας. 
Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά πλειοψηφία θε-
ωρούμε τους φιλότιμους οτετζηδες που κάθε 
μέρα βιώνουμε την πίεση του αξιολογιου, των 
πωλήσεων, των δεικτών, της επικινδυνότητας.

Η μειοψηφία που μόνη της επιθυμία είναι η εξου-
σία με κάθε κόστος, η ασίγαστη επιθυμία να είναι οι 
μόνοι σωστοί και όλοι οι άλλοι λάθος, που προτι-
μούν να είναι πρώτοι στην καμένη γη παρά να συμ-
μετέχουν στο κοινό αγώνα με σκοπό το καλό όλων 
μας δεν θα μας βρει ποτέ μαζί τους.

Υ.Γ το να ειρωνεύεστε και να μειώνετε το συνδι-
καλιστικό μας όργανο μόνο και μόνο για τις εντυ-
πώσεις και μάλιστα αποκαλώντας το, εκδοτικό οίκο 
ανακοινώσεων και μόνο, φυσικά μέσα από μια 
ανακοίνωση, μόνο απογοήτευση για την ΚΑΤΡΑ-
ΚΥΛΑ μπορεί να φέρει.

Όπως λέει και το τραγούδι
ο λύκος για το ΤΣΙΡΚΟ δεν δουλεύει

Τα απανταχού μέλη  
της Ακομμάτιστης Ενότητας
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�  ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
Τους τελευταίους μήνες συνεχίζεται η απαξίωση της ερ-

γασίας μας στον όμιλο ΟΤΕ με ιδιαίτερη ποικιλία και φα-
ντασία που συνοψίζονται επιγραμματικά στα ακόλουθα: 

 «Προσωρινές τρίμηνες» βίαιες και ετσιθελικές αποσπά-
σεις του προσωπικού των ΗΜ/ΗΠ Κατασκευών στο VOBB 
MIGRATION με ταυτόχρονη μεταφορά του έργου τους 
στον εργολάβο. 
•  Στις υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού και στις Λογι-

στικές υπηρεσίες, πιέζουν τους συναδέλφους να μετα-
τεθούν σε άλλες υπηρεσίες ενώ για αυτούς που είναι 
δικαιούχοι της τελευταίας εθελούσιας, τους «προσφέ-
ρουν» εκβιαστικά και διλληματικά επιμήκυνση του προ-
γράμματος για να αποφύγουν την μονομερή και βίαιη 
μετακίνηση στην Αχαρνών και στην Ιεροσολύμων. Με-
τακινήσεις προσωπικού που μάλλον θα την βαφτίσουν 
Job Rotation (sic) για να την επεκτείνουν σε όλες τις 
μονάδες του Ομίλου. Ενώ στα πλαίσια του πανευρωπα-
ϊκού καταμερισμού δουλειάς στον όμιλο DT, εκχωρούν 
έργο των λογιστικών υπηρεσιών και του ανθρώπινου 
δυναμικού στις θυγατρικές της DT, στο Βουκουρέστι και 
την Μπρατισλάβα, καταστρέφοντας θέσεις εργασίας. 
Πρακτική επιζήμια ειδικότερα για την χώρα μας που έχει 
πληγεί από την ανεργία στον μεγαλύτερο βαθμό από 
οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

•  Στην Πάρνηθα άλλαξαν το ωράριο μονομερώς και ενώ 
τέθηκε το θέμα στην ΟΜΕ-ΟΤΕ στο ΔΣ της 29 του Σε-
πτέμβρη, δεν πάρθηκε καμία πρωτοβουλία, για να γίνει 
έστω και την τελευταία στιγμή διαβούλευση που θα 
ρύθμιζε με ευνοϊκότερους όρους για τους εργαζόμενους 
το ζήτημα. Ενώ δεν συζητείται καν η επαναφορά των 
δρομολογίων των πούλμαν που έχουν περικοπεί. 

•  Μεγαλύτερη παραχώρηση του έργου της φύλαξης στους 
εργολάβους, ενώ ταυτόχρονα παραμερίζονται και απα-
ξιώνονται οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην φύλαξη, 
με προφανή σκοπό να οδηγηθούν σε αποχώρηση μέσω 
και της οικονομικής τους υποβάθμισης. 

•  Μεγάλο μέρος του προσωπικού στοιβάζεται πρόχειρα σε 
όποιο κτήριο περισσεύει λίγος χώρος μετά την έναρξη 
μακροχρόνιων εργασιών για την ανακαίνιση του κτηρίου 
ΥΜΑ-ΝΥΜΑ για το οποίο αγνοείται το πότε και εάν θα 
ξαναχρησιμοποιηθεί για τον όμιλο ΟΤΕ. 

•  Την απόφαση της διοίκησης να παραχωρήσει για πρώτη 
φορά εμπορικά καταστήματα COSMOTΕ σε ιδιώτες με 
τη μέθοδο του Franchise. 

•  Την ολοένα αυξανόμενη όξυνση της εντατικοποίησης 
ακόμα και με πιέσεις για εξαγορά μέρους της κανονικής 
άδειας για να «βγουν» τα έργα μέσα στα ασφυκτικά όρια 
που έχουν ορίσει. 

•  Την πολύχρονη κωλυσιεργία και άρνηση από το 2015 
για τη διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού αξιολογίου, με 
το πρόσχημα πως θα εφαρμοστεί ένα κοινό σύστημα 
αξιολόγησης για όλο τον όμιλο DT. 
Και ενώ η διοίκηση του ΟΤΕ με τρόπο αυταρχικό και 

εν μέσω θεαματικών κερδών καμωμένα από το στύψιμο 
ανθρώπων και υποδομών συνεχίζει ακάθεκτη το έργο 
της, η ηγεσία της ΟΜΕ λάμπει με την απουσία της και ....
αντιστέκεται με σκέψεις αντί να δημιούργει τα απαραίτητα 
αναχώματα αναχαίτησης αυτής της άνευ προηγουμένου 
επέλασης. 

Τελευταία έχουν έχει περάσει σε συνδικαλισμό next 
level, με απομεινάρια όμως παλαιοκομματικής εποχής: 
Γεμίζουν τους χώρους εργασίας και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με φωτογραφίες (!!) (ενίοτε selfies) από συνα-
ντήσεις στη Βουλή και σε κομματικά γραφεία. 

Αποδεικνύουν δυστυχώς περίτρανα για ακόμα μια 
φορά, ότι η σοβαρότητα δεν είναι αυτονόητη κι ότι αυτοί 
που έχουν επιλεγεί προκειμένου να πατάνε φρένο στην 
εργοδοτική αυθαιρεσία, έχουν σταματήσει προ καιρού να 
κάνουν την πραγματική δουλειά που τους είχε ανατεθεί 
από τους εργαζόμενους, ενώ συνεχίζουν το εμπόριο ελ-
πίδας και εφησυχασμού που είμαστε σίγουροι ότι πλέον 
έχετε χορτάσει ειδικά τα τελευταία 12 χρόνια. 

Η απαξίωση της εργασίας μας  
και ο συνδικαλισμός της.... φωτογραφίας!

ενημερωθείτε, αμφισβητείστε, επαγρυπνείτε



ΤΕΥΧΟΣ 277 27

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ƒ

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους 
συναδέλφους που με την παρουσία 
τους ή τα καλά τους λόγια μου συμπα-
ραστάθηκαν στο πένθος για την απώ-
λεια του Πατέρα μου.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους 
συναδέλφους του Τμήματος Τεχνι-
κής Υποστήριξης Ειδικών Συνδέσεων 
Σταθερής της Υποδιεύθυνση Ειδικών 
Συνδέσεων, Υπηρεσιών & Τεχνικής 
Υποστήριξης Σταθερής για την αμέρι-
στη συμπαράσταση τους όχι μόνο στο 
πένθος άλλα και κατά τη διάρκεια της 
ασθένειας του πατέρα μου.

Καδδάς Ιωάννης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΜΗΝΥΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

22/11/2018
Εμείς οι εργαζόμενοι στο χώρο των Τηλεπικοινωνι-
ών και της Πληροφορικής βρεθήκαμε σήμερα, Πέ-
μπτη 22 Νοεμβρίου 2018, στα γραφεία της Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ, προκειμένου να συ-
ντονίσουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στην εκμετάλ-
λευση, στο φόβο και στην πίεση που οι εργαζόμενοι 
καθημερινά βιώνουν.
Σήμερα ξεκινάμε την προσπάθεια δημιουργίας μίας 
Ομοσπονδίας στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και 
της Πληροφορικής που τους περιλαμβάνει όλους.
Σήμερα αποφασίζουμε ότι είναι πολλά αυτά που 
μας ενώνουν και το μέλλον μας κοινό.
Σήμερα βάζουμε τις βάσεις για το αύριο, για τη δι-
ασφάλιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ, ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.ΔΙ.ΚΑ, ΠΑΣΕ WIND, 
ΠΑΣΕ VODAFONE, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COSMOTE-
EVALUE, ΣΕΤΗΠ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ-
ΑΚΟΣΩΜΑΤΕΙΟVODAFONE 360 CONNECT, 
UNIFY, ΕΝΙΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
VODAFONE-WIND-VICTUS, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΩΝ FORTHNET

Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ, θέλει να 
εκφράσει τις ευχαριστίες του προς την διοίκηση του 
ΟΤΕ, σχετικά με το χειρισμό του θέματος της ανέλπι-
στης απώλειας του συναδέλφου μας, από την Πάτρα 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΥΜΑ.

Η δέσμευσή σας, για την πρόσληψη της γυναίκας του 
συναδέλφου αποτυπώνει το κοινωνικό και ανθρώπινο 
πρόσωπο της εταιρείας. Επίσης η κίνηση αυτή προσθέ-
τει το αίσθημα της ασφάλειας στους εργαζόμενους και 
τα παιδιά τους.

Τέλος, εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη για την απώ-
λεια του συναδέλφου και ευχόμαστε να είναι ο τελευ-
ταίος που φεύγει τόσο νωρίς.

Ευχαριστήρια επιστολή  
προς την διοίκηση του ΟΤΕ

Ευχαριστήρια 
επιστολή 

Μετά από 29 χρόνια εργασίας στον 
ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ, Θέλω να ευχαριστώ από 
καρδίας όλους τους συναδέλφους που 
συνεργάστηκα μαζί τους. Επίσης θα 
ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στο σωματείο μας την ΠΕΤ - ΟΤΕ.

Θα ήθελα να συμβουλέψω όλους 
τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους 
νεότερους, να είναι κοντά στο σωμα-
τείο, διότι μόνο μέσω του σωματείου 
θα καταφέρουν να βελτιώσουν τις ερ-
γασιακές σχέσεις τους.

Γιώργος Κόλλιας 
Πρώην μέλος Τ.Δ Βοιωτίας
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