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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. Αντιλαμβά-
νεστε 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 περί-
πτωση αλλαγής.

ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 279
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.

Δημιουργός: ΑΕΤΕ
Αρ. αντικειμένου: ΜΤ-017899
Χρονολογία: 1930
Περιγραφή: Υπαίθριος Τηλεφωνικός θάλαμος 
ΑΕΤΕ, δεκαετίας 30, με εμφανείς επιρροές από το αρ-
χιτεκτονικό ρεύμα Bauhaus, Μόνιμη Συλλογή ΜΤ ΟΤΕ 
Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι στην Ελλάδα τον πρώτο κερ-
ματοδέκτη εγκατέστησε η ΑΕΤΕ το 1936, με τη χαρα-
κτηριστική επιγραφή "ΕΔΩ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ" και "ΤΗ-
ΛΕΦΩΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ" για την εξυπηρέτηση του 
κοινού, αφού η εγκατάσταση τηλεφώνου σε κάθε σπίτι 
ήταν δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία. Οι θάλαμοι 
με ξύλινη επένδυση φιλοξενούνταν σε εσωτερικούς 
κοινόχρηστους χώρους, ενώ οι μεταλλικοί ήταν τοποθετημένοι στην ύπαιθρο. 
Υπήρχαν και κάποιοι υπαίθριοι με διαφημιστικά μηνύματα σε πολυσύχναστα 
σημεία των πόλεων, για να εξυπηρετούν τους διερχόμενους πολίτες. Οι τη-
λεφωνικοί κερματοδέκτες λειτουργούσαν με ειδικά τηλεφωνικά κέρματα. στη 
δεκαετία του 50 αντικαταστάθηκαν από θαλάμους με το λογότυπο του ΟΤΕ 
(έτος ίδρυσης 1949). Τα τηλέφωνα αρχικά ήταν λίγα και η ουρά αναμονής 
μεγάλη, ενώ η παραίνεση του ΟΤΕ "εστέ σύντομοι" συνήθως δεν εύρισκε 
ανταπόκριση. Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι με κερματοδέκτη ανήκουν στην κοι-
νόχρηστη τηλεφωνία για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας, σε δημόσιους 
ή κοινωφελείς χώρους. Στην κοινόχρηστη τηλεφωνία εξάλλου, ανήκουν οι 
νομισματοδέκτες και οι δέκτες τελών που φθάνουν μέχρι το 1994 για να 
αντικατασταθούν από τα γνωστά μας καρτοτηλέφωνα.
Διαστάσεις: 236 x 95 x 95 εκ.
Τοποθεσία: Ελλάδα
Υλικό: Ξύλο, μέταλλο

Τηλεφωνικός θάλαμος ΑΕΤΕ,  
δεκαετίας '30
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Συνήθως, οι περισσότε-
ρες εταιρίες ψάχνουν 
να βρουν λόγους για να 

ενθουσιάσουν το προσωπικό 
τους και να το κάνουν να νιώ-
σει ασφάλεια με αποτέλεσμα 
όλο αυτό το θετικό κλίμα να το 
απολαμβάνουν οι πελάτες.

Στην δική μας εταιρεία όμως, 
τα τελευταία έτη χωρίς ουσια-
στικό λόγο, η διοίκηση εφαρ-
μόζει τα αντίθετα. Επινοεί λό-
γους για να τρομάξει το προ-
σωπικό και να σπείρει κλίμα 
ανασφάλειας και αβεβαιότητας 
στο σύνολο των εργαζομένων.

Μερίδα μεσαίων και ανώτε-
ρων στελεχών μην μπορώντας 
να αντέξει την πίεση της εργα-
σίας και να διοικήσει εποικοδο-
μητικά, μεταθέτει την πίεση το 
στρες και την ανασφάλεια του 
στους υφιστάμενους τους.

Αποκορύφωμα όλων αυτών 
των δράσεων είναι ο εκφοβι-
σμός και η τρομοκρατία των 
συναδέλφων μας ειδικότερα 
αυτών που εργάζονται στην 
φυσική ασφάλεια.

Τα σενάρια που ειπώθηκαν 
είναι ισάξια ταινιών επιστημο-
νικής φαντασίας και κάθε φορά 
διαφορετικά. Τα ονόματα των 
εταιριών που θα μεταφερθεί το 
προσωπικό ήταν αρκετά.

Αντί να πουν ένα ευχαριστώ 
σε όσους προσφέρουν τόσα 
χρόνια στην εταιρεία μας και 
να σεβαστούν την ηλικία τους, 
την πρόσφορα τους και την 
αξιοπρέπεια αυτών των συνα-
δέλφων, σπέρνουν τον κίνδυ-

νο την τρομοκρατία και σπρώ-
χνουν τον κόσμο προς την έξο-
δο της εταιρίας.

Είναι όμως άδικο αυτό που 
συμβαίνει διότι εμείς οι εργα-
ζόμενοι της πρώτης γραμμής 
όλα τα χρόνια προσφέρουμε 
σε δύσκολες συνθήκες, αγα-
πάμε την εταιρία και αντί να 
αναγνωρίζονται οι προσπάθει-
ες μας, υπονομεύονται και από 
πάνω.

Κρούουμε για τελευταία 
φορά τον κώδωνα του κινδύ-
νου στην διοίκηση. Δείτε τα 
πραγματικά προβλήματα, κά-
ντε την αυτοκριτική σας μην 
έχετε ως εύκολη δικαιολογία 
τους ανθρώπους της πρώτης 
γραμμής.

Συνδικαλιστικά και εργασι-
ακά είμαστε σε ένα κομβικό 
σημείο. Ύστερα και από την 
τελευταία εθελούσια που για 
πρώτη φορά μπήκε σε συ-
γκεκριμένη εργασιακή ομάδα 
(φύλακες) η απειλή για μη δια-
σφάλιση θέσεων εργασίας για 

όσους δεν κάνουν χρήση, μπο-
ρούμε να καταλάβουμε πως 
το μέλλον θέλει σοβαρότητα 
και στρατηγικό σχεδιασμό από 
πλευράς των εργαζομένων – 
σωματείων.

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέ-
πει να ενωθούμε και να εκ-
φράσουμε τη δυσαρέσκειά μας 
μαζικά μέσω του σωματείου 
μας. Ο σκοπός μας θα πρέπει 
να είναι πρώτον, να καταλά-
βουν οι διοικούντες πως κά-
ποιοι άνθρωποι παίρνουν λά-
θος αποφάσεις και βάζουν σε 
κίνδυνο την εταιρεία και τις ερ-
γασιακές σχέσεις και δεύτερον 
να αναδείξουμε το έργο μας 
και να διεκδικήσουμε αξιοπρε-
πείς μισθούς για να μπορούμε 
να νιώσουμε ασφάλεια και να 
συμπορευτούμε όλοι μαζί στο 
όχημα που θα οδηγήσει την 
εταιρία μας στις επιτυχίες και 
τους πελάτες μας στην ικανο-
ποίηση.

Τζανουδάκης Χρήστος
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Οι εργαζόμενοι  

δεν αντέχουν 

άλλη πίεση κυρίως 

ψυχολογική, 

τα αρνητικά 

αποτελέσματα έχουν 

αρχίσει και φαίνονται. 

Το ευχαριστώ που δεν ακούστηκε ποτέ 
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Παρά τις προσπάθειες που 
έχει κάνει η εταιρεία για 
την συντήρηση και την 

ανακαινίσει πολλών κτιρίων 
ειδικά στις αστικές περιοχές, 
ακόμη υπάρχουν αρκετά ασυ-
ντήρητα κτήρια ειδικά στην πε-
ριφέρεια.

Άθλιες είναι οι συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν πολλοί συνά-
δελφοι μας καθημερινά όσον 
αφορά την υγεία και την ασφά-
λεια στον χώρο εργασία τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις 
έχουν σταλεί από τις τοπικές 
επιτροπές υγείας και ασφάλει-
ας δεκάδες e-mails με φωτο-
γραφίες και αναλυτικά κείμενα 

προς την διοίκηση, ενημερώ-
νοντας για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κα-
μία απάντηση με αποτέλεσμα να 
ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοί 
μας και να κινδυνεύει και η σω-
ματική τους ακεραιότητα.
Οι καταγγελίες που έχουμε και 
αυτά που είδαμε και οι ίδιοι 
μέσα από τις τοπικές γενικές 
συνελεύσεις, αφορούν κυρίως 
τις κτηριακές εγκαταστάσεις.
Συγκεκριμένα ασυντήρητες 
τουαλέτες, αποχετεύσεις που 
στάζουν, σπασμένα πλακάκια, 
υγρασίες σε χώρους που στεγά-
ζουν μηχανήματα της εταιρείας, 

σπασμένα παράθυρα, φθαρμένα 
πλακάκια σε κατανεμητές, ρωγ-
μές σε τοίχους, πόρτες που δεν 
κλείνουν κ.λπ.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε 
την καταγγελία κάποιων συνα-
δέλφων οι όποιοι υποστηρίζουν 
πως σε πολλά ανεπίβλεπτα κέ-
ντρα δεν υπάρχουν χώροι του-
αλέτας, με αποτέλεσμα ούτε τα 
χέρια τους να μην μπορούν να 
πλύνουν. Τέλος να σημειωθεί 
πως, οι περισσότεροι κατανεμη-
τές δεν έχουν έξοδο κινδύνου .

Συνάδελφοι σας καλούμε να 
δουλεύετε με ασφάλεια και 
όπου υπάρχει κίνδυνος να μην 
εκτελείτε τις εργασίες. Φωτο-

Εγκαταστάσεις ΟΤΕ, σε άθλια κατάσταση
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γραφίστε το πρόβλημα και κοι-
νοποιήστε το στην τοπική επι-
τροπή υγείας και ασφάλειας.
Το σωματείο μας έχει αναδείξει 
πάρα πολλές φορές στην διοί-
κηση το συγκεκριμένο θέμα.
Από πλευράς διοίκησης έχουν 
γίνει τα τελευταία έτη θετικά 
βήματα αλλά εμείς δεν είμαστε 
ικανοποιημένοι από την στιγμή 
που υπάρχουν συνάδελφοι που 
κινδυνεύουν και αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα στην καθημε-
ρινότητα τους.

Ανασυγκρότηση διοικητικού συμβουλίου
Στο διοικητικό συμβούλιο του Μαρτίου 

είχαμε την είσοδο νέου μέλους στο δι-
οικητικό συμβούλιο. Η ΠΕΤ-ΟΤΕ καλω-
σορίζει τον συνάδελφο Ιωάννη Ιμαμίδη 
από το περιφερειακό τμήμα Ξάνθης και 
του εύχεται καλή πορεία.

Το διοικητικό συμβούλιο θα ήθελε να 
ευχαριστήσει για την προσφορά του το 
μέλος που αποχώρησε, τον συνάδελφο 
Κυριάκο Νικολαΐδη από το περιφερειακό 
τμήμα Ροδόπης.

Ιωάννης Ιμαμίδης

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Είναι πλέον δεδομένο ότι το σύνο-

λο των εξελίξεων στον ΟΤΕ δημιουρ-
γεί μια εικόνα σε όλους τους εργαζό-
μενους η οποία δηλώνει ξεκάθαρα ότι 
βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα κομβικό 
σημείο. Η εταιρεία αλλάζει και κανείς 
δεν ξέρει σε ποιο βάθος θα φθάσουν 
οι αλλαγές αυτές, το μόνο που είναι 
ιδιαίτερα ευδιάκριτο είναι ότι σε πολύ 
λίγο χρονικό διάστημα θα μιλάμε για 
έναν άλλο ΟΤΕ. Δομές προσωπικού, 
εκβιασμοί – εκφοβισμοί, δημιουργί-
ες θυγατρικών και πολλά άλλα το 
τελευταίο χρονικό διάστημα δεν τα 
βλέπουμε μόνο αλλά τα βιώνουμε και 

καθημερινά.

Εμείς στην ΠΕΤ-ΟΤΕ έχουμε συζη-
τήσει πολλές φορές για τις εξελίξεις 
των τελευταίων ετών και έχοντας ού-
τως ή άλλως την πάγια θέση ότι σε 
μια εταιρεία που αλλάζει θα πρέπει να 
αλλάξει μορφή και το συνδικαλιστικό 
κίνημα, είμαστε αποφασισμένοι να 
προχωρήσουμε στο αύριο, θεωρώ-
ντας απαραίτητο την αλλαγή δομής 
και νοοτροπίας  του σημερινού συνδι-
καλιστικού κινήματος στον ΟΤΕ.

Εν μέσω όλων αυτών σας καλού-
με να προσδιορίσουμε από κοινού 
συνάντηση των σωματείων μας το 

συντομότερο δυνατόν για περαιτέρω 
συζητήσεις που αφορούν και τις εται-
ρικές εξελίξεις αλλά και κατά βάση 
τον εκσυγχρονισμό του συνδικαλιστι-
κού κινήματος στον ΟΤΕ. Μοναδικός 
σκοπός η οχύρωση μας, μέσα σε μια 
σύγχρονή και εξελιγμένη μορφή συν-
δικαλιστικών φορέων που θα μπο-
ρούν στο μέλλον να σταθούν απο-
φασιστικά απέναντι σε οποιαδήποτε 
εργασιακή επιβουλή.

Για την ΠΕΤ ΟΤΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Ν. Δρίτσας Δ. Γιαννόπουλος

ΠΡΟΣ : 
1 ΕΕΤΕ-ΟΤΕ
2. ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 4470 ΑΘΗΝΑ 24 ΜΑΐΟΥ 2019

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ƒ



ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ6

�  ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν οι 
γενικές συνελεύσεις στα 44 περιφερικά 
τμήματα του σωματείου μας. 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των συναδέλφων οι 
όποιοι εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους 
και έκανα τις προτάσεις τους για την λύση των 
προβλημάτων που μας απασχολούν καθημερι-
νά.
Τα σημαντικά ζητήματα ήταν:
• Εργασία το Σάββατο 
• Τρόπος Αξιολόγησης 
• Διπλά συνεργεία 
• Εργολάβοι
• Προσλήψεις - εντατικοποίηση
• job families

•  Εργαλεία - υπηρεσιακά αυτοκίνητα 
• Εκτός έδρας - υπερωρίες 
• LEADS - Πωλήσεις 
Ο νόμος λέει το Σάββατο δουλεύουμε μόνο με 
ρεπό το οποίο πρέπει να το έχουμε πάρει την 
εβδομάδα πριν το Σάββατο. Η αποζημίωση της 
εργασίας του Σαββάτου με 130%νκαι όχι με 
ρεπό πραγματοποιείται όταν υπάρχει έκτακτη 
ανάγκη που θα προκύψει και δεν θα επιτρέπε-
ται χρονικά να λάβει ο εργαζόμενος το ρεπό.
Αξιολόγιο μη συμφωνημένο με την ομοσπον-
δία και διαδικασία εσωτερική της διοίκησης. 
πρόκειται για μια διαδικασία η όποια δεν είναι 
συμφωνημένη με το σωματείο και η διοίκηση 
το εφαρμόζει μονομερώς. Σε πολλές περιπτώ-
σεις η διοίκηση το εφαρμόζει για να εκβιάσει 
και να απειλήσει τους εργαζόμενους για να αυ-
ξήσουν την παραγωγικότητα.
Εμείς θέλουμε ένα σύστημα αξιολογήσεως που 
να έχει σκοπό την βελτίωση των εργαζομένων. 
Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους πως 
αν νιώσουν πως απειλούνται από κάποιον προ-
ϊστάμενο με την αξιολόγηση να το αναγείρουν 
στο σωματείο για να παρέμβει.
Εμείς σαν σωματείο σας καλούμε να μην συμ-
μετέχετε στην διαδικασία και ζητάμε από την 
διοίκηση να αποσυνδέσει το bonus από την 
βαθμολογία.

Τοπική Συνέλευση στην Καλαμάτα

Τοπικές Συνελεύσεις 2019 

Τοπική Συνέλευση στη Σπάρτη

Τοπική Συνέλευση στον Πύργο Ηλείας
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Τοπική Συνέλευση στην Ακαρνανία

Διπλά συνεργεία: είμαστε υπέρ της νομιμό-
τητας η όποια απορρέει από το 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 22-12-1933 "Περί 
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομέ-
νων επί φορητών κλιμάκων".
Εργολάβοι: έχουμε καταγγελίες για κακοτε-
χνίες, για παράδοση έργων που δεν δουλεύ-
ουν, και παρά πολλά άλλα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους πρώτα από 
όλα,να περιορίσουν τις εργασίες των εργολά-
βων δηλαδή όπου μπορούμε να κάνουμε εμείς 
το έργο. Δεύτερον όπου συναντούν παρατυπί-
ες, κακοτεχνίες και ότι άλλο περίεργο που έχει 
να κάνει με τους εργολαβους, να βγάζουν φω-
τογραφίες και όλα τα στοιχειά να τα στέλνουν 
στο σωματείο μας. info@petote.gr 
Προλήψεις - Εντατικοποίηση 
Πάγια θέση μας ως ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι η αναπλή-
ρωση των θέσεων εργασίας ιδιαιτέρως στην 
πρώτη γραμμή.

Για την εντατικοποίηση η όποια οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην έλλειψη του προσωπικού, 
δηλώνουμε προς όλα τα μέλη μας να κάνουν 
την δουλειά τους σωστά να τηρούν τα μέτρα 
ασφάλειας και τους κανόνες της εργασίας 
όπως το ωράριο.
Να μην επηρεάζεστε από την πίεση των προ-
ϊσταμένων και να μην μπαίνετε σε αριθμό ερ-
γασιών.
Η δουλειά μας δεν είναι τυποποιημένη δεν 
υπάρχει αριθμός εργασιών καθημερινά.
κάντε την δουλειά σας σωστά με στόχο την 
ασφάλειας σας και την ικανοποίηση των πελα-
τών.

Job families 
Έχουμε την διαβεβαίωση της εταιρείας πως 
δεν θα πειραχτούν τα μισθολόγια μας τα όποια 
είναι συμφωνημένα στην ΣΣΕ.

Τοπική Συνέλευση στην Ακαρνανία

Τοπική Συνέλευση στα Ιωάννινα Τοπική Συνέλευση στην Τρίπολη
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περιμένουμε να δούμε στην πράξη το παράλ-
ληλο σύστημα που θέλει να εφαρμόσει η εται-
ρεία και εάν πλήττει τα συμφέροντα μας να εί-
στε σίγουροι πως η αντίδραση θα είναι άμεση.

Εκτός έδρας 
υπήρξαν καταγγελίες για μη απόδοση εκτός 
έδρας άνω των 90 χιλ
μετακίνηση άνω των 90 χιλ θα πρέπει να πλη-
ρώνετε ως εκτός έδρας. Αυτό προκύπτει από 
τους όρους της ΣΣΕ με τους οποίους θα πρέπει 
να συμμορφώνονται όλοι οι προϊστάμενοι.

Υπερωρίες απλήρωτες 
πάντα θα βάζετε στο smart hr τις υπερωρίες 
σας, δεν θα κάνετε προσωπικές συμφωνίες με 
τους προϊσταμένους.

LEADS - Πωλήσεις 
Eίναι ένα επικουρικό έργο, για όποιον μπορεί 
και θέλει, δεν κάνουμε τηλεφωνικές πωλήσεις 
από λίστες και όποιος δεν θέλει ζητά από τον 
προϊστάμενο του να εξαιρεθεί από το έργο 
μέσω Ε-mail.

Τοπική Συνέλευση στη Μυτιλήνη

Τοπική Συνέλευση στην Κοζάνη Τοπική Συνέλευση στην Κοζάνη

Τοπική Συνέλευση στη Βέροια

Τοπική Συνέλευση στη Χίο
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1.  Μία ενιαία ΣΣΕ για όλο τον όμιλο 
ΟΤΕ.

2.  Κατάργηση του άρθρου 13 και πι-
στή τήρηση της πειθαρχικής διαδι-
κασίας σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π. 

3.  Ενιαίο ωράριο για όλους τους ερ-
γαζόμενους.

4.  Πλήρης διασφάλιση θέσεων εργα-
σίας.

5.  Οικογενειακό επίδομα για  όλους 
τους εργαζομένους.

6.  Αύξηση της χρηματοδότησης για 
συνεχή και βελτιωμένη εκπαίδευση 
του τεχνικού προσωπικού με πα-
ράλληλη αποδέσμευση του ποσού 
αυτού από τα Διαμερίσματα της 
Γεν. Δ/νσης Τεχνολογίας και δη-
μιουργία αποκλειστικού κωδικού 
μόνο για εκπαίδευση.

7.  Αναγνώριση των πτυχίων που συ-
σχετίζονται με το έργο των συνα-
δέλφων.

8.  Επέκταση της δυνατότητας χρήσης 
των κουπονιών σε περισσότερες 
εταιρείες.

9.  Επαναφορά των μισθολογικών κλι-
μακίων.

10.  Μισθολογική εξίσωση προς τα 
πάνω παλαιών και νέων συναδέλ-
φων.

11.   Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Προ-
σωπικού για όλο τον Όμιλο.

12.   Επέκταση των πρόσθετων παρο-

χών των εργαζομένων του ΟΤΕ σε 
όλους τους εργαζομένους όλων 
των εταιρειών του ομίλου ΟΤΕ. 

13.  Άμεση τακτοποίηση και ένταξη 
στον ΟΤΕ των εναπομεινάντων ερ-
γαζομένων στην ΟΤΕPLUS και των 
συναδέλφων της Cosmote e-value 
που απασχολούνται σε τεχνικό 
έργο.

14.  Εργασία πλήρους ωραρίου για 
τους 4ωρους συναδέλφους που 
απασχολούνται στα καταστήματα 
του ομίλου.

15.  Προσλήψεις από τον ΟΤΕ και όχι 
από εταιρείες δανεισμού.

16.  Το έργο στους τεχνικούς του ΟΤΕ 
για (COSMOTE, COSMOTE TV) και 
όχι σε συνεργαζόμενες εταιρίες.

17.   Επαγγελματικό  ταμείο – Συντα-
ξιοδοτικό πρόγραμμα (όπως της 
COSMOTE).

18.  Επαναδιαπραγμάτευση ομαδικού 
ασφαλιστικού συμβολαίου με σκο-
πό την κάλυψη εξόδων ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης  από το 1ο 
ευρώ και επέκτασή του για όλους 
τους εργαζόμενους στον όμιλο 
ΟΤΕ.

19.  Άμεση πρόσληψη παιδιών θανό-
ντων συναδέλφων εν υπηρεσία και 
μη. Σε περίπτωση που δεν υπάρ-
χουν παιδιά, πρόσληψη συγγενών 
πρώτου βαθμού.

20.  Βελτίωση οικονομικών όρων τη-

λεπικοινωνιακού πακέτου για τους 
συναδέλφους μας. Ιδίως λόγω 
πρόσθετης φορολόγησης. Επίσης 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από 
την OTE estate σε προνομιακές τι-
μές για όλους τους συναδέλφους.

21.  Οικογενειακό επίδομα, επίδομα τέ-
κνων και επίδομα θέσης, να εξαιρε-
θούν από την  προσωπική διαφορά.

22.  Βελτίωση και επαναδιαπραγ-
μάτευση της σύμβασης για το 
STANDBAY.

23.  Επέκταση και αναπροσαρμογή του 
επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 
σε όλους τους τεχνικούς.

24.  Σύστημα αξιολόγησης ως αποτέλε-
σμα διμερούς διαλόγου.

25.  Χαρακτηρισμός της διαφοράς που 
προκύπτει, την ημερομηνία πρό-
σληψης από τον ΟΤΕ, μεταξύ του 
μισθού που περιγράφεται στην 
ατομική σύμβαση και του αντίστοι-
χου μισθού που περιγράφεται για 
τον κάθε συνάδελφο στην ΣΣΕ, ως 
ποσό προσωπικής διαφοράς στα-
θερού ποσού.

Για την ΠΕΤ ΟΤΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 Ν. Δρίτσας Δ. Γιαννόπουλος

ΠΡΟΣ: ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε. 2020-2022

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 4383 ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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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Στις εγκαταστάσεις του 
Ο.ΠΑ.ΚΕ.ΟΤΕ στην Τέμενη 
Αιγίου στις 2-3 ΜΑΡΤΙΟΥ 

2019, διεξήχθη η 39η Συνέλευση 
Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Βασική διεργασία του συνε-
δρίου ήταν η ανάδειξη των ζη-
τημάτων που απασχολούν όλους 
τους συναδέλφους, η παρουσί-
αση προτάσεων καθώς επίσης 
η εκλογή της νέα εφορευτικής 
επιτροπής.

Αυτή ήταν και η πρώτη Σ.Α του 
νέου διοικητικού συμβουλίου 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

Η συνέλευση ξεκίνησε με ενός 
λεπτού σιγή από τους παραβρι-
σκόμενους στην μνήμη του αδι-
κοχαμένου συναδέλφου Γιώρ-
γου Ξανθάκη από την Κρήτη.

Το σωματείο μας έχει ήδη έρ-
θει σε επαφή με το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυ-

λωνάς» www.ioas.gr με σκοπό 
να διαμορφώσει μέσω ημερίδων 
ασφαλή οδική κουλτούρα για 
τους συναδέλφους μας και να 
μειωθούν τα εργατικά ατυχήμα-
τα που οφείλονται σε τροχαία.

Στο συνέδριο παραβρέθηκε 
και έκανε σύντομη τοποθέτηση η 
πρόεδρος του ινστιτούτου κ. Βα-
σιλική Δανέλλη η όποια τόνισε 
στην ομιλία της πως το 60% των 
εργατικών ατυχημάτων παγκο-
σμίως προέρχονται από τροχαία .

Από πλευράς διοίκησης πα-
ραβρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό:

z  Ο Eκτελεστικός Διευθυντής 
Ανθρώπινου Δυναμικού Βα-
σίλειος Γαβρόγλου,

z  Ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
Τεχνολογίας Χρήστος Φου-
σκούδης 

z  Ο Διευθυντής νοτίου Ελλά-

δος και νήσων Εμμανουήλ 
Ζαχαριουδάκης 

Από πλευράς σωματείων:
z  Ο πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ 

Βασίλειος Λάμπρου 
z  Ο Γεν. Γραμματέας ΟΜΕ-ΟΤΕ 

Δημήτριος Φούκας 
z  Η πρόεδρος της ΠΕΕ-ΟΤΕ 

Μαρία Καμαλακίδου 
z  Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΕ–

ΟΤΕ Ιωάννης Μαριόλης 
z  Ο πρόεδρος του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ 

Δημήτριος Αρβανιτοζήσης 
z  Ο πρόεδρος του Σωματείου 

εργαζομένων της COSMOTE 
Βασίλειος Κατσαρός 

z  Ο πρόεδρος ΕΕΤΕ-ΟΤΕ Άρης 
Αλεξίου 

z  Η πρόεδρος του ΠΑΣΕΣΠΑ 
ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ Γεωργία Μπα-
ντούνα

39η Συνέλευση Αντιπροσώπων
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ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΛΟΥΒΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑΜΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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Εμείς οι Αντιπρόσωποι της 39ης 
Συνέλευσης Αντιπροσώπων 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ, που έγινε στις 

2-3/3/2019στο Παραθεριστικό Κέ-
ντρο του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ στην Τέμενη 
Αιγίου, αφού συζητήσαμε και ανα-
λύσαμε τα θέματα που απασχολούν 
τους εργαζόμενους που εκπροσω-
πούμε και παράλληλα εκτιμώντας 
και το περιβάλλον στο οποίο καλού-
μαστε να δράσουμε, παραθέτουμε 
το ακόλουθο ψήφισμα το οποίο και 
θα αποτελέσει οδηγό δράσης για το 
επόμενο διάστημα.

Είναι γεγονός ότι τα μέτρα λιτό-
τητας της κυβέρνησης, έως τώρα 
χαρακτηρίζονται από κοινωνική 
και εργασιακή αναλγησία, υφεσια-
κή προσήλωση, κρίση ανεργίας και 
πολλαπλασιασμό αδιεξόδων.

Ταυτόχρονα και προς την κατεύ-
θυνση αυτή, τα μέτρα που έχουν 
παρθεί και τα οποία ανατρέπουν 
εργασιακά δικαιώματα και κατακτή-
σεις, όχι μόνο αποτελούν δογματι-
κές και στείρες λογικές, αλλά λει-
τουργούν και για την ίδια την αγορά 
εργασίας ως κανιβαλισμός, λογικές 
που προσδοκούμε ν’ αλλάξουν. Η 
κατάργηση του υποκατώτατου μι-
σθού και η συμβολική αύξηση του 
βασικού είναι απλά ασπιρίνες.

Ωστόσο αποτελεί χρέος του οργα-
νωμένου κινήματος η αντιμετώπιση 
αυτής της κατάστασης, γιατί οι ερ-
γαζόμενοι ως ο αδύναμος κρίκος 

αυτής της αδιέξοδης πολιτικής ένα 
μόνο στήριγμα έχου ντα Συνδικά-
τα και τη συλλογική έκφραση 
και εργασιακή συμπαράταξη.

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται 
σήμερα η άμεση ανασύνταξη – ανα-
συγκρότηση των δομών και των 
προτεραιοτήτων των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων σε όλα τα επίπεδα, 
έτσι ώστε άμεσα και αποτελεσματικά 
να υπάρξει εξωστρεφής αντίδραση.

Η πρακτική της εσωστρεφούς λει-
τουργίας με γνώμονα το μικροπαρα-
ταξιακό ή και μικροκομματικό όφε-
λος, όχι μόνο έχει παρέλθει, αλλά η 
όποια συνέχιση τέτοιου είδους λει-
τουργίας σ’ αυτές τις δύσκολες συ-
γκυρίες, θα πρέπει να καταδικαστεί, 
διότι υπονομεύει τις διεκδικήσεις και 
τις κατακτήσεις μας.

Με εργαλείο και οδηγό τα κατα-
στατικά των σωματείων και με πιστή 
τήρηση των αποφάσεων των οργά-
νων, μπορούμε και πρέπει να πορευ-
τούμε στο επίπεδο της επιχείρησης, 
για την επίλυση των προβλημάτων 
των μελών μας και στο επίπεδο της 
ΓΣΕΕ για την απόκρουση των πολιτι-
κών που διεμβολίζουν τα δημοκρα-
τικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Όσον αφορά την εργασία μας, για 
εμάς η συμμετοχή των εργαζομένων 
στην εξέλιξη της τεχνολογίας και 
των νέων υπηρεσιών είναι απαραί-
τητη κι απαιτείται γι’ αυτό διαβού-
λευση και συναπόφαση. Οι νέες 

υπηρεσίες που σχεδιάζονται, αλλά 
και οι νέες δραστηριότητες που θα 
συμπληρώνουν ένα ευρύ φάσμα 
εργασιών, είναι βέβαιο ότι περνούν 
από την ίδια την εξέλιξη, εξειδίκευση 
και εκπαίδευση των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου έχουν 
αποδείξει μέχρι σήμερα με τους 
αγώνες τους ότι τα πάντα μπορούν 
να αναλάβουν και να φέρουν εις πέ-
ρας, όταν ο σκοπός είναι ευκρινής, ο 
σχεδιασμός άρτιος και η διαφάνεια 
με κανόνες δικαίου.

Έτσι εξελίχθηκε ο Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος από τον 
τηλέγραφο στις δορυφορικές επικοι-
νωνίες, από το τηλέφωνο στο κινητό 
και από την κολώνα και την μούφα 
στο οπτικό δίκτυο και το VDSL. 

Σ.Σ.Ε. 2018 - 2019
Με την υπογραφή της Σ.Σ.Ε κερ-

δίσαμε σε αξιοπιστία σαν συνδικαλι-
στικό κίνημα, αφού είμαστε από τα 
λίγα συνδικάτα στην Ελλάδα που 
κάναμε συμφωνία για υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Στη βάση των αρχών που ομόφω-
να αποφασίσαμε, δηλαδή:
  Σύμβαση για όλους
  Διασφάλιση για όλους
  Αυξήσεις για όλους
  Ομογενοποίηση για όλους 

εκτιμούμε ότι πετύχαμε το βέλ-
τιστο.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
39ης Συνέλευσης Αντιπροσώπων ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 4194 ΑΘΗΝΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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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Είμαστε σε χρονιά διεκδίκησης 
νέας ΣΣΕ και μεταξύ άλλων ζητάμε:
  Να υπάρξει μόνιμη επιτροπή 

με απαραίτητο χρονοδιάγραμ-
μα που θα εξετάζει ζητήμα-
τα οργάνωσης της εργασίας 
στο πεδίο, γιατί ανεξάρτητα 
αν αυτό αποτελεί υποχρέωση 
της διοίκησης, είναι απολύτως 
αναγκαία η συμμετοχή και των 
εργαζομένων για να εξειδικευ-
τούν νόρμες, υγιεινή & ασφά-
λεια, ώρες εργασίας κ.λπ.

  Να υιοθετήσει η διοίκηση τις 
προτάσεις των συνδικάτων για 
ένα αξιολόγιο λειτουργικό και 
δίκαιο και να εγκαταλείψει τις 
λογικές του «αποφασίζουμε 
και διατάσσουμε», που θα απο-
τυπώνεται σε ΣΣΕ.

  Να ενισχύσει με κάθε τρόπο τις 
θέσεις των συναδέλφων πρώ-
της γραμμής στο πεδίο και να 
φέρει στην αιχμή την εξυπηρέ-
τηση του πελάτη-συνδρομητή, 
γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσει να 
έχει ηγετικό ρόλο στην αγορά 
ο ΟΤΕ.

  Να υπάρχει συνεχής εκπαίδευ-
ση στην εργασία και να επεν-
δυθούν περισσότερα κονδύλια 
σε εκπαίδευση που θα αφορά 
το φάσμα όλων των εργασιών.

  Να λειτουργήσει άμεσα επι-
τροπή που θα επανατοποθε-
τήσει και οριοθετήσει επιδό-
ματα και θεσμικού χαρακτήρα 
ζητήματα και να δώσει μια νέα 
κατεύθυνση σε ένα στοχευμέ-
νο σύστημα αμοιβών που θα 
αμοίβει πραγματικά την εξειδί-
κευση του τεχνικού κλάδου, σε 
κατεύθυνση καλύτερη από την 
υφιστάμενη. Σε μια περίοδο 
ύφεσης, με μια «ανοικτή» αγο-
ρά εργασίας στον κλάδο, θα 
πρέπει να υπάρχουν όλα εκεί-
να τα κίνητρα για υψηλή ποι-
ότητα υπηρεσιών με ανάλογες 

αμοιβές στους εργαζόμενους 
ώστε το θετικό ποιοτικό απο-
τέλεσμα, να προσελκύει και να 
μην διώχνει τους συνδρομητές 
σε ανταγωνιστικές εταιρείες.
Καθώς επίσης η διαδικασία 
χορήγησης κάθε μορφής κινή-
τρων να γίνεται με διαφάνεια 
και αξιοκρατία για όλους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Απαιτούμε την άμεση έναρξη του 

διαλόγου με σκοπό την εφαρμογή 
παλαιοτέρων Σ.Σ.Εργασίας για την 
δημιουργία συνταξιοδοτικού Επαγ-
γελματικού Ταμείου και σε κάθε 
περίπτωση δημιουργία προστατευτι-
κών και συμπληρωματικών ασφαλι-
στικών προοπτικών. 

Στο επίπεδο της οργανωτικής ανα-
συγκρότησης του συνδικαλιστικού 
κινήματος στο χώρο, απαιτείται άμε-
σα, εκτός από τις «διακηρυγμένες» 
θέσεις και αποφάσεις, να υπάρξουν 
πράξεις.

Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε το 
Δ.Σ. της ΠΕΤ-ΟΤΕ να υλοποιήσει τις 
αποφάσεις του της 5/5/2011 και της 
6/2/2013.

Εκτός της καταστατικής δέσμευ-
σης για υλοποίηση του Προγράμμα-
τος Δράσης, διεκδικούμε – απαιτού-
με:

1)  Να αποκρουστούν οι μνημονι-
ακές πολιτικές που διευρύνουν 
την ύφεση, την ανεργία, φτώ-
χεια και τις κοινωνικές ανισό-
τητες.

2)  Να εφαρμοστεί ένα διαφορε-
τικό μίγμα οικονομικής πολι-
τικής, το οποίο θα ενισχύει ει-
σοδήματα και την πραγματική 
οικονομία, την ανάπτυξη, τη 
δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας, την δίκαια αναδιανομή 
των φορολογικών βαρών, μια 
πολιτική που θα σέβεται εργα-
σιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά 
και δημοκρατικά δικαιώματα 

των εργαζομένων, μια πολιτική 
που θα έχει στο επίκεντρό της 
τον άνθρωπο.

3)  Να ανατραπούν οι μνημονι-
ακές πολιτικές μείωσης των 
μισθών, των συντάξεων, των 
κοινωνικών επιδομάτων και 
της κρατικής επιχορήγησης της 
κοινωνικής προστασίας.

4)  Να ενισχυθεί η προστασία των 
ανέργων μέσω της αύξησης 
του επιδόματος ανεργίας και 
διπλασιασμού του χρόνου χο-
ρήγησής του αλλά και κονδύ-
λια για εκπαίδευση.

5)  Κατάργηση όλου του αντερ-
γατικού θεσμικού πλαισίου και 
επαναφορά Συλλογικών Συμ-
βάσεων Εργασίας, πραγματι-
κών ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, καθώς και 
την λειτουργία των ΟΕΚ και 
ΟΕΕ.

6)  Να γίνει άμεσα μείωση των 
τιμών στα τρόφιμα, στα φάρ-
μακα, στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ 
και μείωση των συντελεστών 
του ΦΠΑ σε είδη ευρείας λα-
ϊκής κατανάλωσης.

7)  Να αναθεωρηθεί ο κρατικός 
προϋπολογισμός του 2019 με 
αύξηση των εσόδων από την 
καταπολέμηση της φοροδια-
φυγής και αύξηση των δημό-
σιων επενδύσεων και των κοι-
νωνικών δαπανών με απόσυρ-
ση των μέτρων φορολογικής 
επιβάρυνσης των μισθωτών 
και των συνταξιούχων.

8)  Να υπογραφούν παντού και 
για όλους Συλλογικές Συμβά-
σεις, να καταργηθούν οι ελα-
στικές ανασφάλιστες μορφές 
απασχόλησης.

9)  Τέλος ζητάμε την άμεση από-
συρση όλων των αντεργατικών 
Νόμωνκαι έναρξη διαλόγου με 
όλους τους κοινωνικούς φο-
ρείς.
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10)  Συγκρότηση ενιαίου μετώ-
που για την απόκρουση των 
αντεργατικών και αντιδη-
μοκρατικών κυβερνητικών 
παρεμβάσεων που αποδυ-
ναμώνουν τα σωματεία και 
καταργούν επί της ουσίας 
το δικαίωμα στην απεργία 
των εργαζομένων.

Ωστόσο η κοινή διεκδίκηση όλων 
μας είναι:
  Η βελτιστοποίηση στα σημεία 

πλήρους ένταξης και ομογε-
νοποίησης για τους νέους και 
πλήρους ανάκτησης του χαμέ-
νου εισοδήματος και διασφά-
λισης της εργασίας για όλους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ
  Συλλογικές Συμβάσεις με θετι-

κό πρόσημο
  Αξιοπρεπή εργασία
  Δημοκρατικά και κοινωνικά δι-

καιώματα

Προσλήψεις επαρκείς, αξιο-
κρατικές και αξιοπρεπείς

Πιστεύουμε ότι η συνέχεια στην 
αύξηση της επενδυτικής στρατηγι-
κής από τον ΟΤΕ, με την ταυτόχρονη 
διασφάλιση των θέσεων εργασίας 
και του υψηλού επιπέδου των ερ-
γασιακών μας δικαιωμάτων εγγυώ-
νται την πρωταγωνιστική συμμετοχή 
όλων μας ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ.

Η ανάταση της οικονομίας περνά 
σίγουρα και από τις τηλεπικοινωνι-
ακές υποδομές και την εξυπηρέτηση 
των επιχειρησιακών και ατομικών 
αναγκών της κοινωνίας, επομένως 
το αντικείμενο της δουλειάς μας όχι 
μόνο δεν συρρικνώνεται αλλά αντί-
θετα επεκτείνεται, εκσυγχρονίζεται 
και αναβαθμίζεται διότι αποτελεί 
βάση εκκίνησης οποιασδήποτε επι-

χειρηματικής ή κοινωνικής παρέμβα-
σης για καλύτερο αύριο.

Απαιτούμε στην όποια νέα επιλο-
γή προσωπικού από εδώ και πέρα, 
με την διαδικασία συνέντευξης, να 
μετέχουν εργατικοί εκπρόσωποι 
χωρίς δικαίωμα ψήφου για την δι-
ασφάλιση του αδιάβλητου της δια-
δικασίας. Επίσης στις επιλογές προ-
ϊσταμένων να μετέχουν εργατικοί 
εκπρόσωποι.

Να τεθούν άμεσα όλες οι προϋπο-
θέσεις με νέες προσλήψεις που θα 
οδηγήσουν τους κορυφαίους επαγ-
γελματίες και όχι μόνο να ενταχθούν 
στην οικογένεια του ΟΤΕ αλλά και 
να παραμείνουν σε αυτή έως την 
σύνταξή τους όπως έως σήμερα γι-
νόταν.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ δια των στελεχών της 
και δια των μελών της δεσμεύεται 
να καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για την διατήρηση υψηλού 
επιπέδου επαγγελματισμού των με-
λών μας αλλά και της διατήρησης 
της υψηλής, διακριτά και με διαφο-
ρά, αναγνωρίσιμης ποιότητας των 
τηλεπικοινωνιακών μας έργων, επει-
δή αυτό αποτελεί και το κυριότερο 
εφόδιό μας στη μάχη της επιβίωσης 
και του ανταγωνισμού.

Για 70 περίπου χρόνια ο ΟΤΕ 
υπήρξε συνώνυμο από κάθε άποψη 
μιας από τις υψηλότερες ποιοτικές 
επαγγελματικές ομάδες, όπου όλα 
τα συμβαλλόμενα μέρη, εργαζόμε-
νοι, εργοδότες, προμηθευτές, κατα-
ναλωτές, κοινωνία, επιβράβευαν 
και επιβραβεύουν.

Σίγουρα αυτό δεν οφείλεται στην 
τύχη, αλλά σ’ ένα συμβόλαιο εντιμό-
τητας, ήθους, αξιοπρεπούς εργασίας 
και σεβασμού των συλλογικών θε-
σμών και εργασιακών δικαιωμάτων. 

Οι εξευτελιστικές αποζημιώ-
σεις των νεοπροσλαμβανομένων 
που οδηγούν σε αθρόες αποχωρή-
σεις και η χρήση ενός νομοθετικού 
πλαισίου που είναι βέβαιο ότι θα 

ανατραπεί πολύ γρήγορα λόγω της 
βίαιης αδικίας που εμπεριέχει, κατα-
τείνουν στο συμπέρασμα ότι επιβάλ-
λεται η άμεση σύγκλιση δυνάμεων 
και η γόνιμη σύνθεση απόψεων στην 
κατεύθυνση δίκαιης μισθολογικής 
και αξιοπρεπούς αντιμετώπισης, 
πολύ πιο πάνω από την συμβατική 
εργοδοτική υποχρέωση, ώστε ο Ορ-
γανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας 
να συνεχίσει να αποτελεί πρότυ-
πο από κάθε άποψη.Αυτός θα είναι 
ένας ακόμα στρατηγικός στόχος μας 
για την καινούργια χρονιά.

Για όλους αυτούς τους λόγους 
Απαιτούμε επενδύσεις στους συνα-
δέλφους μισθολογικά – ασφαλιστι-
κά – εκπαιδευτικά για την επίτευξη 
του στόχου. Το πλαίσιο διεκδίκησης 
του Σωματείου μας δείχνει την πα-
ραγωγική κατεύθυνση. Η υλοποίη-
σή του είναι το χρέος όλων μας. Το 
αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο της 
σύμπνοιας, του αγώνα και της ευθύ-
νης όλων μας.

Γι’ αυτό το όραμα αξίζει όλοι μαζί 
να αγωνιστούμε.

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Το Προεδρείο  

της 39ης Συνέλευσης 
Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ

Ευχαριστήριο μήνυμα

Το Δ.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ καθώς 
και όλα τα μέλη του περιφε-
ρειακού τμήματος Ευβοίας, 
θέλουν να ευχαριστήσουν την 
δικηγόρο που πραγματοποίησε 
τις εκλογές για να αναδείξει τη 
νέα τοπική εφορευτική επιτρο-
πή κυρία Νικη Ροδίτη.

Η κυρία Ροδίτη δώρισε την 
αμοιβή της, στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
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Εμείς οι αντιπρόσωποι της 39ης συνέλευ-
σης αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ που έγι-
νε στις 2-3/3/2019 στην Τέμενη του Αι-

γίου στο Π.Κ. ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ καταγγέλλουμε τη 
διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζει η διοί-
κηση του ΟΤΕ. Μια διαδικασία που μόνο αξι-
ολόγηση δεν είναι. Στην πραγματικότητα είναι 
καρατόμηση των εργαζόμενων. 
Το νέο σύστημα δεν διαφέρει, ως προς τη στό-
χευση, από τα προηγούμενα. Είναι εργαλείο πί-
εσης για την αύξηση της παραγωγικότητας των 
εργαζομένων. Ωστόσο το νέο αξιολόγιο γενι-
κεύει το συνδυασμό του ατομικού και του συλ-
λογικού στόχου αυξάνοντας την πίεση προς τον 
εργαζόμενο ενώ ταυτόχρονα δίνει «πάτημα» 
στην εργοδοσία στην κυριολεξία να «ξεσαλώ-
σει» μειώνοντας βαθμολογίες κατά το δοκούν. 
Σε εργαζόμενους που έπιασαν τον ατομικό 
στόχο μειώνουν τη βαθμολογία γιατί δεν 
έπιασε το στόχο το τμήμα ενώ σε άλλους 
τη μειώνουν, παρόλο που έχει πιάσει το 
στόχο το τμήμα, με τη δικαιολογία ότι δεν 
έπιασε ο εργαζόμενος τον ατομικό στόχο. 
Δηλαδή, «μονά - ζυγά» της διοίκησης. Απέ-
ναντι σε αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι 
είναι εγκλωβισμένοι. Η υποκειμενικότητα της 
εργοδοσίας δεν λαμβάνει υπόψη της ως κρι-
τήρια ούτε την τραγική έλλειψη προσωπικού, 
ούτε την έλλειψη εξοπλισμού, ούτε τις διαφο-
ροποιήσεις των επιχειρησιακών μονάδων, ούτε 
τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, ούτε καν 
τις καιρικές συνθήκες που φέτος έχουν πλήξει 
το σύνολο της χώρας. Άρα τα όσα αναφέρονται 
περί αξιοκρατίας μόνο ως παραμύθι ακούγο-

νται. Μετράνε μόνο οι στόχοι της εργοδοσίας 
οι οποίοι έχουν τεθεί με μοναδικό κριτήριο την 
«αύξηση της παραγωγικότητας», μέσω της 
εντατικοποίησης, για να αυξηθεί η κερδο-
φορία και η ανταγωνιστικότητα της εται-
ρίας.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση καλούμε τους 
συναδέλφους:
1.  Να μην συμμετάσχουν και να μην πατήσουν 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» στη διαδικασία της αξιο-
λόγησης

2.  Να στείλουν μέσω e-mail στον προϊστάμε-
νος τους το παρακάτω κείμενο: 

«Με βάση την απόφαση των συνδικαλιστικών 
οργάνων, δεν προσέρχομαι στην διαδικασία 
αφού αυτή δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας 
μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ αλλά μονομερής 
επιλογής της διοίκησης του ΟΤΕ. Η ΟΜΕ- ΟΤΕ 
με ανακοίνωση της που βρίσκεται ακόμα σε 
ισχύ, ζητά από τα μέλη της να απαξιώσουν το 
αξιολόγιο ακόμα και με την μη προσέλευσή 
τους. Αρνούμαι λοιπόν να νομιμοποιήσω μία 
κακόβουλη και ατεκμηρίωτη αξιολόγηση που 
προσβάλει την αξιοπρέπεια και την προσωπι-
κότητά μου και γι’ αυτό δεν σκοπεύω να την 
ολοκληρώσω. Η αξιολόγησή μου είναι εν γένη-
στοχευμένα κακόπιστη εμπαθής και άδικη και 
για αυτό επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαι-
ώματος μου, σε σχέση με την όποια βλαπτική 
μεταβολή της εργασιακής μου θέσης προκύψει 
με υπαιτιότητα σας.»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 39ης Σ.Α. ΤΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ
Κάλεσμα στα μέλη μας για τη στάση 

τους απέναντι στο αξιολόγιο

39Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ƒ
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Εμείς οι αντιπρόσωποι της 39ης συνέλευ-
σης αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ που 
έγινε στις 2-3 Μάρτη στην Τέμενη Αιγίου 

καταγγέλλουμε το όργιο νοθείας και τρομοκρα-
τίας που εξελίσσεται μπροστά σε συνέδρια ομο-
σπονδιών και εργατικών κέντρων. Αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή είναι οι δυνά-
μεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδι-
καλισμού, που κάνουν ότι περνάει από το χέρι 
τους ώστε να μην πραγματοποιούνται συνέδρια 
που θα συζητιούνται τα προβλήματα των ερ-
γαζομένων, η οργάνωση μας, η απάντησή μας 
μπροστά στην επίθεση που δεχόμαστε από ερ-
γοδοσία και κυβέρνηση.
Μετά την αστυνομία και τους ασφαλίτες που 
είχαν καλέσει σε άλλα συνέδρια, σε συνέδριο 
συγκεκριμένης Ομοσπονδίας δεν δίστασαν να 
επιστρατεύσουν ένοπλους μπράβους και αν-
θρώπους της νύχτας! Ο στόχος τους δεν ήταν 
άλλος από το να επιβάλλουν νόθους αντιπρο-
σώπους ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν 
από μεγαλοστελέχη εταιριών μέχρι Διευθύνο-
ντες Σύμβουλοι Ανωνύμων Εταιριών! Για αυτό 
άλλωστε κατηγορούν συνδικαλιστές και πρω-
τοπόρους εργαζόμενους, που εμπόδισαν το 
σχέδιο τους, για αντιδημοκρατικές και αντισυν-
δικαλιστικές ενέργειες καταθέτοντας ακόμα και 
μηνύσεις ζητώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 
Είναι τέτοια η πρεμούρα τους να ελέγξουν τους 
συσχετισμούς στο εργατικό κίνημα για λογαρια-
σμό της εργοδοσίας, μπροστά και στο συνέδριο 
της ΓΣΕΕ τον Μάρτη, που δεν διστάζουν να αξι-
οποιήσουν κάθε μέσο για να το πετύχουν. Έχουν 
ήδη φροντίσει να εκλεγούν ως αντιπρόσωποι 
στο συνέδριο της ΓΣΕΕ συνταξιούχοι, εργοδό-
τες και διευθυντικά στελέχη μεγάλων επιχειρή-
σεων ενώ ταυτόχρονα ζητούν τη συνδρομή των 

δυνάμεων καταστολής για να προστατέψουν τη 
νοθεία.
Τους υπενθυμίζουμε ότι τα σωματεία μας είναι 
οργανώσεις που εκφράζονται οι εργαζόμενοι 
και τα συμφέροντά τους και όχι τα συμφέροντα 
των εργοδοτών. Τα σωματεία μας είναι οργα-
νώσεις της εργατική τάξης, φτιαγμένα από την 
ίδια και δεν έχουν καμία δουλειά να παίρνουν 
μέρος στελέχη της μεγαλοεργοδοσίας. 

ΕΞΩ Η ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ  
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΑΣ

Δεν έχουν καμία θέση στα σωματεία αυτοί που 
προσκυνούν τους εργοδότες και τα κέρδη τους, 
που γίνονται συνέταιροι στην επίθεση εναντίον 
μας, αυτοί που θέλουν να βάλουν στον γύψο 
την εργατική τάξη της χώρας μας, τον αγώνα 
της που στο επίκεντρο της έχει την πάλη για ένα 
καλύτερο μέλλον για εμάς και τις οικογένειες 
μας. Αυτοί που μας θέλουν μόνους, χωρίς δι-
καιώματα, με μισή ζωή για να αυξάνει τα κέρδη 
του το κεφάλαιο.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ  

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Καλούμε τους συναδέλφους: 
•  Να απομονώσουν αυτές τις δυνάμεις σε 

κάθε χώρο δουλειάς, να μην βρίσκουν τόπο 
να σταθούν. 

•  Να βρεθούν με κάθε μέσο στην Καλαμάτα 
στις 14 Μάρτη, τη μέρα που θα ξεκινήσει το 
συνέριο της ΓΣΕΕ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 39ης Σ.Α. ΤΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ

�  39Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
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Σήμερα 8 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 15.00, στα γραφεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
συγκεντρώθηκαν τα νέα μέλη της Κεντρι-

κής Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία εκλέ-
χθηκαν κατά την διάρκεια των εργασιών της 
39ης Συνέλευσης Αντιπροσώπων που έγινε στο 
Παραθεριστικό Κέντρο ΟΤΕ στην Τέμενη Αιγί-
ου, στις 2 & 3 Μαρτίου 2019.  Σ κ ο π ό ς 
της συγκέντρωσης ήταν η συγκρότηση σε Σώμα 
της νέας Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ.

•  Υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου της 
Κ.Εφ.Ε. ήταν οι:

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2. ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ύστερα από μυστική ψηφοφορία για την θέση 
του Προέδρου έλαβαν:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: 7
ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 1
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 1

Την θέση του Προέδρου της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής καταλαμβάνει ο 
Γιαννακόπουλος Θεόδωρος.
•  Υποψήφιοι για την θέση του Γραμματέα της 

Κ.Εφ.Ε. υποψήφιοι ήταν οι:

1. ΓΑΔΕΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ύστερα από μυστική ψηφοφορία για την θέση 
του Γραμματέα έλαβαν:
ΓΑΔΕΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 7
ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 1
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 1

Κατόπιν τούτου τη θέση του Γραμματέα της 
Κ.Εφ.Ε. καταλαμβάνει ο Γαδέδης Γεώργιος.
Λήγει η συνεδρίαση και υπογράφεται το 
παρόν.

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

 Θ. Γιαννακόπουλος  Γ. Γαδέδης

Τα Μέλη
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΙΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Αθήνα 8 Μαΐου 2019
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Στις 29 Μαρτίου και στις 
19 & 20 Απριλίου η  
ΟΜΕ–ΟΤΕ πραγματο-

ποίησε απεργιακές  κινητοποι-
ήσεις ενάντια στην εκβιαστική 
εθελούσια  έξοδο που ανακοί-
νωσε η εταιρία στις 14 Μαρ-
τίου.
Μέσα σε όλο το εργασιακό 
αλαλούμ της καθημερινότητας 
που βιώνουμε όλοι μας, η Δι-
οίκηση με το γνωστό άναρχο 
στυλ και χωρίς βέβαια να έχει 
φροντίσει να αναπληρώσει τα 
κενά των εργαζομένων,  προ-
χώρησε στην εξαγγελία του 
προγράμματος εθελουσίας 
εξόδου.
Με τρομερά εκβιαστικό τρόπο, 
σε προσωπικές συναντήσεις 
προϊσταμένων και διαμερισμα-
ταρχών απειλούσαν τους συ-
ναδέλφους  να κάνουν χρήση 
του προγράμματος, κάνοντας 
λόγο για μετακίνηση του προ-
σωπικού σε θυγατρικές στο 
τέλος του έτους.
Η Διοίκηση προχώρησε ακό-
μη  ένα βήμα αυτή την φορά 

στοχοποιώντας τους συναδέλ-
φους στην φύλαξη. Τους ενη-
μέρωσε παρουσία του ίδιου 
του Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συμβούλου του οργανι-
σμού πως το έργο δίνεται όλο 
σε τρίτη εταιρία φύλαξης.
Οι διοικούντες χρησιμοποίη-
σαν το  δίλλημα στους συνα-
δέλφους φύλακες «ή φεύγετε  
με κίνητρα ή τέλος του χρόνου 
δεν θα σας συμπεριλάβουμε  
στην διασφάλιση  εργασίας ως 
εργασιακή ομάδα».

Η ΟΜΕ–ΟΤΕ από την πρώτη 
στιγμή ζήτησε ενημέρωση και 
συνάντηση με την Διοίκηση και 
πραγματοποίησε ενημέρωση 
στους άμεσα εμπλεκόμενους.

Η Διοίκηση δεν έκανε πίσω και 
έτσι οδηγηθήκαμε στις απερ-
γίες.

Το σωματείο μας συμμετείχε 
στις δράσεις, με επισκέψεις 
διαπαραταξιακών κλιμακίων 
στα Τ.Τ.Λ.Π και αποκλεισμό 
των αποθηκών στον Αυλώνα 
και στην Πάρνηθα αντίστοιχα.

Οι συνάδελφοι έδωσαν μαζικά 
το παρόν και τις τρεις απερ-
γιακές ημέρες στο Διοικητι-
κό Μέγαρο. Έδειξαν πως δεν 
εκβιάζονται και  βάζουν πάνω 
από το μεροκάματο τους την 
αξιοπρέπεια τους.

Μετά από όλα αυτά τα γεγο-
νότα, το συμπέρασμα είναι 
πως έχει χαθεί η εμπιστοσύνη 
προς τους διοικούντες και πως 
τίποτα δεν θα είναι όπως πριν.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ συμμετείχε στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια 

στην εκβιαστική εθελούσια
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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

Είναι ξεκάθαρο ότι από όποια πλευρά κι αν 
δεις τις τραγικές εξελίξεις που αφορούν το 
φετινό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στον 
όμιλο ΟΤΕ καταλήγεις στο ίδιο συμπέρασμα.

Τέτοιο φιάσκο δεν πρέπει να έχει υπάρξει 
ποτέ και σε καμιά εταιρία παγκοσμίως. Πόσο 
μάλλον όταν πρόκειται για την μεγαλύτερη 
Ελληνική εταιρεία,  μία εταιρεία η οποία δια-
τυμπανίζει παντού και σε όλα τα μέσα για το 
πόσο οργανωμένη είναι, πόσο καλή στελέχω-
ση έχει κάνει σε καίρια πόστα για να ανταπε-
ξέλθει στις προκλήσεις της εποχής και κυρίως 
πόσο έτοιμη νιώθει να αναδείξει τον ΟΤΕ του 
μέλλοντος.

Ο στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ για όλο 
και μεγαλύτερη συμμετοχή των συναδέλφων 
στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου επετεύχθη 
και με το παραπάνω. Ο τρόπος βέβαια και τα 
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να επιτευχθεί 
αυτό είναι πρωτόγνωρα,  απαράδεκτα αλλά 
και ντροπιαστικά για όλους εμάς τους εργα-
ζόμενους.

Τρομοκρατώντας και εκβιάζοντας, μιλώντας 
για θυγατρικές, παραθυγατρικές, για εκχώρη-
ση τεχνικού έργου, απολύσεις και πολλά άλλα. 
Απευθυνόμενοι σε συναδέλφους οι οποίοι 
έχουν εργαστεί και εργάζονται μέχρι σήμερα 
κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες  με την 
εντατικοποίηση στο κόκκινο και παρόλα αυτά 
ανταποκρίνονται στο ακέραιο. 

Μετά από όλες αυτές τις απαράδεκτες μεθό-
δους και όταν πάνω από 800 συνάδελφοι δή-
λωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίας 

εξόδου, η διοίκηση του ΟΤΕ ανακάλυψε ότι 
δεν υπάρχει το απαιτούμενο μπάτζετ. 

Μια εικόνα η οποία αποδεικνύει περίτρανα 
ότι κάποιοι λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο, 
ένα γεγονός το οποίο ενισχύει την τραγική ει-
κόνα μιας διοίκησης η οποία έχει πλέον απο-
λέσει κάθε έννοια εμπιστοσύνης και σοβαρό-
τητας από το σύνολο των εργαζομένων στον 
όμιλο ΟΤΕ.

Καμιά συγνώμη δεν ακούστηκε για την ψυ-
χική ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους συνα-
δέλφους μας

Κανένα ίχνος σεβασμού σε αυτά που έχουν 
προσφέρει οι εργαζόμενοι στον όμιλο όλα 
αυτά τα χρόνια. Καμιά παραδοχή έστω ότι έγι-
νε λάθος ευθύς εξαρχής. 

Κύριοι της Διοίκησης, για εμάς στην ΑΚΕ 
ΠΕΤ-ΟΤΕ ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, και 
μέσα από όλο αυτό το πρωτόγνωρο σκηνικό 
που στήθηκε με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο 
σας γνωστοποιούμε ότι αν οι συγκεκριμένες 
μεθοδολογίες επανέλθουν στο μέλλον για 
οποιοδήποτε σκοπό, θα μας βρείτε συντεταγ-
μένα απέναντι σας. 

Εμείς πάντως αξιολογώντας τα γεγονότα και 
βλέποντας τις αντιδράσεις, ανησυχούμε ιδιαί-
τερα γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι  «εκείνος 
που κρύβει τα λάθη του είναι έτοιμος να τα 
επαναλάβει».

 Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας
 Νεκτάριος Δρίτσας Θεόφιλος Μπιρμπιλής

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ - ΤΡΑΓΩΔΙΑ 2019
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allileggyipetote.blogspot.com
allileggyipetote@gmail.com

Ζούμε, εργαζόμαστε και αναπνέουμε σε 
έναν ΟΤΕ αντιθέσεων και παράνοιας.

•  Κέρδη 250 εκατομμυρίων ευρώ για την 
εταιρία από τη μία, μειώσεις μισθών για 
τους εργαζόμενους από την άλλη.

•  Μέρισμα 250 εκατομμύρια ευρώ για τους 
μετόχους απο την μία, επιθυμία δυνατό-
τητας απολύσεων για τους εργαζόμενους 
από την άλλη

•  Ip transformation που το φέρνουν εις 
πέρας οι τεχνικοί από τη μία, θυγατρικές 
και παραμάγαζα για το μέλλον μας από 
την άλλη

•  Συνέδρια προϊσταμένων βουτηγμένα στη 
χλιδή απο τη μία, εργατικά ατυχήματα και 
τραυματισμοί από την άλλη

•  Golden boys, πανάκριβα συμβόλαια στε-
λεχών από τη μία, 650 ευρώ καθαρά για 
τους νέους εργαζόμενους από την άλλη.

Συνάδελφοι,

σε αυτή την παράνοια σε αυτόν τον πα-
ραλογισμό της Διοίκησης που επιθυμεί να 
απολύει και να μας ρίξει στον Καιάδα των 
θυγατρικών, λέμε ΟΧΙ. Σήμερα απειλούνται 
και εκβιάζονται οι φύλακες, αύριο ποιος; Οι 
καλωδιακοί; Οι ψυκτικοί; Οι ηλεκτρολόγοι;

Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι τους. 
Αντιστεκόμαστε και απεργούμε την Παρα-
σκευή 29/03/2019 για το μέλλον μας, για 
τις ζωές και τις οικογένειες μας.

Όλοι στην απεργία όλοι στον αγώνα.

Για τη ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΤ – ΟΤΕ

 Ο Γραμματέας Ο Αν. Γραμματέας

 Παπαμάρκου Γιώργος Μουστακίδης Δημήτρης

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Γιατί κάνουμε μια απεργία;
Γιατί κάναμε την 24ωρη  

στις 29 Μάρτη και την 48ωρη 
 στις 19 & 20 Απρίλη;

•  Για να πάρουμε πίσω τις απολύσεις των 
75 απολυμένων συναδέλφων μας ή για 
να τους πουλήσουμε; 

•  Για να μην κλείσουν και τ’ άλλα καταστή-
ματα όπως έχουν προγραμματίσει ή για να τα 
σφραγίσουμε και να εγκρίνουμε τις επόμε-
νες απολύσεις;

•  Για να μην τολμήσουν να ξανασκεφτούν 
ότι μπορούν να μεταφέρουν τους τεχνικούς 
σε δουλεμπορική εταιρεία ή για να τους 
δείξουμε ότι αν το αποτολμήσουν θα κά-
νουμε δυο - τρεις μέρες απεργία και όσοι 
απομείνουν θα ξαναπιάσουν δουλειά;

•  Ή όπως οι απολυμένοι φύλακες σήμερα 
και οι απολυμένοι εμπορικοί, διοικητικοί και 
τεχνικοί αύριο θα κλαίνε την μοίρα τους;

Γιατί κάνουμε μια απεργία; Για να νικήσουμε  
ή για να κάνουμε τζάμπα μάγκες τα αφεντικά; 

Μήπως για να δηλώσουμε ότι είμαστε δυσα-
ρεστημένοι;… Αν το κάνουμε γι’ αυτό μπορούμε 
να κρεμάσουμε ένα πινακιδάκι στις λαιμαργιές 
μαζί με το όνομα (όπως κάνουν οι Γιαπωνέζοι)  που 
να γράφει «είμαι δυσαρεστημένος»!... δεν χρει-
άζεται να τους χαρίζουμε και μεροκάματα.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες: Χαιρετίζουμε την 
μαζική σας συμμετοχή στην απεργία, την πε-
ριφρούρηση της απεργίας που κάνατε σε επαρ-
χιακές πόλεις, αλλά δυστυχώς η ξεπουλημένη 
διακομματική εργατοπατερία που διευθύνει την 
ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα σωματεία μέλη, μας ξεπούλησε!
Χωρίς καν να μας ρωτήσουν, χωρίς να κάνουν ούτε 
Δ.Σ για να αποφασίσουν το σταμάτημα ή την 
συνέχιση του αγώνα.

Τους καταγγέλλουμε:
Την Τετάρτη, προπαραμονή της απεργίας, συ-
νεδρίασαν σαν εκτελεστική επιτροπή  -δηλαδή 
μεταξύ τους- και αποφάσισαν να σταματήσουν 
ενώ η απεργία δεν είχε ξεκινήσει!

Όλοι μαζί ομόφωνα.
(Δ)ΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ (ΣΥΝ 1) - ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και 
το επικοινώνησαν μάλιστα στα αφεντικά τους… 
στους εργοδότες τους στην D.T και στα κόμματά 
τους.

Κάποιοι Δακίτες κυκλοφόρησαν SMS και φή-
μες…  για να σαμποτάρουν την απεργία!
Άλλοι πράσινοι (σ)ΦΟΥ(γ)Κοκολάριοι της D.T 
έκαναν την παραμονή της απεργίας «νυχτερίδα» 
με 5 δικηγορικά γραφεία… για να τους αναθέ-
σουν τις απολύσεις μας! 
Δεν έκαναν καμία περιφρούρηση… στήθηκαν 
στο Δ. Μέγαρο, φωτογραφήθηκαν…  και την 
κοπάνησαν! 

Όσοι μπήκατε στα ψηφοδέλτια τους, απεργήσατε 
και δεν συμφωνείτε μαζί τους καθαιρέστε τους!
Μην παίρνετε όλους τους συναδέλφους στο λαιμό 
σας με την καιροσκοπική στάση σας.
Ρωτήστε τους συνυποψήφιους σας φύλακες πως 
αισθάνονται ή φανταστείτε πως θα αισθάνεστε 
σαν απολυμένοι εσείς αύριο. 
Όσοι θέλετε να τους συγχαρείτε τηλεφωνήστε 
τους!

Δημοσιεύουμε τα ονόματά τους  
γιατί έγραψαν ιστορία. 

Γιατί σφράγισαν τις πρώτες 75 απολύσεις. 
Γιατί άναψαν το πράσινο φως και για τις επόμενες!
Λάμπρου Βασίλης: Πρόεδρος ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Φούκας: Δημήτρης: Γραμματέας ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Κωστάρας Βασίλειος: Γραμματέας Οικονομικών. 
Κατσιαμάκης Ανδρέας: Αντιπρόεδρος. 

Θεοδώρου Θοδωρής: Οργανωτικός Γραμματέας. 
Κουβατζής Δημήτριος: Αναπληρωτής Οργανωτι-
κός Γραμματέας.
Μουστακίδης Δημήτρης: Γραμματέας Διεθνών 
Σχέσεων. 
Μηλιώνης Σταύρος: Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών 
Σχέσεων.
Παύλου Ελένη: Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέ-
σεων.
Κατσικερός Λεωνίδας: Αναπλ. Γραμμ. Τύπου & 
Δημοσ. Σχέσεων.
Στρίκος Κωνσταντίνος: Γραμματέας Υγιεινής & 
Ασφάλειας.
Βάκος Βασίλης: Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & 
Ασφάλειας.
Δρίτσας Νεκτάριος: Πρόεδρος ΠΕΤ-ΟΤΕ.
Αρβανιτοζήσης Δημήτρης: Πρόεδρος ΠΑΣΕ-Ο-
ΤΕ.
Κατσαρός Βασίλης: Πρόεδρος COSMOTE.
Αλεξίου Άρης: Πρόεδρος ΕΕΤΕ-ΟΤΕ.
Λάμπρου Γιώργος: Πρόεδρος ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ.

…στο χέρι μας είναι να τους 
σταματήσουμε.

ΡΙΠΕΣ
69.821 υποψήφιοι διεκδίκησαν την ψήφο μας στις τελευταίες διπλές εκλογές!lll Υπήρχε λοιπόν τέτοιο 

τεράστιο διαθέσιμο δυναμικό;lll  Υπάρχουν τόσοι εν’ δυνάμει σωτήρες που προσφέρθηκαν και  προσφέρο-
νται να θυσιαστούν για το κοινό καλό...  της χώρας, του λαού και του τόπου τους;lll  Και ενώ οι ψηφο-
φόροι ψάχναν στην κάλπη για τις λύσεις, ο ΟΤΕ ανακοίνωνε απολύσεις!lll  Σε όσους από τους 
φύλακες δεν τσίμπησαν το τυράκι και δεν μπήκαν στην εθελουσία, τους κοινοποίησαν τις απολύ-
σεις τους με δικαστικό επιμελητήlll  Είπαμε.. έχουμε νέα ήθη και έθιμα από τη γερμανική διοίκηση της 
D.Tlll  Όλα αυτά βέβαια γίνονται με την σύμφωνη γνώμη των εργατοπατέρων της ΟΜΕ- ΟΤΕ και των 
σωματείων, οι οποίοι βέβαια αυτές τις μέρες περιφέρονταν στα προεκλογικά περίπτερα του ΚΙΝΑΛ 
και της Νέας Δημοκρατίας και σαν υποψήφιοι διεκδικούσαν να καταλάβουν διάφορες θέσεις στην 
τοπική αυτοδιοίκησηlll  Αναφερόμαστε στους συνδικαλιστές των δυο κομμάτων όχι γιατί οι άλλοι είναι 
καλύτεροι αλλά στον ΟΤΕ οι εργαζόμενοι κατά συντριπτική πλειοψηφία εκλέγουν αυτές τις δυο παρατάξεις και 
είναι φυσικό... όπως έστρωσαν να κοιμηθούνlll

Στο πανό βέβαια έγραφαν ΟΧΙ, στα αφεντικά τους όμως είχαν πει ΝΑΙ!



ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ22

�  ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

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

¶·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi AÁˆÓÈÛÙÈÎfi M¤ÙˆÔ

ª
∞
ƒ
∆∏

™
 2

01
0

Αθήνα, 20 Μάη 2019

Καταγγέλλουμε το νέο εργατικό ατύχημα
Ένα νέο εργατικό ατύχημα συνέβη την Κυριακή, 19/5, 

στη Ρόδο. Συνάδελφος τεχνικός, ο οποίος δούλευε μό-
νος του, χτύπησε πέφτοντας από τη σκάλα. Μάλιστα, η 
διακομιδή του συναδέλφου στο νοσοκομείο, για να του 
παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να του γίνουν τα 
απαραίτητα ράμματα, έγινε από τον πελάτη του ΟΤΕ, για 
τη σύνδεση του οποίου δούλευε ο συνάδελφος. Το ερ-
γατικό ατύχημα έγινε στη Ρόδο όπου πολλές φορές 
στελέχη της εταιρίας έχουν πει στους συναδέλφους 
ότι είναι «τυχεροί» γιατί τα Δωδεκάνησα είναι από 
τις περιοχές με τα περισσότερα διμελή συνεργεία! 
Βέβαια, αυτό δεν έχει γίνει από τύχη, αλλά από την 
παρέμβαση της ΤΔΕ και από τη σθεναρή στάση πολ-
λών συναδέλφων που ωστόσο όπως φάνηκε την 
Κυριακή δεν αρκεί αλλά απαιτείται να ενταθεί και 
να υποστηριχθεί με αντίστοιχες αποφάσεις και από 
το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.

Και αυτό το ατύχημα προστίθεται στη μακρά λίστα των 
εργατικών ατυχημάτων που αυξάνονται μαζί με την αύ-
ξηση της εντατικοποίησης. Η καθημερινή πίεση για την 
επίτευξη των στόχων, η συνεχής υπενθύμιση της αξιολό-
γησης από τους προϊσταμένους ώστε οι εργαζόμενοι να 
μην αντιδρούν ούτε καν σε αυθαιρεσίες της εργοδοσίας, 
η υποστελέχωση που μεγάλωσε μετά τις πρόσφατες απο-
λύσεις μέσω «εθελούσιας», τα μονοπρόσωπα συνεργεία, 
το ολοένα αυξανόμενο αντικείμενο, η μη τήρηση των 
Μέτρων Ατομικής Προστασίας ώστε «να βγει η δουλειά» 
αποτελούν τις αιτίες της συνεχούς αύξησης των εργατι-
κών ατυχημάτων.

Πέρα, όμως, από την ευθύνη της εργοδοσίας για όλα 
τα παραπάνω ευθύνη φέρουν και οι πλειοψηφίες της 
ΟΜΕ και της ΠΕΤ. Έχουν αποδεχθεί τα μονοπρόσωπα 
συνεργεία, άρα και τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας από τους συναδέλφους αφού η τήρησή τους 
απαιτεί 2 εργαζόμενους ανά συνεργείο. Έχουν αποδεχθεί 
με τη σιωπή τους το μαστίγιο της αξιολόγησης, που πλέ-
ον έχει και τον ατομικό στόχο, να αξιοποιείται κατά το 
δοκούν από την εργοδοσία. Έχουν αποδεχθεί τις αυθαι-
ρεσίες και τις απειλές τις οποίες καθημερινά εξαπολύουν 
διάφοροι προϊστάμενοι και δεν κάνουν τίποτα παρά το 
γεγονός ότι οι συνάδελφοι κάνουν συνεχώς καταγγελίες. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
τα συνεχή εργατικά ατυχήματα αποδεικνύουν με το 

πλέον δυσάρεστο τρόπο το γεγονός ότι η εργοδοσία του 
ΟΤΕ, όπως και κάθε μονοπωλίου, μπροστά στην αύξη-
ση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς της δεν 

διστάζει να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζόμενων. 
Η λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφά-
λειας των εργαζομένων είναι κόστος για την εργοδοσία 
και για αυτό το λόγο στόχος της είναι η μείωση αυτού 
του κόστους. Όσο, δηλαδή, θα αυξάνεται το μέρισμα των 
μετόχων τόσο περισσότερο θα κινδυνεύει η σωματική 
μας ακεραιότητα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουμε την 
υπόθεση στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τί-
ποτα από τις πλειοψηφίες του συνδικαλιστικού κινήματος 
του ΟΤΕ που ακόμα και όταν απολύονται συνάδελφοι 
κάνουν λόγο για εργασιακή ειρήνη. Η εργασιακή ειρήνη 
που επικαλούνται είναι γεμάτη από εντατικοποίηση, τσα-
κισμένα δικαιώματα, μισθούς πείνας, διαχωρισμό των ερ-
γαζομένων, απλήρωτες υπερωρίες, εργατικά ατυχήματα.

Απαιτούμε:
w  Εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, 

με συνελεύσεις σε κάθε χώρο δουλειάς να πάρουμε 
τώρα αποφάσεις και να αποφασίσουμε ότι δεν θέ-
τουμε τη σωματική μας ακεραιότητα σε κίνδυνο για 
να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις της διοίκησης, ότι 
δεν θέτουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο για να αυξάνο-
νται τα κέρδη της εργοδοσίας.

w  Οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας να διαδραματί-
σουν επιτέλους το ρόλο που τους αρμόζει.

w  Άμεσες προσλήψεις προσωπικού για τα υποστελεχω-
μένα από τις «εθελούσιες» απολύσεις τμήματα προ-
κειμένου να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι από την 
εντατικοποίηση της εργασίας.

w  Να γίνει έλεγχος και στα τμήματα που έχει ολοκλη-
ρωθεί η διανομή λόγο ελλείψεων στον εξοπλισμό 
που έχουν χρεωθεί οι τεχνικοί (κράνη, ζώνες, ιμά-
ντες).

Ταυτόχρονα ζητάμε από τις κατά τόπους επιθεωρήσεις 
εργασίας να αναλάβουν την διασφάλιση των παραπάνω 
βάση της ευθύνης που προκύπτει από το ρόλο τους ως 
ελεγκτικός μηχανισμός.

Καλούμε τους εργαζόμενους σε συσπείρωση με τις τα-
ξικές δυνάμεις στον όμιλο ΟΤΕ να διεκδικήσουν το αυ-
τονόητο, την λήψη άμεσων μέτρων από την εργοδοσία 
που να εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια κατά 
τη διάρκεια της εργασίας τους. Τους καλούμε να γυρί-
σουν την πλάτη στις αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις του 
ρεαλισμού που τους καλούν σε υποταγή με σημαία την 
εργασιακή ειρήνη και δεν διστάζουν στο όνομα αυτής να 
τα κάνουν πλακάκια με τη διοίκηση. Τίποτα δεν κερδίζε-
ται με διαπραγμάτευση, τα πάντα επιβάλλονται με αγώνα.
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Το game of thrones τελείωσε  
το game of bonus ποτέ 

Συνάδελφοι η κρίση πλέον καταδυναστεύει 
την ζωή μας εδώ και εννέα χρονιά, και αυτά τα 
εννιά χρονιά η καθημερινότητα μας στον ΟΤΕ γί-
νεται κάθε χρόνο χειρότερη. 

Κάθε χρονιά η παράλογη λογική των νεομά-
νατζερ κάνει την ζωή μας όλο και πιο γκρίζα. 

Οι τεχνικοί τρέχουμε σαν τρελοί (εδώ να 
υπενθυμίσουμε ότι είμαστε σύμφωνα με τους 
“φωστήρες’’ υπεράριθμοι).Τα παιδιά στο soc 
παλεύουν να βοηθήσουν και η λύση των νεο-
μάνατζερ είναι η αναμονή της μιας ώρας και αν, 
και το να ξεπετάνε τις κλήσεις όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. 

Οι εξοπλισμοί επανακατασκευασμένοι βγά-
ζουν συνέχεια προβλήματα. 

Ο IMS μια φορά,τουλάχιστον, την εβδομάδα 
πέφτει, γιατί η υποδομή είναι για σταδιακή με-
τάβαση στο ip transformation. Βέβαια ποσώς 
νοιάζονται οι “φωστήρες”.

Οι καμπίνες προσφάτως ξεκίνησαν να εφο-
διάζονται με μπαταρίες ώστε να παρέχουν όσο 
το δυνατόν αδιάλειπτη λειτουργία, βέβαια το 
έργο ξεκίνησε το 2015 αλλά όπως είπαμε ποσώς 
νοιάζονται οι “φωστήρες”.

Επειδή είμαστε υπεράριθμοι αλλά δεν φτά-
νουμε (η παράλογη λογική) μπαίνουν στα σπίτια 
οι “συνεργάτες” όπου συνέχεια έρχονται παράπο-
να ότι τα κάνουν μάνταρα, ζητούν προσυμφωνη-
μένες ταρίφες και γενικά τα κάνουν @!#$!@@, 
και φυσικά ποιος τρέχει να σώσει για ακόμη μια 
φορά την κατάσταση, ο ταλαίπωρος τεχνικός. 

Αιτήματα κολλάνε, χάνονται, οι πελάτες απηυ-
δουν και έχουν φτάσει μέχρι και στις απειλές με 
όπλα. 

Και ποιος φταίει για όλα αυτά; 
Φυσικά όχι αυτοί που ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ και 

ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ, και διαλύουν και παιρνουν τα 
BONUS και τα χρυσά συμβόλαια αλλά Η ΠΡΩΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ. 

Η πρώτη γραμμή που όπως ακούστηκε από τα 
χείλη εκπροσώπου της διοίκησης στο βήμα, στην 
γενική συνέλευση της ΠΕΤ, για πρώτη φορά πέ-
ρυσι δεν ήταν ζημιογόνα γιατί οι τεχνικοί έκαναν 
πωλήσεις. ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ.

Και τι δεν έχουμε ακούσει σε εκείνο το βήμα 
από εκπροσώπους της διοίκησης. Ότι η δουλειά 
μας κινδύνευε γιατί η GOOGLE θα έφτιαχνε δο-

ρυφόρους με αερόστατα για να μοιράζει ιντερ-
νέτ, ότι η wind vision, το πιο γυμνό στην πραγ-
ματικότητα πακέτο της αγοράς με ένα κινεζικό 
tv box θα μας διέλυε, και αυτό γιατί; Γιατί είχε 
μια ωραία καμπάνια και οι ‘φωστήρες’ αντί να 
φτιάξουν μια καλύτερη διαφημιστική καμπάνια 
πίεσαν ξανά το προσωπικό και έβγαλαν μια εθε-
λουσία. 

Φέτος ακούσαμε ότι πρέπει να είμαστε ευέ-
λικτοι γιατί στην Ιταλία μια καρτοκινητή πήρε 
σοβαρό μερίδιο της αγοράς (Όπως η Q η η frog 
στην δική μας αγορά πριν λίγα χρόνια ). Οι απα-
ντήσεις των ‘τρανών’ μάνατζερ μια εθελουσία 
και φυσικά πίεση στην πρώτη γραμμή. 

Για στρατηγικές αντιμετώπισης και κατάκτη-
σης μεριδίου της αγοράς ούτε λόγος. Αυτά θέ-
λουν δουλειά, ιδέες, ταλέντο. 

Ήρθε το NETFLIX άλλος πανικός. Απάντη-
ση όχι περιεχόμενο στο OTETV (πχ ας δούμε τι 
συνέβη όταν αγοράστηκαν τα δικαιώματα του 
EUROPA και του CHAMPION LEUAGUE )

ΟΧΙ βέβαια. Hybrid και φυσικά πίεση στην 
πρώτη γραμμή. Γιατί ο πελάτης δεν θα βάλει 
Netflix, amazon prime η την Disney που έρχε-
ται όταν μέσα από το hybrid μπορεί να δει από 
το replay η το video club την σειρά του bbc με 
το Γεωργούλη που δεν βλέπει ούτε η μάνα του 
Γεωργούλη και κάτι ταινίες δεκαετίας του Jason 
Statham. ΦΩΣΤΗΡΕΣ !!!

Οι νεομάνατζερ λοιπόν με όλα αυτά για την 
αγορά το agility, mobility, cia, nba συνεχίζουν 
την απαξίωση των πάντων πλην των ιδίων. 

Πρώτα ήρθε το απαξιολόγιο που για ακόμη 
μια φορά είχε στόχο στην απαξίωση, τον μηδε-
νισμό του φιλότιμου οτετζή και την ακόμη χει-
ρότερη ψυχολογική πίεση. Μετά ήρθαν τα job 
families. Μια αποτυχημένη πατέντα που έχει 
στόχο την ευμεταβλητότητα. Ένα αποτυχημένο 
μοντέλο που μηδενίζει πτυχία, προϋπηρεσίες, 
ικανότητές και πιέζει με αυθαίρετους στόχους. 

Και μετά φυσικά ήρθε η καταιγίδα της εθελου-
σίας. Τι είδαμε λοιπόν σε αυτήν την διαδικασία 
της ντροπής; 

Τους νεομάνατζερ χωρίς ρεαλιστικό σχε-
διασμό να εξαπολύουν τους δήμιους τους που 
χωρίς κανέναν φραγμό απείλησαν – μηδένισαν 
–πίεσαν -κατέστρεψαν προσωπικότητες συνά-
δελφων. 

Με ευκολία χωρίς καμία αίσθηση συναδελ-
φικότητας είδαμε τους συνάδελφους από την 
ασφάλεια την μια μέρα να τους παίρνουν μέτρα 
για την στολή τους και την άλλη να τους κοινο-
ποιείται η απόλυση. 

Είδαμε επίσης παπαγαλάκια παντού και να 
εντείνουν τον πανικό για δικούς τους σκοπούς 
(ψήφοι, εντυπώσεις ).Είδαμε τους επαναστάτες 
του facebook να απαξιώνουν κάθε δράση της 
ομοσπονδίας, αλλά ως μάχιμοι γνήσιοι αγωνι-
στές τις μέρες της απεργίας να βάζουν άδεια και 
ρεπό. 

Και οι νεομάνατζερ να τρίβουν τα χέρια τους 
γιατί είδαν την ευκολία των καλοθελητών, την 
ευκολία που κάποιοι το έβαλαν κάτω.

Και εδώ έρχεται η σημασία της ομοσπονδίας, 
του συνδικάτου. Αν ξεφύγουμε από την σταυρο-
θηρία, από το κυνήγι των εντυπώσεων, από όλη 
αυτήν την παθογένεια τότε έχουμε ελπίδα. 

Βλέπουμε όλοι να μιλάνε για την εκπαίδευ-
ση. Χαμογελάμε γιατί όπου βρεθούμε και όπου 
σταθούμε χρόνια τώρα τονίζουμε ότι είναι όπλο 
για την διασφάλιση της εργασίας μας. Η σωστή 
εκπαίδευση όμως και όχι τα mail των 5 φωτο-
γραφιών πως ανάβει ένα λαμπάκι. 

Η αναγνώριση των πτυχίων είναι υψίστης ση-
μασίας όχι για 30 40 ευρώ παραπάνω αλλά για 
την διασφάλιση του έργου μας. Δεν γίνεται πχ 
να δίνεται το έργο των ΗΜ γιατί δεν υπάρχουν 
ηλεκτρολόγοι και οι μισοί σχεδόν οτεσκλαβίτες 
να είναι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. 

Έρχονται οι μέρες για την καινούργια συλ-
λογική. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας για 
όλο τον όμιλο που θα διασφαλίζει τις θέσεις 
εργασίας μας, το έργο μας. Την υγιεινή και την 
ασφάλεια μας ψυχικά και σωματικά και φυσικά 
καλύτερες συνθήκες εργασίας και οικονομικά 
και για την καθημερινότητα μας. Αυτό σημαίνει 
συνδικαλισμός και μπορεί να πραγματοποποηθεί 
μόνο αν υπάρχει ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΝΤΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΑ 

Τα απανταχού μέλη  
της Ακομμάτιστης Ενότητας
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�  ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά το 45ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΜΕ, το σω-
ματείο της COSMOTE παραχώρησε το δικαίωμα για 
τη διαπραγμάτευση, καθώς και την υπογραφή ΣΣΕ 
στην ΟΜΕ-ΟΤΕ. Η παραχώρηση αυτή αν και δεν έχει 
επισημανθεί σε καμία ανακοίνωση άλλης παράταξης, 
είναι προφανώς το κορυφαίο θέμα από αυτά που συ-
νέβησαν στο Συνέδριο.  

Έχουν αντιληφθεί πια οι πάντες, ότι δεν είναι πρω-
τεύουσας σημασίας η συρραφή ενός διεκδικητι-
κού πλαισίου από τα πρωτοβάθμια σωματεία, 
δίχως να υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Γιατί απλά 
το πλαίσιο αυτό, έχει ως προορισμό – όπως δείχνει η 
εμπειρία της προηγούμενης ΣΣΕ – να γίνει κουρελό-
χαρτο στις διαπραγματεύσεις.  

Από την άλλη πλευρά, η αίτηση του σωματείου της 
E-Value για να εισέλθει στην ΟΜΕ αντιμετωπίστηκε 
από το Προεδρείο σύμφωνα με τα στενά τους παρα-
ταξιακά συμφέροντα, δηλαδή ολική άρνηση από το 
ΣΥΝΕΝΑ και πάγο από την ΑΚΕ. Η Αγωνιστική Συνερ-
γασία ψήφισε θετικά, αποδεικνύοντας για μια ακόμα 
φορά ότι δεν ορίζει τη στάση της από τους συσχετι-
σμούς και  τα μικροπαραταξιακά  συμφέροντα. 

Δυστυχώς, όμως, το σημαντικότερο γεγονός του 
Συνεδρίου είναι ότι αρνήθηκε να δώσει λύση, ή 
έστω να προσπαθήσει να προετοιμαστεί, για τα 
φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους ερ-
γαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ: αποσχίσεις έργων, 
εκβιαστικές εθελούσιες – παλινωδία, job families, 
κλιμάκια, απαξιολόγιο, ψυχολογικός πόλεμος από τη 
διοίκηση προς τους εργαζόμενους, απολύσεις κλπ. 

Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γενικός Γραμματέας 
της ΟΜΕ, αρνήθηκαν επιδεικτικά να ασχοληθούν με 
τα παραπάνω ζητήματα. Στις ευθείες προτάσεις της 
Αγωνιστικής Συνεργασίας είτε κώφευσαν είτε απά-
ντησαν ότι είναι πολύ αγωνιστικές για το ρεαλισμό 
τους, δίχως ωστόσο να αναφέρουν τις δικές τους 
προτάσεις. Από την άλλη πλευρά ο Πρόεδρος και ο 

Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΕ δεν ζήτησαν καν το 
λόγο (!!), ενώ ο Πρόεδρος της ΠΕΤ στον ελάχιστο 
χρόνο που μίλησε, κατά τη γνωστή ποδοσφαιρική 
του λογική, πέταξε και πάλι την μπάλα στην εξέδρα. 

Όταν, λοιπόν, η διοίκηση της DT διαπιστώνει ότι 
δεν υπάρχει ουσιαστική αντίδραση απέναντί της από 
το συνδικάτο, προχωράει και σε χειρότερες επιθέ-
σεις. Έτσι και πριν ακόμα περάσει μια εβδομάδα από 
τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, απέστειλε με δικαστι-
κούς επιμελητές (!) ένα ιδιότυπο εξώδικο με απειλή 
απόλυσης στους εναπομείναντες φύλακες. Στο εξώ-
δικο αυτό, τους καλεί να συμμετέχουν σε μια νέα πα-
ράταση της εθελουσίας για το υπερκαλυμμένο  κατά 
τα άλλα Β’ πρόγραμμα, ειδάλλως στην αρχή του επό-
μενου έτους θα απολυθούν με την «νόμιμη αποζημί-
ωση». Τις απειλές αυτές τις διατύπωσε εκ νέου και 
προφορικά ο Πρόεδρος του ΟΤΕ σε συνάντηση που 
εκείνος ζήτησε μαζί τους, απουσία του συνδικάτου! 
Mobbing δηλαδή και εργασιακός εκφοβισμός, πα-
ρουσία είκοσι εργαζομένων που μπορούν κάλλιστα 
να το πιστοποιήσουν ως μάρτυρες στις δικαστικές αί-
θουσες. Συνεπώς, η διοίκηση με σοβαρότητα στο 
ναδίρ και με αθλιότητα στο ζενίθ εξωθεί τις ερ-
γασιακές σχέσεις στα δικαστήρια, υλοποιώντας 
το δόγμα Βουρλούμη. 

Καλούμε την ηγεσία των σωματείων και της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ που παραμένουν συνδικαλιστικά αδρα-
νείς, να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν 
τον οικόσιτο συνδικαλισμό τους. Ο «ρεαλισμός» τους, 
κανένα φρένο δεν έφερε στις αντεργατικές πολιτικές 
της διοίκησης της DT τα τελευταία οκτώ χρόνια. Και-
ρός να δοκιμάσουνε, έστω για να περισωθούν 
κι άλλες πρακτικές, όπως οι συνδικαλιστικοί 
αγώνες και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, 
αν θέλουν πράγματι να ανατραπούν τα εις βά-
ρος των εργαζόμενων σχέδια της διοίκησης.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη προσπεράσει  
το 45ο Συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ
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ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ƒ

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν ξεχνά και κάθε χρόνο τιμά τους 17 συ-
ναδέλφους που εκτελέσθηκαν άδικα από τις Γερμανικές 
δυνάμεις κατοχής. 

Υστερα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων 
της 1ης Μαΐου του 1944, ακολούθησαν αντίποινα συλλαμβά-
νοντας απεργούς.

Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί συνάδελφοί μας. Ταλαιπω-
ρήθηκαν, βασανίστηκαν, και τελικά εκτελέστηκαν στις 7 Μαΐ-
ου 1944. Η θυσία τους αυτή θα μείνει πάντα χαραγμένη στην 
ψυχή και την καρδιά κάθε ελεύθερου ανθρώπου.

Το Σωματείο μας όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κατέθεσε 
στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων που βρίσκεται στο κτίριο 
του ΟΤΕ επί της οδού Κωλέττη, αποδίδοντας φόρο τιμής στους 
συναδέλφους που αντιστάθηκαν τον ολοκληρωτισμό για να 
ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ - 7 ΜΑΪΟΥ 1944

 

Αριθμ. Πρωτοκ. :  4420 Αθήνα 7 Μαΐου 2019 
 

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ 
7 ΜΑΪΟΥ 1944 

 Η ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν ξεχνά και κάθε χρόνο τιμά τους 17 συναδέλφους που 
εκτελέσθηκαν άδικα από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής.  

 'Υστερα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της 1ης Μαΐου του 
1944, ακολούθησαν αντίποινα συλλαμβάνοντας απεργούς.  

 Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί συνάδελφοί μας. Ταλαιπωρήθηκαν, 
βασανίστηκαν, και τελικά εκτελέστηκαν μία ημέρα σαν σήμερα.  

 Η θυσία τους αυτή θα μείνει πάντα χαραγμένη στην ψυχή και την καρδιά κάθε 
ελεύθερου ανθρώπου. 

 Το Σωματείο μας όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, κατέθεσε στεφάνι στο 
μνημείο των πεσόντων που βρίσκεται στο κτίριο του ΟΤΕ επί της οδού Κωλέττη, 
αποδίδοντας φόρο τιμής στους συναδέλφους που αντιστάθηκαν τον 
ολοκληρωτισμό για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. 

 

Συντετριμμένος όλος ο τε-
χνικός κόσμος και όλοι οι 
συνάδελφοι της εταιρίας 

αποχαιρέτισαν τον αγαπητό συ-
νάδελφο και μέλος του σωμα-
τείου μας ΓΙΩΡΓΟ ΞΑΝΘΑΚΗ 
από την Ιεράπετρα Κρήτης.
Ο άτυχος συνάδελφος εν ώρα 
εργασίας και καθώς οδηγούσε 
το υπηρεσιακό όχημα, κάτω από 
αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε 
τον έλεγχο του οχήματος. Απο-
τέλεσμα ήταν να συγκρουστεί 
με διερχόμενο φορτηγό και να 
χάσει άδικα την ζωή του. Στην 

περιοχή εκείνη την στιγμή είχε 
τοπική καταιγίδα με ισχυρή χα-
λαζόπτωση. 
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ από την πρώτη 
στιγμή μέσω του προέδρου 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΡΙΤΣΑ βρέθηκε 
δίπλα στην οικογένεια του συ-
ναδέλφου. Εισηγηθήκαμε στην 
διοίκηση να βοηθήσει με κάθε 
τρόπο την οικογένεια και εξα-
σφαλίσαμε με την βοήθεια της 
εταιρίας μια υποτροφία για την 
κόρη του συναδέλφου που είναι 
φοιτήτρια ιατρικής Αθηνών στο 
πρώτο έτος.

Ο Γιώργος Ξανθάκης ήταν ένας 
από τους καλύτερους τεχνικούς 
καλωδιακών, ο οποίος μάλιστα 
είχε συνεισφέρει στην αποκατά-
σταση των βλαβών στην Μάν-
δρα Αττικης και στο Μάτι.

Με αφορμή αυτού του τραγικού 
γεγονότος, θέλουμε να ενημε-
ρώσουμε όλα τα μέλη μας να 
είναι πολύ προσεκτικοί και να 
λαμβάνουν όλα τα μέτρα προ-
στασίας κατά την εργασία τους. 

Η υγεία και η ασφάλεια των ερ-
γαζομένων είναι πάνω από όλα.

Τραγικό τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα Κρήτης 
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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

26 ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ƒ

Η κάρτα μελών της ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι γεγονός
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ στα πλαίσια της ανιδιοτελούς προσφοράς στα 

μέλη της και με σκοπό την παροχή ποιοτικών και οικονομικών 
υπηρεσιών, δημιούργησε την κάρτα μελών για όλα τα μέλη 
της.

Με την χρήση της κάρτας μπορείτε να απολαμβάνετε οικο-
νομικότερες 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 επι-
σκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.petote.gr

Pásala bien.ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΑΚΕΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟ ΜΑΣΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

40% ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΣΤΙΣ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΒΡΕΦΙΚΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

20% ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΕΚΠΤΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 40% ΕΚΠΤΩΣΗ

ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΚΡΕΒΑΤΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

15% ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ Ι.Χ.

42€ ΓΙΑ Ι.Χ. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
10% ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

20% ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΕΚΠΤΩΣΗ

10% ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ

Ο Όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ προσφέρει 10 υποτροφίες  
για τη νέα περίοδο στα μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ

20% ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ




