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•  Απεργίες κατά των απολύσεων  
και υπέρ της υπογραφής ΣΣΕ σελ. 10-13

•  Σχεδιασμός για την συνένωση  
των σωματείων στον όμιλο σελ. 5

•  Κινητοποιήσεις κατά των εργολαβιών σελ. 6

•  46ο  Έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο ΟΜΕ-ΟΤΕ σελ. 8-9

ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας
ΠΕΤ-ΟΤΕ Ιωαννίνων
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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 210 
5241576 (ώρες γραφείου) και δίνετε τη νέα διεύθυνσή σας σε περίπτωση 
αλλαγής.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 281
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 104 32
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.

Περιγραφή: Ξύλινος επιτραπέζιος τηλεφωνικός μεταλλάκτης 10 γραμμών. 
Η πρόσοψη είναι από μέταλλο και βακελίτη χρώματος μαύρου. Διακρίνονται 
στο επάνω μέρος οι υποδοχές των τηλεφωνικών γραμμών και σε τρεις σειρές 
από κάτω οι διακόπτες σύνδεσης. Στη δεξιά πλευρά διακρίνεται η μανιβέλλα 
και αριστερά το ακουστικό από βακελίτη τοποθετημένο στη βάση-άγκιστρο
Η κατασκευή του συγκεκριμένου τύπου εποπτεύεται από το Βρετανικό τμήμα 
της Ericsson και κυκλοφορεί επίσης και με τον κωδικό Ν105. Στον εξοπλισμό 
περιλαμβάνεται ειδική σήμανση ειδοποίησης αναπάντητων κλήσεων. Παρου-
σιάζει ειδικό τεχνικό ενδιαφέρον η λειτουργία του μηχανισμού ειδοποίησης 
και εκκαθάρισης αναπάντητων κλήσεων.
Διαστάσεις: 37 x 55 x 25 cm
Υλικό: Ξύλο, μέταλλο, βακελίτης

Επιτραπέζιος τηλεφωνικός 
μεταλλάκτης 10 γραμμών Beeston 

Notts (Αγγλία 1940-1950)

ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ



ΤΕΥΧΟΣ 281 3

Σ
Η

Μ
Ε

ΙΩ
Μ

Α
 Ε

Κ
Δ

Ο
Σ

Η
Σ

 ƒ

Ζούμε την στιγμή της μετάβασης 
από την δικαιολογία των μνημο-
νίων στον εκφοβισμό για δημι-

ουργία θυγατρικών και μετακίνηση του 
προσωπικού.

Η διοίκηση αντί να σκύψει στα βασι-
κά προβλήματα του προσωπικού και να 
δώσει άμεσες λύσεις, περιορίζεται ανά 
πενταετία σε κάποιο σενάριο με σκοπό 
να δικαιολογεί τις αστοχίες της και να 
επιβάλει την πολιτική της.

Συγκεκριμένα αντί:
�  Να προσλάβει κόσμο
�  Να εκπαιδεύσει τον κόσμο 
�  Να εξορθολογήσει σωστά το έργο 

μοιράζοντας το προσωπικό σωστά 
�  Να βελτιώσει τις εσωτερικές λει-

τουργίες 
�  Να ενθουσιάσει το προσωπικό 
�  Να εμπνεύσει ασφάλεια στους ερ-

γαζομένους 
Ασκεί ακριβώς την αντίθετη πολιτι-

κή κυνηγώντας τους εργαζόμενους και 
δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας 
και αβεβαιότητας.

Εμείς σαν σωματείο είμαστε υπέρ της 
ισόποσης και ισόνομης συμπόρευσης 
όλων των μερών. Δεν θέλουμε ούτε η 
εταιρία να κλείσει ούτε οι πελάτες μας 
να είναι δυσαρεστημένοι.

Θέλουμε τη δίκαιη αναγνώριση του 
έργου μας, την ηθική και οικονομι-
κή επιβράβευση, τον σεβασμό και την 
ασφάλεια στην εργασία μας.

Εργολάβοι
Οι λάθος πρακτικές των υπεύθυνων 

και ο βίαιος τρόπος που πραγματοποίη-
σε η διοίκηση την τελευταία εθελούσια, 
είχε ως αποτέλεσμα την υποστελέχωση 
των τμημάτων και την αύξηση των ερ-
γασιών οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα.

Η διοίκηση για να λύσει αυτό το πρό-
βλημα δεν ήρθε σε συνεννόηση με την 
ΠΕΤ-ΟΤΕ και προχώρησε σε εκχώρηση 
έργου στους τεχνικούς των εργολάβων.

Οι εργολαβίες όχι μόνο δεν έλυσαν 

το πρόβλημα αλλά δημιούργησαν μεγα-
λύτερα καθώς οι τεχνικοί του εργολά-
βου μη έχοντας την κατάλληλη εμπειρία 
από όπου πέρασαν άφησαν συντρίμμια.

Σύμβαση
Είμαστε σε περίοδο διαπραγματεύσε-

ων αυτό το διάστημα για την νέα συλ-
λογική σύμβαση εργασίας. Η διοίκηση 
επιμένει στις απολύσεις των εννέα ενα-
πομεινάντων συναδέλφων στην φυσική 
ασφάλεια. Ακόμη, θέλει σύμβαση για 
ένα έτος, αυξήσεις στους νέους αλλά 
χωρίς να αυξηθεί το μισθολογικό κό-
στος και όχι υπογραφή σύμβασης στις 
θυγατρικές.

Όπως καταλαβαίνετε όλοι, η θέση της 
διοίκησης είναι πολύ μακριά από την 
δική μας.

Οι προσπάθειες μας και η πλάτη που 
βάλαμε όλα αυτά τα χρόνια για ένα κα-
λύτερο αύριο, σήμερα που ήρθε η ώρα 
να ανταμειφθούν βρίσκει την διοίκηση 
να στρίβει δια των θυγατρικών.

Είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο 
και ως εργαζόμενοι αλλά και ως ενερ-
γοί πολίτες διότι το μέγεθος της εται-
ρείας και η σύμβασή μας επηρεάζει γε-
νικά το εργασιακό πλαίσιο της χώρας, 
άρα θα πρέπει με υπεύθυνες κινήσεις να 
φέρουμε τα μέγιστα αποτελέσματα.

Εργατικό ατύχημα  
και διπλά συνεργεία

Στις 5/12/19 ένας συνάδελφός μας 
έχασε τις αισθήσεις του εν ώρα εργασί-
ας μπροστά από μια καμπίνα.

Περαστικοί ενημέρωσαν ένα συνερ-
γείο καλωδιακών που τυχαία βρισκό-
ταν στην περιοχή και οι συνάδελφοι 

ειδοποίησαν ασθενοφόρο. Αποτέλεσμα 
ήταν ο συνάδελφος να διακομιστεί σε 
κοντινότερη κλινική και να νοσηλευτεί 
στην εντατική μονάδα για πολλές ημέ-
ρες.

Οι συνάδελφοι στο τεχνικό τμήμα 
Αμπελοκήπων (Αττικής) που συνέβη το 
γεγονός, καταδίκασαν στην διοίκηση το 
περιστατικό και κατήγγειλαν μια σειρά 
πραγμάτων που βιώνουν στην καθημε-
ρινότητά τους.

Ως πρώτη αντίδραση επιβλήθηκαν 
τα διπλά συνεργεία. Η διοίκηση όμως 
μέσω του προϊσταμένου και του υπο-
διευθυντή έσπευσε να δημιουργήσει 
ενοχές στους τεχνικούς και να τους πα-
ροτρύνει να βγουν μόνοι τους, μάταια 
όμως.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό θέλω 
να τονίσω πως η υγεία και η ασφάλεια 
είναι πάνω από όλα, και αυτή είναι η πά-
για θέση της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Τα διπλά συνεργεία, πρέπει κάποτε 
να σταματήσουν κάποιοι να τα βλέπουν 
ως πρόβλημα, αντιθέτως να τα δουν ως 
λύση για τα εργατικά ατυχήματα και την 
εντατικοποίηση της εργασίας.

Μπορεί να μειωθεί η παραγωγικό-
τητα λίγο, αλλά θα αυξηθεί η ποιότητα 
των υπηρεσιών. Ακόμη, οι συνάδελφοι 
θα νιώθουν και θα είναι πιο ασφαλείς, 
θα μειωθεί η ταλαιπωρία και οι άσκοπες 
μετακομίσεις. Τα οφέλη θα είναι πολλα-
πλά και αυτά θα πρέπει να αναδείξουμε 
στην διοίκηση.

Τζανουδάκης Χρήστος
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Θέλουμε τη δίκαιη 
αναγνώριση του έργου μας, 

την ηθική και οικονομική 
επιβράβευση, τον σεβασμό και 

την ασφάλεια στην εργασία μας.

Το παραμύθι των μνημονίων τελείωσε και 
τώρα ξεκίνησε η τρομοκρατία των θυγατρικών
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Για ακόμη μια χρονιά η ΠΕΤ-ΟΤΕ συμμετείχε 
με τα μέλη της στην έκθεση της Θεσσαλονί-
κης.

Στις 6/9/2019 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 
ομιλία στο κεντρικό κτήριο του ΟΤΕ στην Καρό-
λου Ντηλ.

Σκοπός της ομιλίας από τα συνδικαλιστικά στελέ-
χη ήταν η ενημέρωση των συναδέλφων για όλα 
τα τρέχοντα ζητήματα καθώς και η διεύρυνση του 
διαλόγου ανάμεσα στους εργαζομένους και τους 
εκπροσώπους της ομοσπονδίας.

Την επόμενη ημέρα στις 7/9 ήταν προγραμματι-
σμένο το συλλαλητήριο των εργαζομένων και η 
πορεία προς την έκθεση. Η παρουσία του συλλό-
γου μας ήταν και εκεί δυναμική καθώς η μεγάλη 
συμμετοχή των συναδέλφων έδωσε δύναμη αισι-
οδοξίας ενάντια στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουμε και ως εργαζόμενοι και ως πολίτες αυτής 
της χώρας.

Να σημειωθεί πως αυτή η πορεία ήταν η πρώτη 
μετά την αλλαγή της κυβερνήσεως, μια κυβέρνη-
ση με διάθεση για την επιβολή κυρώσεων σε ερ-
γοδότες με παραβατική συμπεριφορά στα εργα-
σιακά. Παράλληλα όμως σχεδιάζει αλλαγές στον 
συνδικαλιστικό νόμο οι οποίες θα επιφέρουν ντό-
μινο εξελίξεων προς όλες τις κατευθύνσεις άλλο-
τε θετικές και άλλοτε αρνητικές.

Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης 2019
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Με πρωτοβουλία της ΠΕΤ-ΟΤΕ πραγματο-
ποιήθηκαν συναντήσεις το προηγούμενο 
διάστημα με τα σωματεία COSMOTE - 

ΕΕΤΕ - ΕΜΗΕΤ.
Το σωματείο μας, ως το μεγαλύτερο σωματείο στον 
όμιλο και με την μακροβιότερη διαδρομή από το 
1932, πρωτοστατεί στις διαδικασίες για την συνέ-
νωση των σωματείων.
Η συνένωση θα έπρεπε να είχε ήδη πραγματοποιη-
θεί όμως μπορούμε ακόμη και πρέπει να την πραγ-
ματοποιήσουμε. Οι εποχές που ο όμιλος ΟΤΕ είχε 
40.000 εργαζόμενους και 13 σωματεία ανήκουν 
στο παρελθόν.
Σήμερα τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι κίνδυνοι 
για τους εργαζόμενους είναι κοινά και απαιτούν 
συλλογική προσπάθεια για την επίλυση τους και όχι 
πολυδιάσπαση.
Οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον εντός και 
εκτός του ομίλου είναι ραγδαίες και μεγάλες συγκε-
κριμένα:
z  Αλλαγή του νομικού πλαισίου (N. 1264/82. 

Συνδικαλιστικά δικαιώματα και Συνδικαλιστικές 
ελευθερίες).

z  Νέα δεδομένα κοινής αντιμετώπισης απολύσε 
ις - εθελούσιες.

z  Μείωση των εργαζομένων – μελών των σωμα-
τείων η όποια μεταφράζεται σε οικονομικά προ-
βλήματα και συνδικαλιστική υποστελεχωση.

Τα προαναφερόμενα είναι κάποια από τα δεδομένα 
που μας προστάζουν να προχωρήσουμε στην συνέ-
νωση των συλλόγων.
Στις 10 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφείο της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ η συνάντηση με την ΕΕΤΕ και την ΕΜΗΕΤ.

Για την ΕΕΤΕ παραβρέθηκε ο Πρόεδρος Άρης Αλε-
ξίου και η Γραμματέας Τσακωνιάτη Μαργαρίτα. 
Για την ΕΜΗΕΤ η Γεν. Γραμματέας Κωνσταντίνα 
Κατσαμπάνη.
Από όλες τις πλευρές διαπιστώθηκε η ανάγκη για 
τον συνδικαλιστικό μετασχηματισμό και για κοινές 
δράσεις.
Στις 11 Σεπτεμβρίου ακολούθησε η συνάντηση με 
τον Σύλλογο Εργαζομένων της COSMOTE και μάλι-
στα πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. 
των δύο Σωματείων, όπου και εκεί υπήρχε σύγκλη-
ση των απόψεων για την αναγκαιότητα της συνέ-
νωσης. Μολονότι υπήρξε μια μόνο σημείωση για το 
ΑΦΜ της COSMOTE δηλαδή την μη συγχώνευση 
ακόμη των εταιριών ΟΤΕ -COSMOTE.

Ο Σύλλογος της COSMOTE εκπροσωπήθηκε από 
τον Πρόεδρο Βασίλειο Κατσαρό, τον Γεν. Γραμματέα 
Φώτη Γεωργίου καθώς και τους εκπρόσωπους των 
άλλων παρατάξεων Κατσιαμάκη Ανδρέα και Ψιλάκο 
Νικόλαο αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της 
COSMOTE.
Σε αυτή την συνάντηση πάρθηκαν απόφαση όπως 
η δημιουργία επιτροπής για την τροποποίηση του 
καταστατικού.
Η επιτροπή αποτελείται από μέλη και των δυο σω-
ματείων και έχει ήδη συνεδριάσει πέντε φορές έως 
σήμερα.
Είναι μια δύσκολη και υπεύθυνη διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο για την ολοκλήρωσης της.
Πρέπει να σταθούμε στο ύψος και στο κύρος τον 
περιστάσεων να αφήσουμε τα λίγα που μας χωρί-
ζουν και να κρατήσουμε τα πολλά που μας ενώνουν 
ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο και ισχυρό πρω-
τοβάθμιο σωματείο στον όμιλο.

Σχεδιασμός για την συνένωση  
των σωματείων στον όμιλο
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Η διοίκηση χωρίς να ενημε-
ρώσει πρώτα το σωματείο 
μας προχώρησε σε ταχύ-

ρυθμα σεμινάρια σε τεχνικούς 
εργολαβικών εταιριών στις αί-
θουσες της ΟΤΕacademy.
Το Σωματείο μας έλαβε την πλη-
ροφορία και αμέσως ζήτησε συ-
νάντηση με τη Γενική Διεύθυνση 
Τεχνολογίας. Παράλληλα προχω-
ρήσαμε σε δυο τρίωρες στάσεις 
εργασίας (25 & 29-10-2019, 
ανακοίνωση για τη μη εξυπη-
ρέτηση από τους κατανεμητές 
στους τεχνικούς του εργολάβου 
και ενημερώσεις στα τεχνικά τμή-
ματα.
Στην συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε εκφράσαμε τα επιχειρή-
ματα μας όπως, δεν είναι δυνατόν 
πριν από έξι μήνες η διοίκηση να 
εκφοβίζει και να σπρώχνει τους 
συναδέλφους σε εθελουσία και 
σήμερα να ισχυρίζεται πως δεν 
βγαίνει το έργο με το υπάρχον 
προσωπικό και αναγκαστικά ζητά 
την βοήθεια των εργολάβων. 
Οι προτάσεις από την πλευρά της 
διαπαραταξιακης επιτροπής του 
σωματείου μας για να αποτραπεί 
η είσοδος των εργολάβων ήταν:
- Άμεσες προσλήψεις τεχνικών 
-  Οικονομικά κίνητρα στο προ-

σωπικό μας όπως εργασία 
Σάββατα, Κυριακές και υπε-
ρωρίες.

Η συνάντηση ήταν άκαρπη τελικά 
αφού η διοίκηση δεν έκανε πίσω 
στον αρχικό σχεδιασμό της.
Το διοικητικό συμβούλιο της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ συνεδρίασε εκτάκτως 
στις 30-10-2019 και αποφάσι-
σε ομόφωνα πενθήμερη τρίωρη 
στάση εργασίας από τις 8:00 μέ-
χρι τις 11:00.
Από τις 4 Νοέμβριου έως τις 8 
Νοέμβριου η συμμετοχή των συ-
ναδέλφων ήταν καθολική πανελ-
λαδικά. Η ανησυχία για το έργο 
μας και την εκχώρησή του στους 
εργολάβους άγγιξε όλους τους 
συναδέλφους.
Την τρίτη ημέρα των κινητοποιή-
σεων η διοίκηση κλονισμένη από 
τις κινητοποιήσεις ζήτησε συνά-
ντηση από τους εκπροσώπους 
του συλλόγου μας. 
Στην συνάντηση αυτή ανασκεύ-
ασε και προσπάθησε να μαζέψει 
την κατάσταση υποστηρίζοντας 
πως θα προσλάβει άμεσα 27 
τεχνικούς θα δώσει επιδόματα 
όπως: Σάββατα και υπερωρίες.
Ακόμη οι διοικούντες υποστήρι-
ξαν πως ο εργολάβος θα στα-

ματούσε, και θα ξαναέμπαινε σε 
έκτακτα περιστατικά από κατα-
στροφές φυσικών φαινομένων.
Η εκτελεστική της ΠΕΤ-ΟΤΕ συ-
νεδρίασε και με πλειοψηφία απο-
φάσισε να αναστείλει την κινη-
τοποίηση για τις υπόλοιπες δυο 
μέρες που είχαν απομείνει ως 
ένδειξη καλής θέλησης.
Η διοίκηση όμως συνάδελφοι δεν 
τήρησε τον λόγο της και οι εργο-
λάβοι ξαναεμφανιστήκαν αυτή 
την φορά όμως σε μικρότερη κλί-
μακα.
Το θέμα από πλευράς σωματείου 
και δράσεων δεν έχει κλείσει.
Συνάδελφοι, είναι πολύ σημα-
ντικό να καταλάβουμε πως η 
ιστορία έχει δείξει όπου μπήκαν 
εργολάβοι πρώτα έκαναν κακό 
στην εταιρεία με κακής ποιό-
τητας εργασίες-υπηρεσίες και 
υψηλότερα κόστη και σε δεύτερο 
χρόνο χάσανε την δουλειά τους 
συνάδελφοι μας όπως έγινε στην 
περίπτωση με τους συναδέλφους 
στην φυσική ασφάλεια.
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε 
πως όπου και αν πέρασαν οι τε-
χνικοί του εργολάβου άφησαν 
βλάβες τις οποίες τρέχαμε εμεί οι 
τεχνικοί να επιδιορθώσουμε τις 
επόμενες μέρες.

Μυστικές εργασίες και είσοδος
εργολάβου στο κύριο έργο μας

Φωτογραφικό υλικό από τις ημέρες των κινητοποιήσεων από τεχνικά τμήματα πανελλαδικά. Αριστερά: Tεχνικό 
Τμήμα Λέσβου, κέντρο: Tεχνικό Τμήμα Κολωνού, δεξιά: Tεχνικό Τμήμα Ιωαννίνων
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Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ. Η πρώτη συνεδρίαση μετά 

την πρώτη συνάντηση της διαπραγματευτικής 
ομάδας της ΟΜΕ-ΟΤΕ με τους εκπροσώπους της 
διοίκησης του ΟΤΕ για την διεκδίκηση νέας Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας. Στη συγκεκριμένη 
συνεδρίαση, με μία επιστολή ανεξαρτητοποίησης 
τριών μελών του ΔΣ της ομοσπονδίας προερχόμε-
να από τον ΠΑΣΕ-ΟΤΕ, προκάλεσε αμφισβήτηση 
της δεδηλωμένης του προεδρείου της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ελήφθη απόφαση 
30 υπέρ και 5 κατά για πρόκληση έκτακτου εκλο-
γικού συνεδρίου της ΟΜΕ-ΟΤΕ για τις 2 & 3 Νο-
εμβρίου στην Αθήνα. Μία αναγκαία διέξοδος που 
σίγουρα γνώριζαν τα μέλη του ΔΣ που ανεξαρ-
τητοποιήθηκαν ότι θα οδηγήσουν την ομοσπον-
δία προς αυτή την κατεύθυνση με την πράξη τους 
αυτή.
Το χρονικό διάστημα που κύλησε μέχρι την έναρ-
ξη του εκλογικού συνεδρίου, πραγματικά δεν τιμά 
την ιστορία αυτής της πραγματικά πάλαι ποτέ 
ισχυρής ομοσπονδίας. Διεργασίες με αδιαφανείς 
συμφωνίες οδήγησαν εκλεγμένους συνέδρους 
να ανεξαρτητοποιηθούν από τις ηγεσίες των πα-
ρατάξεων τους που πρωταγωνίστησαν σε αυτά 
τα «πάρε-δώσε». Επίσης, ενώ με επιστολή της η 
ομοσπονδία προς τα σωματεία μέλη της, που τα 
καλούσε να την ενημερώσουν μέχρι τις 15 Οκτω-
βρίου για κάποια συνταξιοδότηση, παραίτηση ή 
αντικατάσταση συνέδρου, γίναμε όλοι μάρτυρες 
ενός κυνηγητού με τον χρόνο, την προηγούμενη 
ημέρα της ενάρξεως του εκλογικού συνεδρίου (1 
Νοεμβρίου) κάποιους να τρέχουν να καταθέσουν 
έγγραφο του σωματείου του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ για αντι-
κατάσταση μίας συνέδρου με μία άλλη. Η δυσω-
δία έγινε ακόμη πιο έντονη όταν στην ομοσπονδία 
εστάλη e-mail από την φερόμενη «παραιτημένη» 
σύνεδρο ότι παραπλανήθηκε και καλούσε την 
ομοσπονδία να μην λάβει υπόψιν της την επιστο-
λή του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ με την αντικατάσταση της. Το 
e-mail της εν λόγω συναδέλφισσας όχι μόνο δεν 
ελήφθη υπόψιν, αλλά εστάλη αντικαταστατικά, 
και πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο που θα 

ξεκινούσε σε λίγες ώρες στην φερόμενη αντικα-
ταστάτρια σύνεδρο.
Εμφανής οι λόγοι και η αγωνία τους.
Βέβαια επειδή το συνδικαλιστικό κίνημα έχει δια-
μορφώσει τους μηχανισμούς αυτούς που να μπο-
ρεί να αποτρέπει τέτοια παρασιτικά φαινόμενα, 
έχει θεσπιστεί η διαδικασία νομιμοποίησης των 
συνέδρων από το ίδιο το σώμα της ολομέλειας 
του συνεδρίου. Πράγμα που προσπάθησαν να 
αποφύγουν κάποιοι και να ξεκινήσει το εκλογικό 
συνέδριο χωρίς την διαδικασία της νομιμοποίη-
σης των συνέδρων. Χωρίς επιχειρήματα και με 
σαφή την προσπάθεια υπεράσπισης αντικαταστα-
τικών διαδικασιών οδηγήθηκαν στην αποχώρηση 
από τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου οι πα-
ρατάξεις που υπερασπίζονταν, την αντικατάσταση 
μίας συνέδρου, λίγες ώρες πριν την έναρξη του 
συνεδρίου, καθώς επίσης και την διατήρηση ενός 
συνέδρου που δεν θα είχε εκλεγεί αν δεν υπήρ-
χαν 15 διπλοψηφίες στην διάρκεια των εκλογι-
κών διαδικασιών των σωματείων του ΟΤΕ. Τελικά 
το σώμα των συνέδρων δεν επικύρωσε ούτε την 
αντικαταστατική αντικατάσταση της συνέδρου 
από τον ΠΑΣΕ-ΟΤΕ ούτε επικύρωσε την διατήρη-
ση του συνέδρου που είχε εκλεγεί ύστερα από την 
ύπαρξη των διπλοψηφιών, δείχνοντας περίτρανα 
πως προσπάθειες διαστρέβλωσης της νομιμότη-
τας δεν έχουν χώρο στο συνδικαλιστικό κίνημα 
του ΟΤΕ.
Ακόμη όπως και σε κάθε εκλογικό συνέδριο πέρα 
από την εκλογική διαδικασία για εκλογή νέου δι-
οικητικού συμβουλίου και νέας εξελεγκτικής επι-
τροπής πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανά-
δειξη εκπροσώπων της ΟΜΕ-ΟΤΕ στο συνέδριο 
της ΓΣΕΕ.
Όπως γίνεται αντιληπτό στον καθένα, η προσπά-
θεια υπεράσπισης του αυτονόητου και του δίκαι-
ου, δεν επέτρεψε στους συνέδρους που κλήθηκαν 
από όλη την Ελλάδα να συζητήσουν τα πραγμα-
τικά προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλ-
φους και να οργανωθεί κατάλληλα η ομοσπονδία 
για την διεκδίκηση της νέας ΣΣΕ.
Τα αποτελέσματα της επόμενης ημέρας είναι τα 
ακόλουθα:

46ο  Έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο ΟΜΕ-ΟΤΕ
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Στιγμιότυπα από τις κινητοποιήσεις,  
ενάντια των απολύσεων και υπέρ  

της υπογραφής σύμβασης εργασίας

Κατάστημα Αθήνας

Υπουργείο Εργασίας, παράσταση διαμαρτυρίας

Μέγαρο ΟΤΕ, 23 Δεκεμβρίου

Δεκέμβριος 2019 - Ιανουάριος 2020
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Κατάστημα Αιγίου

ΠΕΤ-ΟΤΕ Θεσσαλονίκης

ΠΕΤ-ΟΤΕ κατάστημα Περιστερίου

ΠΕΤ-ΟΤΕ Λέσβου, έξω απο το κατάστημα

ΠΕΤ-ΟΤΕ Αχαΐας

ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας, έξω απο το κατάστημα
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Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Είναι πλέον δεδομένο ότι η ύψιστη κερδοφορία του ομίλου ΟΤΕ, δεν βγαίνει μόνο από την 
εντατικοποίηση και τους τραμπουκισμούς των προϊσταμένων. Τα κέρδη στις τσέπες τους 
έρχονται ρισκάροντας και τις ζωές μας. 

Μια διοίκηση η οποία έχει καταντήσει τον συνδρομητή της εταιρείας έρμαιο ξεφτιλίζοντας 
την εικόνα του ομίλου ΟΤΕ στην Ελληνική κοινωνία. Μια διοίκηση η οποία για το ότι 
υπάρχει σήμερα υπόλοιπο 116.000 εργασιών στο δίκτυο δεν λογοδότησε ποτέ κανείς. 

Μια διοίκηση η οποία έβαλε τους εργολάβους στο δίκτυο για να κλείσει τα λάθη τις 
παραλείψεις και τον μηδενικό σχεδιασμό τους παίζοντας με το εργασιακό μας αύριο.  

Χθες ένας συνάδελφος από το  ΤΤΛΠ Αμπελοκήπων υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο εν' ώρα 
εξωτερικής εργασίας σε καμπίνα και το δράμα της υπόθεσης είναι ότι του παρείχαν τις 
πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο πολίτες που περνούσαν εκείνη τη 
στιγμή από το σημείο.  

Η σταγόνα ξεχειλίζει σιγά σιγά το ποτήρι, το έργο μας κλυδωνίζεται, συλλογική σύμβαση 
δεν δέχονται να υπογράψουν, σχεδιάζουν να μας μεταφέρουν σε θυγατρικές εταιρείες, 
τραμπουκίζουν τους συναδέλφους μας καθημερινά απειλώντας με απολύσεις μέσω του 
αξιολόγιου και του άρθρου 13, και ο κατήφορος τελειωμό δεν έχει.  

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εταιρεία που τα κέρδη της τρέχουν "από τα μπατζάκια" στις 
πλάτες μας,  με τον ιδρώτα μας και το αίμα μας,  ρισκάροντας πλέον ακόμα και τις ζωές 
μας.  

Αρχικά ευχόμαστε στο συνάδελφό μας  το καλύτερο για την υγεία του, στεκόμαστε αυτές 
τις δύσκολες στιγμές δίπλα του για ό,τι χρειαστεί και στον ίδιο αλλά και στην οικογένειά 
του και είναι σίγουρα ευχή όλων μας να επιστρέψει το συντομότερο στην οικογένειά του 
και στην εργασία. Παράλληλα ενημερώνουμε τους πάντες και στέλνουμε ηχηρό μήνυμα 
προς όλους τους παραλήπτες, ότι για  θέματα ασφάλειας και υγείας δεν υπάρχουν ούτε 
εκπτώσεις ούτε συζητήσεις.  

Το σωματείο μας είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί με κάθε μέσο τα εργασιακά μας 
κεκτημένα και να προστατέψουμε πάνω από όλα την υγεία και την ασφάλεια των 
συναδέλφων μας.  

Κύριοι της διοίκησης αναλάβετε τις ευθύνες σας και κάνετε τα νόμιμα και τα αυτονόητα, τα 
χρονικά περιθώρια εξαντλήθηκαν ήδη.  
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ΤΤΛΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
6/12/2019 

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΕ 
ΠΡΟΣ : ΟΜΕ ΟΤΕ 
ΠΡΟΣ : ΠΕΤ ΟΤΕ 

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ 

 
Εχθές 5/12/2019 ένας συνάδελφος μας, που δούλευε μονοπρόσωπο συνεργείο, 

κατέρρευσε εν ώρα εργασίας και έμεινε αναίσθητος για αρκετή ώρα μπροστά από μία 
καμπίνα του ΟΤΕ. Ύστερα από αρκετή ώρα συνεργείο καλωδιακών που τυχαία βρισκόταν 
δύο τετράγωνα από το σημείο, ειδοποιήθηκε από περαστικό και αμέσως έσπευσαν να 
δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Ο συνάδελφος διακομίστηκε σε κοντινή κλινική και 
νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.  
 Εμείς οι εργαζόμενοι του ΤΤΛΠ Αμπελοκήπων Αττικής, μέσω αυτής της επιστολής 
θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας προς τα όργανα της διοίκησης για τις 
πρακτικές που χρησιμοποιεί τα τελευταία έτη με σκοπό τη μεγαλύτερη εντατικοποίηση της 
εργασίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες στην υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων. 

 Καταγγέλλουμε συγκεκριμένα: 
• Την έλλειψη προσωπικού 
• Τις απειλές και τρομοκρατία για απολύσεις και απόσχιση έργου 
•  Την πίεση για το κυνήγι ανέφικτων στόχων που πολλαπλασιάστηκε μετά από το 

αυθαίρετο από τη διοίκηση ορισμό για τη βαρύτητα των εργασιών πεδίου. 
 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι οι παραπάνω λόγοι συντέλεσαν σωρευτικάώστε ο 
συνάδελφος να βρεθεί σε αυτή τη κατάσταση. 

 Κατανοούμε πλέον πλήρως τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τη φύση της 
εργασίας μας και που αυξάνονται εκθετικά, αν υπολογίσουμε τις επικίνδυνες αποφάσεις 
της διοίκησης. Ιδιαίτερα δε, αν αναλογιστούμε ότι το παραπάνω περιστατικό μπορεί να 
συμβεί στο καθένα μας και μάλιστα σε πολύ πιο σύνθετες καταστάσεις (όπως πάνω στη 
σκάλα ή σε κάποιο υπόγειο πολυκατοικίας).   

 Κρούουμε λοιπόν για τελευταία φορά το κώδωνα του κινδύνου και ζητάμε το 
αυτονόητο που είναι η άμεση λήψη μέτρων για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος εργασίας. Καλούμε παράλληλα όλα τα όργανα να πάρουν θέση και τη 
διοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες της. 

 Για αυτό το λόγο, αποφασίσαμε όλοι οι εργαζόμενοι του τμήματος μας από 
Δευτέρα 09/12/2019 την επιβολή διπλών συνεργείων και καλούμε όλους τους 
συναδέλφους και στα υπόλοιπα Τεχνικά Τμήματα να στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια. 
Επιπλέον καλούμε την ΟΜΕ ΟΤΕ να επικυρώσει την παραπάνω απόφασή μας στην επόμενη 
ΣΣΕ επιβάλλοντας διπρόσωπα συνεργία σε όλα τα τεχνικά τμήματα. 
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Συνάδελφοι
Η υποκρισία τους δεν έχει 

πλέον όρια!
Αυτοί που χύνουν «κροκοδεί-

λια δάκρυα» (βλέπε διοίκηση 
ΟΤΕ και τους εκπροσώπους 
της) για την ασφάλεια μας 
στην εργασία, είναι οι ίδιοι που 
χωρίς καμιά ντροπή και χωρίς 
τύψεις μπροστά στους στόχους 
και τους δείκτες δεν διστάζουν 
να μας βλέπουν ως αναλώσι-
μους, ως αριθμούς. Αυτοί που 
σε κάθε συνάντηση με τον πιο 
εμφατικό τρόπο μιλάνε για την 
ασφάλεια μας, δεν δίνουν μια 
για μας, αρκεί να βγουν οι στό-
χοι τους, να πάρουν τα παχυλά 
τους bonus και να αυξηθούν 
τα κέρδη των μετόχων. Κέρδη 
που αυξάνονται χρόνο με τον 
χρόνο μέσα από την δική μας 
δουλειά και προσπάθεια.

Είναι αυτοί που με όπλο τους 
την βαθμολογία και την απόλυ-
ση θέτουν σε κίνδυνο καθημε-
ρινά την ζωή και την ασφάλεια 
μας.

Είναι αυτοί που πάντα μετά 
από κάθε ατύχημα συναδέλ-
φου –που τα τελευταία χρόνια 
με την εντατικοποίηση της ερ-
γασίας είναι παρά πολλά- εκ-
φράζουν την συμπαράσταση 
τους, αλλά από το επόμενο 
κιόλας λεπτό πιέζουν για μο-
νομελή συνεργεία και για πιο 
εντατικοποιημένη δουλειά. 

Είναι αυτοί που ξεδιάντροπα 

πλέον μας βλέπουν σαν ανα-
λώσιμους και όχι σαν εργαζό-
μενους με δικαιώματα.

Είναι κοινή παραδοχή και του 
περιφερειάρχη και του διαμερι-
σματάρχη ότι θέλουν μονομε-
λή συνεργεία και ότι στα Δω-
δεκάνησα είμαστε «τυχεροί» 
(λες και είναι θέμα τύχης και 
όχι διεκδίκησης) που έχουμε 
πολλά διμελή συνεργεία. Μας 
λένε, δηλαδή, ότι πρέπει να αι-
σθανόμαστε πολύ τυχεροί που 
δεν παίζουμε τη ζωή μας κο-
ρόνα-γράμματα όπως εκείνοι 
επιθυμούν. Ας θυμηθούμε τις 
περιπτώσεις των συναδέλφων 
που έχουν χτυπήσει τα τελευ-
ταία χρόνια αλλά και το τρα-
γικό θανατηφόρο δυστύχημα 
που είχαμε πριν κάποια χρόνια 
στην περιοχή μας για να κατα-
λάβουμε ότι τα διμελή συνερ-
γεία δεν είναι πολυτέλεια αλλά 
αναγκαιότητα.

 
Συνάδελφοι
Αυτοί δεν πρόκειται  να αλ-

λάξουν αν εμείς δεν βάλουμε 
φρένο στον αυταρχισμό τους. 
Το μόνο πους τους φοβίζει εί-
ναι ο συντονισμένος αγώνας 
από όλους τους εργαζόμενους 
και η κοινή δράση.

Σαν Τ.Δ. ΠΕΤ-ΟΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ 
θέλουμε να ευχηθούμε περα-
στικά και γρήγορη ανάρρωση 
στο συνάδελφο μας που υπέ-
στη το σοβαρό επεισόδιο την 

περασμένη εβδομάδα και ακό-
μα νοσηλεύεται.

Εκφράζουμε τη συμπαράστα-
ση μας στους συναδέλφους 
στο ΤΤΛΠ Αμπελοκήπων που 
πήραν απόφαση και βγαίνουν 
μόνο διμελή συνεργεία. Η ΤΔΕ 
Δωδεκανήσου στη Γενική της 
Συνέλευση έχει πάρει απόφα-
ση για τα διμελή, απόφαση που 
εφαρμόζεται σε μεγάλο ποσο-
στό. Άλλωστε, τα στελέχη της 
εταιρίας, μας έχουν χαρακτη-
ρίσει "τυχερούς" που έχουμε 
τόσο διπλά συνεργεία. Καλού-
με και όσους συναδέλφους δεν 
την εφαρμόζουν να το κάνουν. 

Επίσης, απαιτούμε την 
έμπρακτη στήριξη με αποφά-
σεις τόσο από την ΠΕΤ-ΟΤΕ 
όσο και από την ΟΜΕ-ΟΤΕ 
ώστε να επιβληθούν τα διμε-
λή συνεργεία σε όλη τη χώρα. 
Με την υγεία και την ασφάλεια 
μας δεν παίζουμε.

 
Διεκδικούμε:
Μέτρα υγείας και ασφάλειας 

στους χώρους δουλειάς ώστε 
να γυρίζουμε υγιείς στο σπίτι 
μας

Διμελή συνεργεία παντού
ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΣΕ για όλους 

τους εργαζόμενους στον όμιλο 
ΟΤΕ με εξίσωση μισθών και δι-
καιωμάτων προς τα πάνω

 
Τ. Δ. ΠΕΤ-ΟΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Τ.Δ. ΠΕΤ-ΟΤΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ 
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Έπειτα από τα τελευταία 
γεγονότα που συνέβη-
σαν στο ΤΤΛΠ μας και 

μετά από καταγγελίες μελών 
μας, έγινε έκτακτο Δ.Σ. ώστε να 
συζητηθούν τα προβλήματα που 
μας έθεσαν οι συνάδελφοι.

1)  Στη συνάντηση συζητή-
θηκαν οι καταγγελίες των 
συναδέλφων που αφορούν 
την ανάθεση εργασιών και 
την παρακολούθηση της 
διεκπεραίωσης αυτών από 
την έδρα του Διαμερίσμα-
τος.

  Θεωρούμε ότι αυτή η μέθο-
δος είναι απαράδεκτη διότι:

 w  Η ανάθεση γίνεται από 
άτομα που δεν γνωρί-
ζουν τις περιοχές και τις 
ιδιαιτερότητες τους, με 
αποτέλεσμα να γίνονται 
άσκοπες μετακινήσεις.

 w  Οι αναθέσεις των εργα-
σιών γίνονται μια προς 
μια με αποτέλεσμα ο τε-
χνικός να μην μπορεί να 
οργανώσει το πρόγραμ-
μα της ημέρας του. Ανα-
γκάζεται να πηγαίνει 
δύο και τρεις φορές στα 
ίδια σημεία με τα πόδια 
κουβαλώντας σκάλα και 
εργαλεία από απόσταση

 w  Ασκεί τεράστια πίεση 
στον εργαζόμενο γιατί 
παρενοχλείται συνεχώς 
τηλεφωνικά από τον 
dispatcher με ερωτή-
σεις του τύπου: Γιατί 

αργείς; Γιατί έκανες μη 
ολοκλήρωση την εργα-
σία; Και άλλα.

 w  Αποσπάται έργο από 
την έδρα του Τ.Τ.Λ.Π. 
(dispatching) με αποτέ-
λεσμα την μείωση θέσε-
ων εργασίας. 

  Το αποτέλεσμα αυτής της 
μεθόδου είναι ο τεχνι-
κός να ταλαιπωρείται όχι 
μόνο σωματικά αλλά και 
πολύ έντονα ψυχολογικά. 
Η εντατικοποίηση ξεπερνά 
κάθε όριο. Το άγχος που 
βιώνουμε εγκυμονεί  τερά-
στιους κινδύνους για την 
υγεία των εργαζόμενων.

2)  Επίσης συζητήθηκε και 
το σοβαρότερο θέμα που 
αφορά τα διμελή συνερ-
γεία.

  Κατόπιν και του τελευταίου 
περιστατικού με τον συνά-
δελφο στους Αμπελόκη-
πους ο οποίος έμεινε λιπό-
θυμος στο δρόμο για αρκε-
τή ώρα, επειδή εργαζόταν 
μόνος του, θεωρούμε απα-
ραίτητο τα συνεργεία να εί-
ναι διμελή και όχι μονοπρό-
σωπα γιατί προέχει η υγεία 
και η ασφάλεια μας.

Με βάση τα παραπάνω: 
w  Απαιτούμε από τον προϊ-

στάμενο του Διαμερίσμα-
τος να σταματήσει άμε-
σα τη χρήση της μεθόδου 
ανάθεσης εργασιών που 

περιγράψαμε παραπάνω. Ο 
κίνδυνος για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζό-
μενων είναι τεράστιος.

w  Απαιτούμε άμεσες προσλή-
ψεις προσωπικού. 

w  Καλούμε την Π.Ε.Τ.-ΟΤΕ 
και την Ο.Μ.Ε.-ΟΤΕ να πά-
ρουν αποφάσεις στήριξης 
των εργαζόμενων στον 
αγώνα για επιβολή διμε-
λών συνεργείων και για την 
υπεράσπιση της υγείας και 
της ασφάλειας γενικότερα. 
Τα διμελή συνεργεία να τε-
θούν ως όρος της νέας Σ.
Σ.Ε. 

w  Καλούμε τους εργαζομέ-
νους στο Τ.Τ.Λ.Π. να εφαρ-
μόσουν το ψήφισμα της 
προηγούμενης Γ.Σ. για τα 
διμελή συνεργεία. Από την 
Παρασκευή 13/12/2019 
όλα τα συνεργεία που θα 
βγουν στο πεδίο να είναι 
διμελή, κάνεις συνάδελφος 
να μην βγει μόνος του.  Σε 
όσα νησιά δουλεύει ένας 
τεχνικός να μην κάνει χρή-
ση σκάλας άλλα και οποια-
δήποτε άλλη εργασία κρίνει 
ως επικίνδυνη. Οι εργασίες 
αυτές θα βγαίνουν όταν θα 
πηγαίνει και δεύτερος τε-
χνικός. 

w  Τέλος παρακαλούμε την 
Π.Ε.Τ.-ΟΤΕ να αναρτά τις 
ανακοινώσεις μας στο site 
της.

Το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Τ.Δ. Π.Ε.Τ. - ΟΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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Σε δυο νέες απολύσεις προ-
χώρησε η εταιρεία τον Ιού-
λιο, με συνοπτικές διαδικα-

σίες και με μια απλή προειδοποί-
ηση μέσω e-mail δυο μήνες πριν,  
η εταιρεία προχώρησε σε χρήση 
του άρθρου 13 και απέλυσε τους 
συναδέλφους αποζημιώνοντας 
τους.
Η εταιρεία για τους δικούς της 
λόγους προχώρησε σε αυτή την 
απαράδεκτη κίνηση μη τηρώντας 
τις διαδικασίες δηλαδή να εφαρ-
μόσει πρώτα την πειθαρχική δια-
δικασία βάση του άρθρου 16 και 
17 και ύστερα στην περίπτωση 
που δεν βελτιωνόταν η κατάστα-
ση να κάνει χρήση του άρθρου 
13.
Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν 
συνάδελφο από το τεχνικό τμήμα 
Μαρκοπούλου με 25 χρονιά υπη-
ρεσίας και για έναν συνάδελφο 
από το τεχνικό τμήμα αλυσίδας 
με 6 χρόνια υπηρεσίας.
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ από την πρώτη στιγ-
μή στέκεται δίπλα στους συνα-

δέλφους, ο Πρόεδρος μαζί με 
τον Γεν. Γραμματέα και τους δυο 
συναδέλφους πήγαν και κατήγ-
γειλαν το γεγονός στις αρμόδιες 
επιθεωρήσεις εργασίας.
Στις 17-18/9 ορίστηκε η ακρόα-
ση από την επιθεώρηση εργασί-
ας.
Η πρώτη περίπτωση πήρε ανα-
βολή από πλευράς του συναδέλ-
φου.
Στις 18/9 όμως πραγματοποιή-
θηκε η ακρόαση του συναδέλφου 
από το τεχνικό τμήμα της αλυσί-
δας, στην επιθεώρηση εργασίας 
στην οδό Αγησιλάου, στην Αθήνα.
Από πλευράς διοίκησης παραβρέ-
θηκαν η διευθύντρια ανθρωπίνου 
δυναμικού κ. Άννα Ματαθία με 
τον δικηγόρο της εταιρείας και 
από πλευράς σωματείου ο Γεν. 
Γραμματέας: Δημήτριος Γιαννό-
πουλος, ο Ταμίας: Γεώργιος Γκό-
λιας, ο Οργανωτικός Γραμματέας: 
Γεώργιος Καράμπελας, ο Γραμ-
ματέας Δημοσίων Σχέσεων: Xρή-
στος Τζανουδάκης, ο Γραμματέας 
Υγείας και Ασφάλειας: Θεόφιλος 
Μπιρμιλής.
Από πλευράς εργαζομένου και 
σωματείου καταγγείλαμε την 
απόφαση της εταιρείας ως πα-
ράνομη και καταχρηστική απόλυ-
ση επίσης και την μη τήρηση της 
διαδικασίας, δηλαδή να περάσει 
πρώτα από πειθαρχική διαδικα-
σία ο συνάδελφος και να του δο-
θεί το δικαίωμα της απολογίας, 
καθώς οι κατηγορίες αποδόθη-
καν μονομερώς από την πλευρά 
του προϊσταμένου στον συνάδελ-
φο.
Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστι-

κές αίθουσες καθώς οι συνάδελ-
φοι προχώρησαν σε αγωγές κατά 
του ΟΤΕ.
Συνάδελφοι, όπως έχουμε αντι-
ληφθεί όλοι μας το πλαίσιο των 
εργασιακών σχέσεων της εταιρεί-
ας μας έχει αλλάξει αρνητικά για 
όλους τους εργαζόμενους. Ο αν-
θρωποκεντρικός τρόπος διοίκη-
σης δυστυχώς δεν εφαρμόζεται 
και μάλιστα από ανθρώπους που 
πέρασαν από την διπλανή μας 
θέση κάποτε ως τεχνικοί και οι 
ίδιοι. Θέλοντας να δείξουν πως 
διοικούν τεχνοκρατικά δεν διστά-
ζουν να κάνουν ακόμη και κακό 
απολύοντας συναδέλφους.
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι εδώ να υπε-
ρασπιστεί με κάθε νόμιμο τρόπο 
όλα τα μέλη της. 
Δηλώνουμε κατηγορηματικά πως 
δεν θα συνηγορήσουμε σε απο-
λύσεις ανυπόστατες και παράνο-
μες, αλλά ούτε θα υποθάλψουμε 
παραβατικές συμπεριφορές συ-
ναδέλφων.
Διεκδικούμε μια αξιοπρεπή αντι-
μετώπιση και την τήρηση της 
νομιμότητας από πλευράς διοί-
κησης.

Δυο νέες απολύσεις τεχνικών  
τον Ιούλιο με τη χρήση του άρθρου 13
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AKE ΠΕΤ-ΟΤΕ
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www.akepetote .g r  •  e -ma i l :  i n fo@akepetote .g r

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε μια 
ενδιαφέρουσα διάθεση κακόπιστης όπως πάντα 
κριτικής από τη «Συναδελφική Αλληλεγγύη». 
Δεν τους έπιασε ο πόνος για τα εργασιακά και το 
σωματείο,  απλά προσπαθούν μέσα σε ένα περιβάλ-
λον ιδιαίτερα επιβαρυμένο από τα τερτίπια της δι-
οίκησης και τα γνωστά προβλήματα που επικρατούν 
στην ΟΜΕ-ΟΤΕ να κάνουν ψηφοθηρία για μικρο-
παραταξιακούς λόγους.

Οι στιγμές για το εργασιακό μας αύριο είναι ιδιαί-
τερα δύσκολες, εμείς στην ΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ έχουμε 
ως πάγια τακτική μας να ασχολούμαστε με την ου-
σία κι όχι με «γραφικότητες» και «παραμύθια». 

Εδώ όμως η κατάσταση ξεφεύγει και πρέπει τα 
πράγματα να μπουν στη θέση τους για τη σωστή 
ενημέρωση των συναδέλφων. 

Εκμεταλλεύονται με τον πιο αισχρό τρόπο το 
δράμα ενός συναδέλφου που υπέστη εγκεφαλικό 
επεισόδιο εν ώρα εργασίας, όχι για να επισημανθούν 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΠΕΤ-ΟΤΕ σε ανα-
κοίνωση της τα προβλήματα της καθημερινότητας 
και να πιέσουμε τη διοίκηση να δώσει λύσεις με 
άμεσες προσλήψεις και τηρώντας τη νομιμότητα, 
αλλά απλά για να βγάλουν στον αφρό την ουσια-
στική ανυπαρξία τους χρησιμοποιώντας λάσπη και 
ψέματα.

Είμαστε εμείς που από την πρώτη στιγμή στεκό-
μαστε στο πλευρό του κάθε συναδέλφου μας, 
αθόρυβα, ουσιαστικά χωρίς διαφήμιση και τυ-
μπανοκρουσίες. Ο εκπρόσωπος μας και μέλος της 
εκτελεστικής μαζί με στελέχη της παράταξης μας 
βρέθηκαν στο ΤΤΛΠ Αμπελοκήπων, να μιλήσουν να 
ακούσουν και να μεταφέρουν στην ΠΕΤ-ΟΤΕ τις 
απόλυτα δικαιολογημένες ανησυχίες και προβλημα-

τισμούς των συναδέλφων. 
Όσον αφορά τις εργολαβίες είμαστε το σωματείο 

που ξεκίνησε τις κινητοποιήσεις απέναντι σε μια 
διοίκηση η οποία είναι πλήρως επικίνδυνη και 
αφερέγγυα και παράλληλα έχουμε ήδη στείλει εδώ 
και δεκαπέντε μέρες στην ΟΜΕ - ΟΤΕ Επιστολή - 
Αίτημα για συντονισμό δράσεων λόγω του ότι οι 
τεχνικοί στο σύνολο τους δεν είναι μόνο μέλη της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Στο 
ίδιο μήκος κύματος καλούμε την ΟΜΕ-ΟΤΕ να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στην εργασία. 

Κύριοι της «συναδελφικής αλληλεγγύης» μην 
αποπροσανατολίζετε τους συναδέλφους το κύ-
ριο ζητούμενο της χρονικής περιόδου είναι η υπο-
γραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έχει 
ήδη χαθεί χρόνος και η ομοσπονδία μετά την άρνηση 
της διοίκησης έπρεπε να καλέσει έκτακτο Δ.Σ και 
να προκηρύξει άμεσα δράσεις.

Ο κόσμος δεν χρειάζεται ενημέρωση, οι συ-
νάδελφοι απαιτούν κινητοποιήσεις από χθες, 
τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Η σύμβαση εί-
ναι στον αέρα, η διοίκηση απεργάζεται σχέδια για 
όλους τους εργαζόμενους και εσείς ασχολείστε με 
διασπαστικές πρακτικές, με λάσπη και ψηφο-
θηρία.

Εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε στον κατή-
φορο, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες και ο δικός 
μας μοναδικός στόχος είναι τα συμφέροντα των συ-
ναδέλφων μας και μόνο για αυτά αγωνιζόμαστε. 

 Ο Πρόεδρος ο Γ. Γραμματέας 
 Νεκτάριος Δρίτσας Θεόφιλος Μπιρμπιλής

Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2019

ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΣΕ ΚΙ ΟΧΙ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
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allileggyipetote.blogspot.com
allileggyipetote@gmail.com

Πριν στεγνώσει το μελάνι (της αυτο-
δύναμης ΑΚΕ και των ιπποκόμων τους 
των Ακομμάτιστων)  από τις ανακοινώ-
σεις πανηγυρισμών της ΠΕΤ – ΟΤΕ…

Η διοίκηση του ΟΤΕ έρχεται με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο να διαψεύσει, το μέγιστο 
υποτακτικό  συνεργάτη της, την ΑΚΕ !!!

Σήμερα, συνεργεία του εργολάβου συ-
νεχίζουν τις εργασίες στην Αθήνα (σε 
δύο ΤΤΛΠ τουλάχιστον), ίσως και αλλού, 
δίχως καμία επίβλεψη!!!

Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, ότι οι εργα-
σίες δε θα μειωνόταν, ότι ο εργολάβος θα 
συνέχιζε να επεμβαίνει στην καθημερινότητά 
μας με αφορμή τις LLU.

Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκαν μι-
κρότεροι των περιστάσεων, λιγότεροι 
των προσδοκιών των συναδέλφων και 
εντολοδόχοι των θέλω της Διοίκησης. 
Δεν μας αρμόζει τέτοιο σωματείο, δεν μας 
ταιριάζει τέτοια αντιμετώπιση των κρίσεων.

Έως εδώ !!!

Καλούμε άμεσα τη συμβιβασμένη με τη 
Διοίκηση αυτοδύναμη ΑΚΕ, να συγκαλέ-
σει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στην 
ΠΕΤ - ΟΤΕ, με σκοπό να προκηρύξουμε κι-
νητοποιήσεις που θα βάλουν τέρμα στην 
κοροϊδία της διοίκησης, που θα δώσουν 
ελπίδα σε κάθε εργαζόμενο που αγωνιά για 
το μέλλον και τη ζωή του.

Τώρα είναι η ώρα να παλέψουμε για το 
έργο μας περισσότερο από ποτέ, τώρα εί-
ναι η ώρα η ΠΕΤ – ΟΤΕ να βγει μπροστά 
για μια  πρωτοπόρα Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας στον Όμιλο.

Δε θα επιτρέψουμε στα τσιράκια της 
Διοίκησης να βυθίσουν το σωματείο και 
το μέλλον μας στο σκοτάδι της συμβιβα-
σμένης αντίληψής τους.

Καλούμε τους εργαζόμενους σε αγωνι-
στική ετοιμότητα .

Δεν παραχωρούμε το έργο μας, δια-
σφαλίζουμε το εργασιακό μας μέλλον. 

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις…

Για τη ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΠΕΤ - ΟΤΕ

 Ο Γραμματέας Ο Αν. Γραμματέας
 Μουστακίδης Δημήτρης Παπαμάρκου Γιώργος
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Μια πετυχημένη απεργία…  
μια υπέροχη κατάσταση!

Συνάδελφοι συναδέλφισσες: Αυτό το υπέροχο συ-
ναίσθημα που γεννιέται όταν οι εργαζόμενοι 
δείχνουν την δύναμή τους, αρχίζει να φαίνεται 
από την απεργία μας που ξεκίνησε από το Σάβ-
βατο 21 Δεκέμβρη.
Αυτή την κατάσταση τρέμουν τα αφεντικά, αυτή 
την κατάσταση τρέμουν οι εξουσιαστές, αυτή την 
κατάσταση τρέμουν τα τσιράκια τους, οι φαλακροί 
και οι φαλακρές -και απ’ έξω και από μέσα- που 
ζουν και περνάνε την ζωή τους σαν δούλοι μέ-
χρι το μεδούλι.
Σήμερα φαίνεται στην πράξη, και όχι με προπα-
γάνδα και αρλουμπολογία των εκμεταλλευτών μας, 
ποιοι είναι τα πραγματικά αφεντικά, ποιοι βγά-
ζουν όλη την δουλειά και ποιοι παράγουν τον 
πλούτο. 
Με την μαζική και ενεργητική απεργία μας δεί-
χνουμε ότι όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες και διευθύνοντες 
τον ΟΤΕ είναι κοινωνικά παράσιτα και ζόμπι που 
ζουν και αναπνέουν από τον δικό μας ιδρώτα.
Ο αγώνας γίνεται για όλους μας. Όλοι για έναν 
και ένας για όλους!
Αν ήταν για τους 8 φύλακες, η διοίκηση δεν θα 
οδηγούσε σ’ αυτή την ρήξη. Θα τους απορροφού-
σε αμέσως σε άλλες υπηρεσίες και δεν θα υπήρχε 
κανένα πρόβλημα.
Στοχεύουν στις απολύσεις όλων μας. Γι’ αυτό η 
απεργία δεν πρέπει να σταματήσει ούτε με την 
τρομοκρατία, ούτε με τους ελιγμούς και την πολι-
τική του διαίρει και βασίλευε που θα ακολουθήσει 
για να σπάσουν την ενότητα και το απεργιακό μας 
μέτωπο.
Χαιρετίζουμε λοιπόν την μαζική συμμετοχή σας 
στην απεργία και είμαστε σίγουροι αν συνεχίσου-
με έτσι χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, 
αν πηγαίνουμε κάθε πρωί στους χώρους δουλειάς 
όπως κάνουμε κάθε μέρα όταν εργαζόμαστε και πε-
ριφρουρούμε την απεργία, η ΝΙΚΗ θα είναι δική 

μας.

Το έγκλημα στο συνέδριο  
της ΟΜΕ-ΟΤΕ είχε φυσικούς  

και ηθικούς αυτουργούς
Φυσικοί αυτουργοί και πραξικοπηματίες ήταν 
η ετερόκλητη συμμαχία (Δ)ΑΚΕ και ΕΣΚ οι οποίοι 
αν και μειοψηφία στα συνέδριο αποφάσισαν να κα-
ταργήσουν την ίδια την εργατική δημοκρατία, 
τις συνδικαλιστικές διαδικασίες και να διαγράψουν 
από σύνεδρο έναν αντιπρόσωπο της ΑΣΕ ο 
οποίος όχι μόνο είχε εκλεγεί κανονικά αλλά είχε 
εκλεγεί από το 44ο τακτικό εκλογικό συνέδριο 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ στο Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ πριν από 2 
χρόνια από τους ίδιους αντιπροσώπους, συμμετείχε 
κανονικά και στο επόμενο 45ο τακτικό συνέδριο 
χωρίς να μπει καμία αμφισβήτηση και κανένα θέμα γι’ 
αυτόν ή για όποιον άλλο εκλεγμένο αντιπρόσωπο της 

ΑΣΕ ή από οποιαδήποτε άλλη παράταξη.
Ηθικοί αυτουργοί ήταν η πλειοψηφία των συνέ-
δρων την οποία αποτελούσαν σύνεδροι της ΠΑΣΚΕ 
(ΣΥΝ 1), της  Αγ. Συνεργασίας – Ενωτικής και ανε-
ξαρτητοποιημένοι της (Δ)ΑΚΕ η οποία αφού κατέθε-
σε ένα κείμενο με υπογραφές ότι δεν νομιμοποιούν 
τις παράνομες διαδικασίες αποχώρησε… αφήνοντας 
την μειοψηφία (Δ)ΑΚΕ και ΕΣΚ να κάνουν την 
βρώμικη δουλειά.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι οι αντιπρόσωποι από 
την ΠΕΤ-ΟΤΕ κυρίως της (Δ)ΑΚΕ που είναι αυτοδύ-
ναμη στο σωματείο αλλά και της ΕΣΚ ψήφισαν να 
χάσει έναν αντιπρόσωπο από την ΟΜΕ το σω-
ματείο μας!!! Βεβαία, αν ήταν δικός τους ποτέ δεν 
θα τολμούσαν να βάλουν ζήτημα διπλοεγγραφών. 
Να τονίσουμε ότι, ο «αρχηγός» της (Δ)ΑΚΕ μας 
πρότεινε να συνταχθούμε με την ετερόκλητη 
συμμαχία (Δ)ΑΚΕ – ΕΣΚ… με αντάλλαγμα να 
μην διαγράψουν τον αντιπρόσωπό μας! Αφού 
πήραν την πληρωμένη απάντηση την ίδια που 
παίρνουν όλοι, εργοδοτικά και εργατοπατερικά 
στελέχη όταν μας προτείνουν συναλλαγή και 
εξαγορά… προχώρησαν στο πραξικόπημα.
Μ’ αυτό το πραξικόπημα οι πραξικοπηματίες 
είχαν διπλά οφέλη. Και την ΑΣΕ χτύπησαν και 
την απαλλαγή τους εξασφάλισαν και τα παζά-
ρια τους ολοκλήρωσαν και κυρίως ικανοποί-
ησαν τα αφεντικά της D.T που κάθε τόσο τους 
παραπονιούνται για την δράση της ΑΣΕ και τους ζη-
τούν φορτικά και με ανταλλάγματα να πάρουν 
μέτρα εναντίον μας.
Γι αυτό  συνεχίζουν ανελέητα και στοχοποιούν 
προσωπικά τον Φωλιά γράφοντας στις χυδαίες 
ανακοινώσεις τους «απομονώστε τον Φωλιά!» 

Βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία,  
εκτελούν συμβόλαιο στην διοίκηση!

Καθαίρεσαν και διέγραψαν με βρώμικη συναλ-
λαγή με το πιο χειρότερο και εργοδοτικό κομμάτι της 
(Δ)ΑΚΕ (δεν το λέμε εμείς αλλά αυτοί που αποχώ-
ρησαν από την (Δ)ΑΚΕ και αποτυπώνεται απροκά-
λυπτα  στην κατάπτυστη και χυδαία ανακοίνωση της 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ στην ΓΣΕΕ) έναν εργάτη – αγωνιστή από 
τα Γιάννενα, αλλά όλους τους διευθυντές, προϊ-
στάμενους και πράκτορες της εργοδοσίας της 
D.T που θα έπρεπε να βάλουν θέμα, τους νομιμο-
ποίησαν! 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά στην συγκρότηση 
του προεδρείου της ΟΜΕ ψήφισαν για την θέση του 
Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων τον Δακίτη 
πλέον, υποδιευθυντή Μηλιώνη!!! Τόσο απλά, τόσο 
ωραία. Κατά τ’ άλλα επικαλούνται ότι είναι ταξικοί 
συνδικαλιστές που μόνο αυτό δεν είναι.
Το πραξικόπημα αυτό δεν κτυπάει μόνο την ΑΣΕ.
Η ΑΣΕ και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, 
δεν φοβάται ούτε την εργοδοσία ούτε τους υπο-
τακτικούς εργατοπατέρες. Είμαστε μέσα στους ερ-
γαζόμενους, μας στηρίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, 
δεν κάνουμε συνδικαλισμό για να παίρνουμε απαλλα-
γές γιατί φοβόμαστε την δουλειά όπως όλοι αυτοί… 
αντιθέτως και όταν έχουμε απαλλαγές δεν τις χρησι-
μοποιούμε γιατί είμαστε εργαζόμενοι συνδικαλιστές, 
ούτε φοβόμαστε μήπως χάσουμε τους συνδικαλιστι-
κούς μισθούς γιατί δεν παίρνουμε συνδικαλιστικούς 
μισθούς.
Το πραξικόπημα αυτό πυροβολεί τα συνδικάτα!  
Αυτοί οι κρετίνοι δηλαδή, για μια απαλλαγή και 
ένα ψήφο που πήραν από την ΔΑΚΕ για να βγά-
λουν αντιπρόσωπο στην ΓΣΕΕ μ’ αυτή την κα-
ραμπινάτη συναλλαγή, πριόνισαν όχι μόνο το κλα-
δί που κάθονται πάνω αλλά καταρράκωσαν τις βασι-
κές αρχές που λειτουργούν τα συνδικάτα.  Έσπειραν 
ανέμους και θα θερίσουν θύελλες.
Υ.Γ: Χρήσιμος ηλίθιος σ’ αυτή την συναλλαγή 
αποδείχτηκε ο «αρχηγός» της (Δ)ΑΚΕ που ήρθε δεύ-
τερος με 12 συμβούλους… και καταϊδρωμένος.

Εργολαβίες με την βούλα  
της ΠΕΤ-ΟΤΕ!

ΡΙΠΕΣ
Τις ακριβότερες χρεώσεις στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα στα δεδομένα του ίντερνετlll  εξοργίζοντας ακόμα 
και τον νεοφιλελεύθερο πρωθυπουργό που βγήκε και είπεlll  «Μειώστε το κόστος των δεδομένων»lll  
Ένα ακόμη «καλό» που αποκομίσαμε από την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕlll  Όσο για τα τηλεφωνικά τέλη και 
τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυτές και αν τις πληρώνουμε πανάκριβα, από 35% έως 317% περισσότερο 
από τους άλλους ευρωπαίουςlll  Σύμφωνα με έρευνα της Κομισιόν η Ελλάδα βρίσκεται στην δεύτερη 
θέση ως πιο ακριβή χώρα μεταξύ των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε!!!... Στα δικά μας, για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια ξεκινήσαμε απεργία διαρκείας… κάτι το οποίο ζητούσαν επίμονα όλοι οι εργαζό-
μενοιlll  Κάποιοι... πριν λίγο καιρό έλεγαν ότι δεν μας παίζουν τα ΜΜΕ και γι' αυτό δεν κάνουμε συνέντευξη 
τύπουlll  Τώρα που κάναμε -κάτι το οποίο προτείνει η ΑΣΕ εδώ και χρόνια- γιατί μας παίζουν;lll  
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Αθήνα, 05 Δεκέμβρη 2019

OTE Awards: Ο ΟΤΕ υποψήφιος  
για πρωταθλητής εργατικών ατυχημάτων

Την Πέμπτη 5 Δεκέμβρη ένας ακόμα συνάδελφος μας αντί 
να γυρίσει σπίτι του μετά τη δουλειά πήγε στο νοσοκομείο.
Μάλιστα, όπως φαίνεται η κατάσταση της υγείας του είναι 

κρίσιμη. Ο συνάδελφος, που δούλευε μόνος του, διεκομήσθη 
χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, χωρίς κανείς να 
γνωρίζει πόση ώρα ήταν αβοήθητος, αφού τυχαία κάποιος 
περαστικός ενημέρωσε συνεργείο καλωδιακών που δού-
λευε σε κοντινή απόσταση.

Μέσα από ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό αναδεικνύεται η 
τραγική υποβάθμιση στα ζητήματα προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζόμενων που βιώνουμε καθημερινά στους 
χώρους δουλειάς. Η εντατικοποίηση, ο μπαμπούλας της αξιολό-
γησης, η συνεχής πίεση από πλευράς στελεχών οδηγεί όλο και 
περισσότεροι συνάδελφοι να έρχονται αντιμέτωποι με εγκεφαλι-
κά και καρδιακά επεισόδια. Δεν είναι ούτε η κακιά στιγμή ούτε η 
προδιάθεση, όπως θα σπεύσουν να πουν οι καλοθελητές. Είναι η 
ασφυκτική πίεση της δουλειάς που «τσακίζει κόκκαλα». Η κατά-
σταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Καθημερινά, υπεύθυνοι 
έργου, προϊστάμενοι ακόμα και διαμερισματάρχες τσεκά-
ρουν την απόδοση των εργαζόμενων σε πραγματικό χρό-
νο ασκώντας τους αφόρητη πίεση. Αν συνυπολογίσουμε το 
γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, ειδικά της πρώτης γραμμής (τεχνικοί 
– πωλητές – τηλεφωνικά κέντρα) έρχονται καθημερινά αντιμέ-
τωποι με εξαγριωμένους πελάτες, που λόγω του μεγάλου 
φόρτου εργασίας και της τραγικής έλλειψης προσωπικού, 
περιμένουν εβδομάδες να εξυπηρετηθούν, το κοκτέιλ γίνε-
ται εκρηκτικό. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι μέσα σε όλα αυτά πρέπει 
να είναι και ψύχραιμοι και να ακούν υπομονετικά τις ύβρεις και τις 
απειλές των πελατών. Αυτή είναι η ανάπτυξη και η «κανονικότητα» 
που ευαγγελίζονται κυβέρνηση και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. 
Αν τώρα δεν πάρουμε μέτρα δεν ξέρουμε ποιος και πότε θα είναι 
ο επόμενος.

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!
Και από το σημερινό περιστατικό αναδεικνύεται ότι τα δι-

μελή συνεργεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη για την 
ασφαλή εργασία των τεχνικών. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τα 
στραβά μάτια. Αν ο συνάδελφος δεν δούλευε μόνος του θα είχε 
πάει πολύ πιο γρήγορα στο νοσοκομείο και όλοι καταλαβαίνουμε 
πόσο κρίσιμο είναι και τα δευτερόλεπτα σε αυτές τις καταστάσεις. 
Για να μην πούμε τι θα γινόταν αν ο συνάδελφος ήταν στο υπόγειο 
κάποιας πολυκατοικίας ή σε κάποιο βουνό....

Δεν πάει άλλο!  Ήρθε η ώρα της απόδοσης ευθυνών
Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο. Οι εργαζόμενοι παί-

ζουν καθημερινά τη ζωή τους κορόνα – γράμματα γιατί η διοίκηση 
του ΟΤΕ θεωρεί τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τους 
κόστος και ως κόστος προσπαθεί να το συμπιέσει. Οι πλειοψηφίες 
των σωματείων και της ομοσπονδίας οφείλουν να σταματήσουν 
να κάνουν τα στραβά μάτια στις αυθαιρεσίες της διοίκησης. Θα 
πρέπει, επιτέλους, οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Μπροστά στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΣΣΕ θα πρέπει τα ζη-
τήματα υγείας και ασφάλειας να είναι στην πρώτη γραμμή των 
διεκδικήσεων.

Απαιτούμε:
w  Την τιμωρία κάθε υπεύθυνου. Αποτελεί υποχρέωση των πλει-

ψηφιών των τεχνικών σωματείων η διασφάλιση ότι δεν θα 
κουκουλωθούν οι ευθύνες.

w  Με απόφαση των σωματείων και της ΟΜΕ να επιβληθούν τα 
διμελή συνεργεία. Είναι κομβικό ζήτημα για τη διασφάλιση 
της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζόμε-
νων.

w  Οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας να διαδραματίσουν επιτέ-
λους το ρόλο που τους αρμόζει.

w  Άμεσες προσλήψεις προσωπικού για τα υποστελεχωμένα 
από τις «εθελούσιες» απολύσεις τμήματα προκειμένου να 
ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι από την εντατικοποίηση της 
εργασίας.

Ταυτόχρονα ζητάμε από τις κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασί-
ας να αναλάβουν την διασφάλιση των παραπάνω βάση της ευθύ-
νης που προκύπτει από το ρόλο τους ως ελεγκτικός μηχανισμός.

Οι συνάδελφοι στο ΤΤΛΠ Αμπελοκήπων αποφάσισαν 
να συντάξουν και να αποστείλουν επιστολή διαμαρτυρίας 
προς τη διοίκηση με την οποία καταγγέλλουν την εντατι-
κοποίηση, την έλλειψη προσωπικού, τα μονοπρόσωπα συ-
νεργεία, τις απειλές για απολύσεις και για απόσχιση έργου. 
Για αυτό το λόγο αποφάσισαν από Δευτέρα 9/12 όλα τα 
συνεργεία να είναι διμελή. Καλούμε κάθε ΤΤΛΠ και κάθε 
ΤΔΕ της ΠΕΤ – ΟΤΕ να πάρει απόφαση επιβολής των διμε-
λών συνεργείων.

Καλούμε τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής με συ-
νελεύσεις σε κάθε χώρο δουλειάς να πάρουν τώρα απο-
φάσεις ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέτουν τη σωματική τους 
ακεραιότητα σε κίνδυνο για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις 
της διοίκησης, ότι δεν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για 
να αυξάνονται τα κέρδη της εργοδοσίας και το μέρισμα των 
μετόχων.
ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
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ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ - ΟΧΙ

Είμαστε εργαζόμενοι 
Συνάδελφε/ισα τους τελευταίους μήνες έχουν 

γίνει πάρα πολλά που τα έχουμε αναλύσει σε πρό-
τερες ανακοινώσεις, μέσα από τα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης αλλά και στους χώρους δουλειάς μας.

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

Οι τεχνικοί τρέχουμε σαν τρελοί (εδώ να υπενθυ-
μίσουμε ότι είμαστε σύμφωνα με τους “φωστήρες’’ 
υπεράριθμοι). Τα παιδιά στο soc παλεύουν να βοη-
θήσουν και η λύση των νεομανατζερ είναι η ανα-
μονή της μιας ώρας και αν, και το να ξεπετάνε τις 
κλήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Οι εξοπλισμοί επανακατασκευασμενοι βγάζουν 
συνέχεια προβλήματα.

Ο IMS μια φορά, τουλάχιστον, την εβδομάδα πέ-
φτει. Βέβαια ποσώς νοιάζονται οι “φωστήρες”.

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

Επειδή είμαστε υπεράριθμοι αλλά δεν φτάνου-
με (η παράλογη λογική) μπαίνουν στα σπίτια οι 
“συνεργάτες” του @your service όπου συνέχεια 
έρχονται παράπονα ότι τα κάνουν μάνταρα, ζητούν 
προσυμφωνημένες ταρίφες και γενικά τα κάνουν 
@!#$!@@, και φυσικά ποιος τρέχει να σώσει για 
ακόμη μια φορά την κατάσταση, ο ταλαίπωρος τε-
χνικός.

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

Οι “φωστήρες” επειδή “μπούκωσαν” οι ίδιοι το 
σύστημα ήθελαν να φέρουν άλλους συνεργάτες που 
τους εκπαίδευσαν κάποιές ώρες γιατί για αυτούς οι 
δουλειά μας τόσο χρειάζεται για να την μάθεις και 
μετα τους έβγαλαν έξω στο πεδίο οπού τα έκαναν 
λαμπογυαλο και τρέχαμε από πίσω να διορθώσουμε 
το χάος και μην ξεχνάμε ότι μετα οι ίδιοι συνεργά-
τες πήγαιναν ως συνεργάτες του παρόχου και έδι-
ναν βλάβη την σύνδεση που είχαν δώσει οι ίδιοι ως 
συνεργάτες του οτε. Π-Α-Ρ-Α-Ν-Ο-Ι-Α!! ΦΩΣΤΗΡΕΣ

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

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

Έχουμε εξηγήσει την αιτία όλων αυτών μέσα από 
την προσμετρησιμοτητα και την στρατηγική του μα-
κντοναλτισμου.

Όμως πλέον μέσα στους χώρους εργασίας μας 

ήρθε ένα καινούργιο φαινόμενο της εργοδοσίας, ερ-
γαλείο των νεομανατζερ εδώ και χρόνια σε άλλες 
εταιρίες.

Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ήρθε σιγά σιγά και πλέ-
ον έχει διατυπωθεί περίτρανά και μέσα από τα job 
families.

Εν συντομία ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Ορ-
γανισμός Τηλεπικοινωνίων Ελλάδος από τα σπάργα-
να του καλλιεργούσε την νοοτροπία της οικογένειας, 
της ενότητας μεταξύ των υπαλλήλων του. Δεν εν-
νοούμε ότι όλα ήταν ρόδινα και παραδεισένια αλλά 
ακόμα και οι οτεσκλαβιτες του 06, του 08 ακόμα 
ακόμα και του 13 γαλουχήθηκαν επι το πλείστων 
με έννοιες όπως αλληλοβοήθεια, επαγγελματισμός, 
φιλότιμο και το πόσο σημαντικός είναι ο/η συνάδελ-
φος.

Βλέπουμε ακόμα και από τις δομές, όπως τα 
πολιτιστικά κέντρα, οι πολιτιστικές ενώσεις, τα συν-
δικαλιστικά όργανα, οι παρατάξεις μέσα σε όλα τα 
αρνητικά τους και ιδιαίτερα για τις παρατάξεις (βά-
ζοντας φυσικά και την δική μας μέσα) είναι πολλά, 
έχουν σαν στόχο την δημιουργία ενωτικού κλίματος.

ΟΜΩΣ αυτό είναι ενάντια στα θέλω των νεομα-
νατζερ. Εξου και οι προσπάθεια μηδενισμού π.χ των 
συνδικάτων και των παρατάξεων και εκ των έσω με 
«λαγούς».

Οι νεομανατζερ θελουν ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ 
!!!!! Να τρέχεις ΜΟΝΟΣ, ΝΑ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο 
ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΑ 
ΨΙΧΟΥΛΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΚΑΙ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Ένα κομμάτι του φαινομένου είναι το ξερίζωμα 
των εννοιών που αναφέραμε και η εγκαθίδρυση της 
εταιρικής κουλτούρας. Το πόσο η εταιρία (οι νεο-
μανατζερ δηλαδή γιατί η εταιρία είμαστε όλοι μαζί, 
και οι πελάτες) σου παρέχει ένα εξαίσιο περιβάλλον 
να αναπτυχθείς (ΕΝΙΚΟΣ), με αφίσες χαρούμενων 
νέων παιδιών με χαρούμενα σχέδια κλπ. Θυμήσου 
συνάδελφε πότε ήταν η τελευταία φορά που είδες 
αφίσα με πληθυντικό αριθμό όταν αναφέρεται σε 
ανάπτυξη η ευκαιρίες. Είναι για ΣΕΝΑ τον μοναδι-
κό, τον εκλεκτό.

Μαζί και τα δωράκια, μπλουζάκια κούπες, (θυμά-
στε το θερμός του 48/24 που σε όλα τα ττλπ ήταν 
το ανέκδοτο, τι χρειάζεται το διάλλειμα, καφέ πίνεις 
στο θερμός καθώς οδηγείς) όλα με εταιρική χροιά.

Και πλέον το τελευταίο χτύπημα ήρθε με τα job 
families και τους ατομικούς στόχους. Πλέον είναι 
διατυπωμένο ότι ο καθένας πρέπει να είναι για 
την πάρτη του. Αν φταίει κάτι και το τμήμα δεν 
πάει καλά φταίει ο τάδε συνάδελφος όχι η έλλειψη 

πόρων η σχεδιασμού. Σε πολλούς χώρους εργασίας 
πλέον γράφονται στον πίνακα οι συνάδελφοι που πχ 
μιλάνε λίγο παραπάνω στον συνάδελφο για να τον 
βοηθήσουν, βλέπε SOC. Αρά στην βαθμολογία 
δεν φταίει ο προϊστάμενος η η έλλειψη οργά-
νωσης η το αλαλούμ που επικρατεί. Φταίει ο 
διπλανός άρα δεν μπορείς να στηριχτείς σε αυτόν 
αλλά πρέπει να τον κατηγορήσεις.

Βγήκαν και οι senior και σε κάθε τμήμα έχουμε 
έριδα, διάλυση κάθε εννοίας ομαδικότητας, τώρα η 
ΟΜΑΔΑ που μας είχαν ζαλίσει οι νεομανατζερ πάει, 
καλά 40. Τώρα ο Σώζων εαυτόν σωθείτο.

Και σε κάθε διατύπωση τα job families τι σου 
λένε, ότι μπορείς να τα καταφέρεις, αν το θες αρ-
κετά, αν προσπαθήσεις αρκετά. Αν θυσιάσεις εργα-
τοώρες, την υγεία σου, τους συνάδελφους σου τον 
ανθρωπισμό σου. Και αν δεν τα καταφέρεις ΦΤΑΙΣ 
ΕΣΥ που δεν το ήθελες αρκετά, που δεν πάλεψες 
αρκετά, που δεν ρουφιάνεψες που δεν θυσίασες αρ-
κετές ώρες από το σπίτι σου, από τα παιδιά σου, από 
την ψυχική σου γαληνή.

Και φυσικά όλα αυτά ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ. Αυτοί που 
απολύονται, πιέζονται είναι γιατί δεν ήταν καλοί όσο 
εσύ, δεν είχαν εταιρική νοοτροπία, δεν το ήθελαν 
αρκετά.

Ο συνάδελφος δεν είναι μέλος της ομάδα σου, 
είναι αντίπαλος, αντίπαλος για μια υπερωρία για 
μια διατακτική των 5 ευρώ για ένα stand by, για την 
θέση του senior που δεν δίνει τίποτα χειροπιαστό 
αλλά υπόσχεται πολλά. Και η υπόσχεση έχει μεγα-
λύτερη δύναμη από το χειροπιαστό και φυσικά δεν 
κοστίζει και τίποτα, γιατί δεν είναι εγγυημένη, είναι 
ΑΝ ΤΟ ΘΕΣ ΑΡΚΕΤΑ.

Η ενότητα, η διεκδίκηση υγιεινών και ασφα-
λών συνθηκών εργασίας η διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας και οι σωστές αμοιβές, οι 
πυλώνες του συνδικαλισμού δεν συνάδουν με 
την εταιρική κουλτούρα.

Συνάδελφε ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟ-
ΝΟΣ/Η > ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ/Η

Συναδελφικά, ακομμάτιστα αγωνιστικά δεν πρέ-
πει να τους κάνουμε το χατίρι.

Τιμούμε την εργασία μας, διάγουμε με επαγγελ-
ματισμό, φιλότιμο και συναδελφικότητα την καθημε-
ρινότητα μας στην εργασία μας και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ μας.

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΑ
Υ.Γ για κάθε τι επίκαιρο επισκεφθείτε το προφίλ 

μας στο facebook η την σελίδα μας 
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Η προκυρηχθείσα απεργία «μακράς» διαρ-
κείας από την ΟΜΕ, έρχεται σε ένα χρονικό 
διάστημα που μετά από την έξοδο από τα 
μνημόνια, η νέα κυβέρνηση γιορτάζει την 
έξοδο από την κρίση με φορο-ελαφρύνσεις 
προς τους επιχειρηματικούς ομίλους (δηλα-
δή μειώσεις σε φορολογικούς συντελεστές, 
μερίσματα και ασφαλιστικές εισφορές). Ο 
Όμιλος ΟΤΕ δίνοντας μόλις το 1/3 σε μι-
σθοδοσία από αυτή που υπήρχε όταν αγορά-
στηκε από το γερμανικό δημόσιο (Deutsche 
Telekom), έχει ήδη εκπληκτική κερδοφορία 
που μόνο το 2018 ανήλθε μεικτά σε 1 δισε-
κατομμύριο 316 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διοίκηση ΟΤΕ έχοντας «καλομάθει» να 
κάνει μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια και 
να πριμοδοτεί έτσι τις επιπλέον αμοιβές του 
διευθύνοντα συμβούλου και των υπολοί-
πων golden boys, αρνείται πεισματικά να 
δώσει στους εργαζομένους το μερίδιο που 
τους αναλογεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
αν έκανε μικτές αυξήσεις 30% (!) σε 
όλους τους εργαζόμενους, θα πηγαίνα-
με απλά στο μέσο ποσοστιαίο όρο της 
Deutsche Telekom. Η Διοίκηση του ΟΤΕ, 
λοιπόν, επιμένει αμετακίνητη ότι για τους 
εργαζόμενους στον Όμιλο ΟΤΕ οι μισθοί θα 

παραμείνουν σταθεροί και θα τους παρέχει 
μονοετή συλλογική σύμβαση, απαιτώντας 
το δικαίωμα να απολύει αδιακρίτως και 
να προχωρήσει σε «μετασχηματισμό» της 
εταιρίας (αποσχίσεις/εκχωρήσεις/μεταβιβά-
σεις έργου & εργαζομένων, franchise κλπ.) 
σε ένα χρόνο περίπου, ξεπουλώντας αυτή 
τη φορά και τους εργαζόμενους (αφού 
έχει τελειώσει με τις εταιρίες σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας στα Βαλκάνια, το δορυ-
φόρο, την ακίνητη περιουσία κλπ).

Η ΟΜΕ και οι εργαζόμενοι δεν έχουμε 
κάποιο άλλο μέσο παρά την απεργία, προ-
κειμένου να δείξουμε την αντίθεσή μας σε 
αυτή την απάνθρωπη μεθόδευση της διοί-
κησης. Δεν μπορεί να βαπτίζεται «επι-
χειρηματική απόφαση» η εργασιακή και 
η οικογενειακή μας εξόντωση.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι είμαστε 
σε απόλυτα οριακό επίπεδο. Αν δεχθούμε 
τους εκβιασμούς της διοίκησης, το επόμε-
νο βήμα της θα είναι να απολύει μία-μία τις 
ομάδες των εργαζομένων. Απεργούμε για-
τί υπερασπιζόμαστε την επιβίωσή μας, 
ενώ η διοίκηση του ΟΤΕ υπερασπίζεται 
τα υπερκέρδη και τα παχυλά bonus που 
τους παρέχουν πολυτελή διαβίωση.

Απεργούμε αλλιώς δεν θα υπάρχουμε

Δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή  
από το αγωνιστούμε και να κερδίσουμε.

Απεργούμε γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχουμε!
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Ορμώμενος από το…. από καρ-
διάς άρθρο – τοποθέτηση 
του Προέδρου και Διευθύνο-

ντος Συμβούλου μας στο "my Net" 
δεν μπορώ να μην δεν ευχαριστήσω 
το Πρόεδρο μας για την συμβολή 
του στο να μάθω - θέλω δεν θέλω - 
ξένες γλώσσες, μια και το Percipio 
δεν μου δίνει την δυνατότητα επι-
λογής της πάμπλουτης και πανέ-
μορφης Ελληνικής γλώσσας, που με 
κάποιο τρόπο τις όποιες ορολογίες 
θα τις καταλάβαινα. 
Θα σταθώ όμως λίγο περισσότερο 
στο σημείο που αναφέρει : «Μαθαί-
νουμε καθημερινά, από το παράδειγ-
μα του διπλανού μας, από την επι-
τυχία ή αποτυχία του συναδέλφου ή 
του ανταγωνιστή, από τους φίλους 
μας, από τα παιδιά μας - ιδίως τα 
παιδιά μας μάς διδάσκουν τα με-
γαλύτερα μαθήματα» κλπ κλπ
Από ποιόν διπλανό μας εννοείτε 
κύριε πρόεδρε; μήπως τον συνερ-
γάτη σας; Αυτόν δηλαδή που βάζε-
τε δίπλα μας με μοναδικό στόχο και 
σκοπό την απώλεια του δικού μας 
έργου; 
Από ποιόν συνάδελφο εννοείτε 
κύριε πρόεδρε; Αυτόν που έμεινε 
ή αυτόν που έφυγε τρέχοντας από 
την άλλοτε καλύτερη επιχείρηση 
στην Ελλάδα; Γιατί αυτός που είναι 
ακόμη εδώ και εργάζεται, το μόνο 
που σκέφτεται είναι το πώς θα φύ-
γει. Και από αυτούς που έφυγαν είτε 
με τις ίδιες απολαβές είτε με περισ-
σότερες, αλλά ακόμη και αυτοί που 
έφυγαν εν γνώσει τους με μικρότε-
ρες απολαβές, ξαναβρήκαν κάτι που 
μας έχετε στερήσει εδώ και καιρό 
εσείς και οι συνεργάτες σας εντός 
και εκτός ΟΤΕ . Το χαμόγελο και 
την αισιοδοξία 

Όντως μαθαίνουμε πολλά και από 
τους εργαζόμενους σε ανταγω-
νιστές. Μπλοκάκι παροχής σε δύο 
και τρείς εταιρίες για να βγάλουν τα 
προς το ζην.
Οι φίλοι; απορούν με την κατά-
ντια αυτού του οργανισμού, μια και 
ακούμε καθημερινά καταστάσεις και 
περιστατικά του στυλ δυο μήνες για 
μια σύνδεση ή δώδεκα μέρες για 
αποκατάσταση βλάβης από αυτούς 
τους ίδιους τους φίλους μας. Και 
όχι τίποτε άλλο, πρέπει να απολογη-
θούμε και να δικαιολογήσουμε τα 
αδικαιολόγητα.
Τέλος κύριε πρόεδρε να μου επι-
τρέψετε και με όλο το σεβασμό που 
τρέφω στο πρόσωπο σας να σας πω 
πως κάνατε πολύ μεγάλο λάθος που 
βάλατε τα παιδιά μας στο στόμα 
σας.
Ελάτε εσείς να πείτε στα παιδιά 
μας γιατί ο γονιός του δεν έχει το 
κουράγιο (ψυχικό και σωματικό) να 
τα αγκαλιάσει γυρνώντας από την 
δουλειά.
Ελάτε εσείς να πείτε στα παιδιά 
μας και να τους εξηγήσετε ότι τα 
νεύρα και η ηθική κατάπτωση που 
είναι εμφανής σε όλους μας είναι 
από κάτι άλλο και όχι από τις απει-
λές και την αβεβαιότητα που καθη-
μερινά σπέρνετε σε όλους τους ερ-
γαζομένους.
Ελάτε εσείς να πείτε στα παιδιά 
μας ότι σκεφτόμαστε να αφήσουμε 
την πανέμορφη Ελλάδα για ένα κα-
λύτερο αύριο για αυτάεξαιτίας σας.
Ελάτε εσείς να πείτε στα παιδιά 
μας ότι δεν εγγυούμαστε και πολ-
λά - πολλά για το μέλλον τους μια 
και οι μηνιαίες απολαβές τις οποίες 
απλόχερα μας δίνεται σκέφτεστε να 

τις μειώσετε ή και να μας απολύσε-
τε.

Ελάτε εσείς να πείτε στα παιδιά 
μας ότι πρέπει να σπουδάσουν και 
να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι στην 
κοινωνία ώστε αύριο να βρουν μια 
αξιοπρεπή εργασία στην οποία ο 
προϊστάμενος τους ή και ο διευθυ-
ντής τους, δεν θα παίζει κανένα ιδι-
αίτερο ρόλο αν είναι άσχετοι με το 
αντικείμενο, ανίδεοι και επικίνδυνοι 
για την υγεία τους. Η δουλειά θα εί-
ναι καλή και ας μην έχει απολαβές. 
Δεν πειράζει.

Κύριε πρόεδρε είναι γνωστό σε 
όλους μας ότι δεν έχετε το θάρ-
ρος να μας κοιτάξετε στα μάτια. 
Το αποφεύγετε . Ακόμη και στις 
χλιδάτες εκδηλώσεις που διορ-
γανώνετε, (για να ικανοποιήσε-
τε το εγώ σας) σας ενδιαφέρει 
ο υποβολέας (autocue όπως το 
λέτε) για να μην χάσετε λέξη και 
όχι τα μάτια των συναδέλφων. 
Από την άλλη σας δικαιολογώ 
για αυτή σας την τακτική. Ποιοι 
είμαστε εμείς που θα μας κοιτάτε 
και στα μάτια; Σωστό.
Για εσάς τίποτε απλά νούμερα.
Κύριε πρόεδρε
Αν σε κάποιον πρέπει να φανεί 
χρήσιμη αυτή σας η καταγραφή 
σκέψεων, κοιτάξτε στον καθρέ-
πτη σας. 
Και τέλος μια παράκληση. Μην 
ξαναπιάσετε στο στόμα σας τα 
παιδιά μας.
Αρκετά τραβούν εξαιτίας σας.

Σιδηρόπουλος Κυριάκος
Πρόεδρος ΠΕΤ –ΟΤΕ Θεσσαλονίκης

Άρθρο γνώμης του Προέδρου της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
Θεσσαλονίκης για την κουλτούρα του Προέδρου 

& Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ
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Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
θα ήθελε να ευχαριστήσει για ακόμη μια 
φορά την ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ για τις δέκα ετή-

σιες υποτροφίες που προσέφερε στον Σύλλογό μας 
για τα μέλη μας.
Η συνεργασία μας με την ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ συνεχίζεται 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όπου όλα τα μέλη 
μας με την επίδειξη της κάρτας του Συλλόγου μπο-
ρουν να επωφεληθούν 20% έκπτωση επί των δι-
δάκτρων.
Ακολουθεί η λίστα με τους τυχερούς συναδέλφους 
μας, όπως πρόεκυψαν από την κλήρωση που έγινε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Γιωτάκος Σακελλάρης Μύκονος
Τσαπραλη Ελευθερία Μεσολόγγι
Καραντίνος Δημήτριος Κέρκυρα

Λιόλιος Ιωάννης Θεσσαλονίκη
Βρανά Ευαγγελία Καβάλα
Μαριόλης Αθανάσιος Αθήνα
Λυμπέρη Πολυξένη Αθήνα
Φιλιππόπουλος Αντώνης Βέροια
Κασσάνος Σταυρός Αθήνα 
Floqi Λαυρέντης Αθήνα

Οι υπερτυχεροί στην κλήρωση για τις ετήσιες 
υποτροφίες που δώρισε ο εκπαιδευτικός 
όμιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ στην ΠΕΤ-ΟΤΕ

Κασσάνος Σταυρός

Λιόλιος Γιάννης- Σιδηρόπουλος Κυριάκος

Μαριόλης Αθανάσιος

Floqi Λαυρέντης



ΤΕΥΧΟΣ 281 27

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ƒ

Η κάρτα μελών της ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι γεγονός

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

20% ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ

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




