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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.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 283
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.

Τίτλος: Επι-
τραπέζια τηλε-
φωνική συσκευή 
L. M. Ericsson
Δημιουργός: 
L. M. Ericsson
Αρ. αντικει-
μένου: ΜΤ-
015070
Χρονολογία: 
1903
Π ε ρ ι γρ α φ ή : 
Ε π ι τ ρ α π έ ζ ι ο 
μαγνητικό τη-
λέφωνο. Θήκη 
μεταλλική, τα-
πετσαρία με 
σχέδιο σε ώχρα 
α π ό χ ρ ω σ η . 
Βάση μεταλλική 
μαύρου χρώμα-
τος. Το επάνω 
μέρος της θήκης ξύλο (μαόνι) και μπρούτζινη στήριξη ("πιρούνι") για 
το ακουστικό, το οποίο είναι μπρούτζινο με μαύρη πλαστική χειρολαβή. 
Υφασμάτινο ώχρα καλώδιο το συνδέει με τη συσκευή.
Τοποθεσία: Σουηδία
Υλικό: Μέταλλο, Πλαστικό

Επιτραπέζια τηλεφωνική συσκευή 
L. M. EricssonΦΩΝΗ

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
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Σύμβαση 
Στις 5/2/2020 υπογράφτηκε η 
συλλογική σύμβαση εργασίας με-
ταξύ της ΟΜΕ-ΟΤΕ και της εται-
ρείας, δεκαοκτάμηνης διάρκειας.
Μια σύμβαση κατώτερη των περι-
στάσεων αφού δόθηκε η διασφά-
λιση των θέσεων εργασίας, οι ερ-
γαζόμενοι της πρώην oteplus δεν 
πήραν ούτε ένα ευρώ αύξηση, οι 
εργασιακές ανισότητες συνεχίζο-
νται με 40ωρο και 35ωρο και οι 
συνάδελφοι της φυσικής ασφά-
λειας τελικά απολύθηκα.
Αυτοί που προκάλεσαν τον πολυ-
ήμερο αγώνα ξεσηκώνοντας το 
προσωπικό σε πολυήμερες απερ-
γίες τελικά έκαναν πίσω, εξαπά-
τησης τον τεχνικό κόσμο και ευ-
νόησαν όσους είναι κοντά στην 
σύνταξη.
Τελικά υπογράφτηκε αύξηση 
στους νέους εργαζομενους5.5% 
από 1/1/2020 και 3.5% από 
31/7/2/21.
Στους παλιούς 4.5% από 1/1/2020 
και 3.5% από 31/7/2021 όλα 
αυτά βέβαια εάν δεν έχουμε με-
ταφερθεί στις θυγατρικές πριν της 
31/7/2021.

Εθελούσια 
Άλλη μια εθελούσια πραγματοποι-
ήθηκε στα τέλη του Μαΐου 2020. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις με 
εκβιαστικό τρόπο οδήγησαν στην 
έξοδο της εταιρείας 430 συνα-
δέλφους οι 230 με το πρόγραμμα 
Α και οι 200 με το πρόγραμμα Β. 
Οι αποχωρίσεις αυτές ήρθαν να 
προστεθούν στο πάζλ τον 6.500 
αποχωρήσεων από το 2013 μέχρι 
σήμερα.
Χωρίς προγραμματισμό αποδεκα-
τίζονται τα τεχνικά τμήματα από 

κόσμο και δεν καλύπτονται τα 
κενά με νέους εργαζόμενους. Σαν 
να μην έφτανε αυτό οι διοικού-
ντες δεν φροντίζουν ούτε να κα-
λύψουν τα κενά των θέσεων στην 
επαρχία με τα αιτήματα μεταθέσε-
ων που εκκρεμούν τόσα χρόνια.

Νέα εποχή στο συνδικάτο 
Όλο και εντείνονται οι συζητήσεις 
για την δημιουργία θυγατρικών 
εταιριών και την μεταφορά του 
προσωπικού στις νέες εταιρείες.
Η απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης αντιπροσώπων του σωματεί-
ου μας το 2019 ήταν «όχι στην 
μεταφορά του προσωπικού στις 
θυγατρικές».
Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις των 
μεγαλοστελεχων της διοίκησης 
για ευελιξία των νέων εταιρειών, 
ανάληψη περισσότερου τεχνικού 
έργου και διάφορα αλλά επιχει-
ρήματα, εμείς είμαστε επιφυλα-
κτικοί και αντίθετοι.
Μάλιστα, μόλις το 2015 εντάθη-
καν 2500 τεχνικοί στον ΟΤΕ από 
την oteplus. Τί άλλαξε τόσο σύ-
ντομα και τώρα θα ξανά βγουν; 
Τα ερωτήματα είναι δεκάδες, και 
η ιστορία έχει γραφτεί με μαύρα 
γράμματα για αυτές τις περιπτώ-
σεις σε άλλες εταιρίες.
Σε κάθε περίπτωση όμως οφεί-
λουμε σαν το μεγαλύτερο σω-
ματείο στον όμιλο να προετοιμα-
ζόμαστε και να οργανώσουμε το 
πλαίσιο που θα λειτουργήσει ως 

ασπίδα των εργαζομένων στις αλ-
λαγές της διοίκησης.
Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις στα 
συμβούλια της ΠΕΤ-ΟΤΕ σχετικά 
με τα οργανωτικά του σωματείου 
και γίνονται προτάσεις με σκοπό 
να είμαστε προετοιμασμένοι σε 
κάθε ενδεχόμενο που θα κριθού-
με να αντιμετωπίσουμε.
Το μόνο σγουρό είναι πως η εκ-
προσώπηση των συναδέλφων 
δεν θα σταματήσει να υπάρχει, 
ανεξάρτητα από τα τερτίπια της 
διοίκησης.
Το σωματείο είναι το επίσημο 
όργανο εκπροσώπησης των ερ-
γαζομένων και σκοπός του είναι 
να υπερασπίζεται τα δικαιώματά 
τους, να επιλύει τα προβλήματα 
και τις αδικίες.
w  Είστε υπέρ της ισόνομης συ-

μπόρευσης όλον των μερών.
w  Είμαστε υπέρ της ευημερίας 

της εταιρείας μας.
w  Διεκδικούμε αξιοπρεπείς μι-

σθούς και όχι μισθολόγια 
ανειδίκευτου εργάτη.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από 
την στιγμή που η διοίκηση παίρνει 
αποφάσεις χωρίς την διαβούλευ-
ση με τα όργανα των εργαζομέ-
νων .

Τζανουδάκης Χρήστος
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Μόλις το 2015 εντάxθηκαν 
2500 τεχνικοί στον ΟΤΕ  

από την Oteplus.  
Τί άλλαξε τόσο σύντομα  
και τώρα θα ξανά βγουν; 

Η Σύμβαση, η εθελούσια  
και η νέα εποχή στο συνδικάτο 
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Εξώδικο έστειλε η ΠEΤ-ΟΤΕ  
στην διοίκηση του ΟΤΕ για το GPS

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.» («Π.Ε.Τ.-Ο.Τ.Ε.»), που 
εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βερανζέρου αρ. 34, και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΑΤΑ
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ 99, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

**********************************

Όπως γνωρίζετε, η διοίκηση της εταιρείας σας, μας ανακοίνωσε την απόφασή σας σχετικά με την 
εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού GPS στα υπηρεσιακά tablets των εργαζομένων 
τεχνικού πεδίου. 

Μέσω zoom γίνονται οι εκτελεστικές  
και τα συμβούλια της ΠΕΤ-ΟΤΕ  

λόγω του κορονοϊού 
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Αρχές Μαρτίου του 2020 άρχισαν να αχνο-
φαινονται τα πρώτα κρούσματα Κορωνο-
ϊού στην χώρα μας. Οι ανησυχίες των συ-

ναδέλφων ειδικά στο πεδίο και στα καταστήματα 
άρχισαν να εντείνονται.
Στις 12 Μαρτίου η ελληνική κυβέρνηση προχώ-
ρησε σε μετρά προστασίας τα όποια περιελάμβα-
ναν και την απαγόρευση κυκλοφορίας.
Από εκείνη την στιγμή και μετά επικράτησε ένας 
πανικός, η διοίκηση έστειλε άμεσα σε mail έντυπα 
μετακίνησης και επέβαλε ως μετρό πρόληψης την 
απομακρυσμένη εργασία στο 80% του προσωπι-
κού στον όμιλο.
Μέχρι εδώ οι κινήσεις αυτές ήταν σωστές, για το 
υπόλοιπο 20% όμως ακλούθησαν μέρες ανασφά-
λειας και αβεβαιότητας.
Πρώτον παρ όλες τις προσπάθειες της εταιρείας 
να προμηθεύσει άμεσα τις επηρέασε με υγειονο-
μικό υλικό (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά) πολλά 
τεχνικά τμήμα δεν είχαν υλικό.
Δεύτερων δεν υπήρχε τις πρώτες μέρες επίσης 
ενημέρωση από την εταιρία αν θα πρέπει να επι-
σκεπτόμαστε τους χώρους των πελατών και όταν 
έβγαλε τελικά ανακοίνωση άφηνε στην κρίση του 
κάθε τεχνικού αν θα πρέπει να μπει η όχι.

Όσο αναφορά τα καταστήματα στην αρχή έκλει-
σαν τα μισά με οδηγίες της διοίκησης και στην 
συνέχεια όλα με τα μετρά του κράτους.
Η διοίκηση όμως, ανάγκασε τους συναδέλφους, 
εργαζομένους σε καταστήματα να εργάζονται από 
το σπίτι ως τηλεφωνητές και να βοηθούν στην τη-
λεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών, στην ουσία 
αλλαγή έργου. 
Μετά από πιέσεις του σωματείου για την επιβρά-
βευση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής στην 
πανδημία, η εταιρεία μέσω του προέδρου ανακοί-
νωσε έκτακτο bonus σε όσους εργαστήκαν στο 
πεδίο και στα καταστήματα τις πρώτες μέρες της 
πανδημίας.
Αρκετοί προϊστάμενοι έσπευσαν να καπηλευτούν 
το bonus ασκώντας εκβιαστική και τιμωριτική πο-
λιτική απέναντι τους εργαζόμενους με αποτέλε-
σμα να τους στερήσουν το bonus. 
Με διάφορες αβάσιμες δικαιολογίες και υπεκφυ-
γές προσπάθησαν να καλύψουν το γεγονός πως 
οι ίδιοι δεν έδωσαν τα ονόματα των συναδέλφων 
στις λίστες των bonus.
Αυτές οι πρακτικές οδηγούν τον όμιλο χρόνια 
πίσω και τις εργασιακές σχέσεις στον όλεθρο.
Οι συνάδελφοι δεν είναι επαίτες, διεκδικούν αυτά 
που αξίζουν. 
Κανένας προϊστάμενος δεν μπορεί να παίζει με 
την αξιοπρέπεια μας.

Εργασιακή πανδημία 2019-2020

O συνάδελφος Χρήστος Μπάλιος 

O συνάδελφος Δημήτρης Πιεράκος 
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Μακριά από την ασφάλεια 
του σπιτιού τους, στην 
πρώτη γραμμή της μάχης, 

βρίσκονται καθημερινά περισ-
σότεροι από 2.500 τεχνικοί του 
Ομίλου ΟΤΕ, προκειμένου να δι-
ασφαλίσουν το αγαθό της επικοι-
νωνίας εν μέσω πανδημίας. 

Οι τεχνικοί συνεχίζουν να βρί-
σκονται εκεί έξω και να επιτελούν 
το έργο τους, υλοποιώντας κάθε 
εβδομάδα πάνω από 25.000 αι-
τήματα πελατών, για νέες συνδέ-
σεις και αποκατάσταση τηλεπικοι-
νωνιακών υπηρεσιών. 

Αιτήματα που σχετίζονται με την 
υγεία και την τροφοδοσία (από 
νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία, 
super market, κ.λπ.), εξυπηρετού-
νται με προτεραιότητα, συνήθως 
σε λιγότερο από 24 ώρες. Με 
προτεραιότητα εξυπηρετούνται 
και τα αιτήματα από δημόσιες 
υπηρεσίες, τράπεζες και σώματα 
ασφαλείας. 

Ταυτόχρονα και με στόχο την 

αμοιβαία προστασία, ο Όμιλος 
ΟΤΕ συμβουλεύει τους πελάτες 
του να ακολουθούν προληπτικά 
τις παρακάτω απλές οδηγίες πριν 
από την επίσκεψη των τεχνικών 
στο χώρο τους. Συγκεκριμένα, 
συνιστάται: 
  Η προετοιμασία του χώρου, με 

επαρκή αερισμό. 
  Η απολύμανση του χώρου 

εργασίας και των επιφανειών 
πριν και μετά την επίσκεψη 
του τεχνικού.

  Η διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην τηλεφωνική πρίζα και 
στους χώρους όπου θα χρει-
αστεί να εργαστεί ο τεχνικός, 
προκειμένου να ελαχιστοποι-
ηθεί ο χρόνος παραμονής του 
στο χώρο.

  Η παραμονή ενός μόνο αν-
θρώπου στο χώρο κατά τη δι-
άρκεια των εργασιών.

  Τήρηση ελάχιστης απόστασης 
ασφαλείας 2 μέτρων από τον 
τεχνικό. 

Οι πελάτες του Ομίλου ΟΤΕ θα 
λαμβάνουν με SMS, μία ημέρα 
πριν την επίσκεψη του τεχνικού, 
τις παραπάνω πρακτικές οδη-
γίες προστασίας. Εάν προκύψει 
κάποια αλλαγή στο περιβάλλον 
του πελάτη πριν την επίσκεψη 
(συμπτώματα στον ίδιο ή μέλος 
της οικογένειας), παρακαλείται 
να ενημερώσει το 13888 για να 
προγραμματιστεί καινούργιο ρα-
ντεβού. 

Οι τεχνικοί πεδίου του Ομίλου 
ΟΤΕ, σε κάθε άκρη της Ελλάδας, 
καταβάλλουν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για να στηρίξουν 
τους πελάτες μας σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία, διευκολύνοντας 
την καθημερινότητά τους.

Aπόσπαμα: https://www.
capital.gr/epixeiriseis/3444220/

cosmote-texnikoi-kai-pelates-
mazi-sti-maxi-kata-tou-koronoiou

COSMOTE

Τεχνικοί και πελάτες μαζί  
στη μάχη κατά του κορωνοϊού
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Μετά την απεργία της 1 Μαΐου του 1944, οι γερμανι-
κές δυνάμεις κατοχής στις 3 Μαΐου μπλοκάρουν το 
μέγαρο του ΟΤΕ στην οδό Σταδίου το κέντρο στον 

Πειραιά και τι κτήριο της Κωλλέτη.
Συλλαμβάνουν 225 συναδέλφους και τους οδηγούν στην 

Γκεστάμπο της οδού Μέρλιν και στην συνέχεια στο Χαϊδάρι.
Στον θάλαμο των μελλοθάνατων βρίσκονται 25 συνάδελ-

φοι, ξεχωρίζουν 17 άτομα και τους οδηγούν στην Καισαριανή 
στις 7 Μαΐου οπου τους εκτελούν.

Μετά από χρόνια τοποθετήθηκε στο ιστορικό κτήριο της 
Κωλλέτη αυτή η μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των 17 
αντιφασιστών συναδέλφων.

76 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ  
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Ν 
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Ακαδημίας 35 Κολωνάκι, 10672 Αθήνα, τηλ. +302103838412, fax +302103634617                                                     

e-mail: karouzos@otenet.gr, www.karouzoslawoffice.gr  

 

ΠΡΟΣ ΟΜΕ ΟΤΕ                                                      Αθήνα, 22/06/2020 

 

Υπόψη:  

κ.  Δ. Φούκα, Προέδρου  

κ. Β. Κατσαρού, Γ. Γραμματέα 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 

 

• 1ος 2017: ξεκίνησε ο δικαστικός αγώνας για τη διεκδίκηση των 
μισθολογικών κλιμακίων που αφορούσε τα έτη 2013 έως 2016. 

• Μέσα στο 2017 και το 2018 κατατέθηκαν από το γραφείο της 12 
ομαδικές αγωγές κατά του ΟΤΕ εκ των οποίων αναμένεται η εκδίκαση 
7 από αυτών και συγκεκριμένα: 
 
 21/09/20 ΜΠΑ: Παυλίδης κλπ/ΟΤΕ και πρόσθετη παρέμβαση ΟΜΕ 
ΟΤΕ 
  26/11/20 Ειρ. Αμαρ.: Γαλάνης κλπ/ΟΤΕ και πρόσθετη παρέμβαση 
ΟΜΕ ΟΤΕ 
 03/12/20 Ειρ. Αμαρ.: Αθανασίου κλπ/ΟΤΕ και πρόσθετη παρέμβαση 
ΟΜΕ ΟΤΕ 
 03/12/20 Ειρ. Αμαρ.: Γαλανάκης κλπ/ΟΤΕ και πρόσθετη παρέμβαση 
ΟΜΕ ΟΤΕ 
 10/12/20 Ειρ. Αμαρ: Xαιδαλής κλπ/ΟΤΕ και πρόσθετη παρέμβαση 
ΟΜΕ ΟΤΕ 
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 10/12/20 Ειρ. Αμαρ.: Κυδωνάκης κλπ/ΟΤΕ και πρόσθετη 
παρέμβαση ΟΜΕ ΟΤΕ 
 10/12/20 Ειρ. Αμαρ.: Κοντζιάς κλπ/ΟΤΕ και πρόσθετη παρέμβαση 
ΟΜΕ ΟΤΕ 
 

• Για της υπόλοιπες 5 αγωγές έχουν εκδοθεί αποφάσεις και 
συγκεκριμένα:  
 Η υπ’ αριθμ.182/2018 από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου με 

δικαστή την κυρία Λάσκαρη Σοφία. Αποτέλεσμα: απορρίπτει. 
 Η υπ’ αριθμ. 183/2018 από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου με 

δικαστή την κυρία Λάσκαρη Σοφία. Αποτέλεσμα: απορρίπτει. 
 Η υπ’ αριθμ. 208/2018 από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου με 

δικαστή την κυρία Λάσκαρη Σοφία. Αποτέλεσμα: απορρίπτει. 
 Η υπ’ αριθμ.302/2019 από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου με 

δικαστή την κυρία Μπουντουβή Γεωργία. Αποτέλεσμα: 
απορρίπτει. 

 Η υπ’ αριθμ. 244/2019 από το Ειρηνοδικείο Αθηνών με δικαστή 
τον κύριο Καννά Άγγελο. Αποτέλεσμα: Δεκτή. 
 

• Το γραφείο της έχει καταθέσει Εφέσεις για της αρνητικές αποφάσεις 
που εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου. Η δικάσιμος για της 
τρεις πρώτες απορριπτικές αποφάσεις  προσδιορίστηκε για της 
26/11/2021 και για την τέταρτη απορριπτική απόφαση η δικάσιμος 
προσδιορίστηκε για της 16/12/2022 και εκδικάζονται στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών. Της, το γραφείο της έχει καταθέσει αναίρεση 
στον Άρειο Πάγο η οποία εκδικάζεται της 20/10/2020. 
 

• Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.244/2019 θετικής απόφασης ξεκίνησε 
εκ νέου, το Μάρτιο του 2019, η διεκδίκηση των μισθολογικών κλιμακίων 
με την άσκηση καινούριων αγωγών που αφορούν τα έτη 2017 έως 
2018, καθώς και όσους εργαζόμενους του ΟΤΕ δεν είχαν ασκήσει 
αγωγή για τα προηγούμενα έτη. Οι αγωγές αυτές εκδικάζονται : 
 22/09/20 ΜΠΑ : Μπιρλης κλπ/ ΟΤΕ 
 22/09/20 ΜΠΑ : Δήμου κλπ/ ΟΤΕ 
 08/10/20 ΜΠΑ : Κτενάς κλπ/ ΟΤΕ 

 
 

 
 

Στη διάθεσή σας 
 

Γιάννης Καρούζος  
Νομικός Σύμβουλος 
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Σύμφωνα με τη Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου 
(11/3/2020, Αρ. Φύλλου 

55): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπει-
ών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του 
προβλέπεται άδεια ειδικού σκο-
πού και ισχύουν τα παρακάτω:
3. α)  Οι γονείς εργαζόμενοι, 

εκτός των ανωτέρω εναλ-
λακτικών, δύνανται να κά-
νουν χρήση της άδειας ει-
δικού σκοπού ως ορίζεται 
κατωτέρω στην παρούσα. 
Ως γονείς εργαζόμενοι για 
τις ανάγκες της παρούσας 
νοούνται οι γονείς παιδιών:

αα)  που είναι εγγεγραμμένα σε 
βρεφικούς, βρεφονηπια-
κούς και παιδικούς σταθ-
μούς,

αβ)  που φοιτούν σε σχολικές 
μονάδες υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης,

αγ)  που φοιτούν σε ειδικά σχο-
λεία ή σχολικές μονάδες 
ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης, ανεξαρτήτως ορί-
ου ηλικίας των παιδιών, 
καθώς και οι εργαζόμενοι 
γονείς ατόμων με αναπη-
ρία, τα οποία, ανεξαρτήτως 
της ηλικίας τους, είναι ωφε-
λούμενοι σε δομές παροχής 
υπηρεσιών ανοικτής φρο-
ντίδας για άτομα με αναπη-
ρία

  Προς διευκόλυνση των γο-
νέων εργαζομένων λόγω 
αναστολής της λειτουργίας 
των ανωτέρω μονάδων, στο 
πλαίσιο λήψης προληπτι-
κών μέτρων για την αντιμε-
τώπιση και τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνο-
ϊού, θεσμοθετείται με την 
παρούσα, για όσο διάστη-
μα παραμένουν κλειστές οι 
ανωτέρω μονάδες, δικαί-
ωμα λήψης άδειας ειδικού 
σκοπού διάρκειας κατ’ ελά-

χιστον τριών (3) ημερών, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο 
εργαζόμενος κάνει χρήση 
μιας (1) ημέρας από την κα-
νονική του άδεια για κάθε 
τρεις (3) ημέρες της άδειας 
ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο 
της τριμερούς συμμετοχής 
στο έκτακτο και προσωρινό 
αυτό μέτρο. 

  Η ανωτέρω άδεια μπορεί 
να ληφθεί από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας και 
μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον 
ένας τουλάχιστον γονέας 
εργάζεται στον ιδιωτικό το-
μέα ως μισθωτός, ακόμα και 
εάν ο άλλος γονέας είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας.

β)  Σε περίπτωση κατά την 
οποία και οι δύο γονείς εί-
ναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε 
διαφορετικούς εργοδότες, 
με κοινή τους υπεύθυνη δή-
λωση προς τον εργοδότη ή 
τους εργοδότες τους, γνω-
στοποιούν ποιος από τους 

Άδεια ειδικού σκοπού  
για εργαζόμενους γονείς
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δύο θα κάνει χρήση της 
ανωτέρω άδειας ή, σε περί-
πτωση που μοιραστούν την 
άδεια, τα αντίστοιχα χρονι-
κά διαστήματα χρήσης της 
από καθέναν από αυτούς.

γ)  Σε περίπτωση που ο ένας 
γονέας είναι εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο 
άλλος στο Δημόσιο κατά 
την έννοια του άρθρου 5, 
απαιτείται η προσκόμιση 
στον εργοδότη της υπεύθυ-
νης δήλωσης του εργαζό-
μενου γονέα στο Δημόσιο 
ότι δεν έχει κάνει χρήση 
της άδειας ειδικού σκοπού, 
προκειμένου ο μισθωτός 
του ιδιωτικού τομέα να 
μπορεί να κάνει χρήση της 
άδειας αυτής.

δ)  Σε περίπτωση που εργάζεται 
μόνο ένας εκ των δύο γονέ-
ων, τότε αυτός δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της άδειας 
ειδικού σκοπού, εκτός και 
αν ο γονέας που δεν ερ-
γάζεται νοσηλεύεται για 
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί 
από τον κορωνοϊό ή είναι 
άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) 
και λαμβάνει επίδομα από 
τον Οργανισμό Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

ε)  Σε περίπτωση διαζυγίου 
ή διάστασης γονέων, την 
άδεια ειδικού σκοπού λαμ-
βάνει ο γονέας, ο οποίος 
έχει την επιμέλεια του παι-
διού ή τη γονική μέριμνα, 
εκτός και αν μεταξύ τους 
συμφωνήσουν διαφορετι-
κά, σύμφωνα με την κοινή 
τους υπεύθυνη δήλωση ως 
ανωτέρω.

στ)  Ο εργοδότης υποχρεού-
ται να δηλώσει στο Πλη-

ροφοριακό Σύστημα «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων όσους εργαζο-
μένους του έκα- Τεύχος A’ 
55/11.03.2020 ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
999 ναν χρήση της ανω-
τέρω άδειας, καθώς και 
τη διάρκεια αυτής, μετά το 
πέρας της 10ης.4.2020 και 
σε κάθε περίπτωση μέχρι 
τις 15.4.2020. Με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων κα-
θορίζεται κάθε όρος και λε-
πτομέρεια για την εφαρμο-
γή του παρόντος εδαφίου.

ζ)  Σε κάθε περίπτωση, για να 
δύναται εργαζόμενος/η να 
κάνει χρήση της άδειας ει-
δικού σκοπού πρέπει να 
πληροί τις νόμιμες προϋ-
ποθέσεις για λήψη ετήσιας 
κανονικής άδειας τουλάχι-
στον έξι (6) ημερών στην 
εξαήμερη εργασία και πέντε 
(5) ημερών στην πενθήμε-
ρη εργασία. Σε περίπτωση 
που δεν πληρούται η ως 

άνω προϋπόθεση, τότε δι-
καιούται την άδεια ειδικού 
σκοπού κατ’ αναλογία των 
ημερών κανονικής αδείας 
που δικαιούται.

η)  Από τις ημέρες της άδειας 
ειδικού σκοπού τα δύο τρί-
τα (2/3) καλύπτονται από 
τον εργοδότη, και το ένα 
τρίτο (1/3) από τον τακτι-
κό προϋπολογισμό, μετά 
από διασταύρωση με τα 
στοιχεία των Υπουργείων 
Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Εσωτερικών, όπως αυτή 
ορίζεται σε κοινή απόφαση 
των αρμοδίων Υπουργών.

θ)  Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, και Υγείας, πα-
ρατείνεται ο χρόνος εφαρ-
μογής του κατά τα ανωτέρω 
έκτακτου και προσωρινού 
μέτρου, λαμβάνοντας υπό-
ψη την πορεία εξέλιξης του 
φαινομένου.
Πηγή: https://www.kepea.gr/

adeia-eidikou-skopou



ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ12

�  ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

Οι συνάδελφοι της φωτογραφίας είναι ένα 
από τα δύο συνεργεία που έχουν απομείνει 
στο ιστορικό συγκρότημα καλωδιακών στην 

Αλεξάνδρας στο Τεχνικό Τμήμα Αμπελόκηπων.
Αυτό το συνεργείο καλωδιακών, είναι από τα πιο 
έμπειρα στον όμιλο.
Βρεθήκαμε κοντά στους συναδέλφους και καταγρά-
ψαμε τα προβλήματα τους και τις ανησυχίες τους.
Η απαξίωση των καλωδιακών, είναι γνωστή σε 
όλους μας καθώς όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι 
έργου παραδίδεται στους εργολάβους.
Η εταιρεία δεν κάνει προσλήψεις και όταν κάνει δεν 
στέλνει άτομα στις καλωδιακές.
Οι συνάδελφοι σε αυτό το σημείο μας επισήμαναν 
πως η μακρά αποχή από πλέξεις μεγάλων καλω-
δίων και η μη μετάδοση του έργου σε νέους συ-
ναδέλφους έχει οδηγήσει σε έλλειψη τεχνογνωσίας 
αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών στον όμιλο.
Παράλληλα, οι εργολαβίες δεν εποπτεύονται σω-
στά διότι δεν επαρκεί ο αριθμός των επιστατών 
επίσης αρκετοί επιστάτες μη έχοντας εμπειρία από 
καλωδιακές αδυνατούν να εντοπίζουν τα τερτίπια 
του εργολάβου.
Τα τελευταία έτη ακούμε συνεχώς για οπτική ίνα και 
για των αφανισμό του χάλκινο δικτύου.

Τα στοιχεία όμως στην πραγματικότητα είναι απο-
καρδιωτικά:

w  έχουμε μεγάλες χρονικές αναμονές για την απο-
κατάσταση των εργολάβων

w  έχουμε έλλειψη τεχνογνωσίας αποτέλεσμα, της 
απαξίωσης

w  έχουμε κακοτεχνίες από τους εργολάβους.

w  έχουμε υψηλό κόστος με το οποίο θα μπορού-
σαν να είχαν προσλάβει νέο προσωπικό στις κα-
λωδιακές.

Οι διοικούντες σήμερα είναι έρμαια των εργολάβων 
για να βγάλουν το έργο αφού υπάρχει έλλειμμα 
έμπειρου τεχνικού προσωπικού στις καλωδιακές 
στον όμιλο. 

Το λάθος της διοίκησης το 2013 με την διάλυση 
των καλωδιακών και παράλληλα την απαξίωση 
τους σήμερα εμφανίζει τα αρνητικά αποτελέσματα 
στον όμιλο.

Το ευχάριστο είναι πως, πληθαίνουν το τελευταίο 
διάστημα οι φωνές για επανεκκίνηση του τμήματος 
των καλωδιακών καθώς οι ανάγκες για δικό μας 
εξειδικευμένο προσωπικό είναι επιτακτικές.

Οι τελευταίοι των καλωδιακών

Τα ονόματα των συναδελφών από αριστερά: Πιλάτης Γεώργιος, Κουλετιανος Ιωάννης,  
Ζαφείρης Δημήτρης, Χαλκιάς Φώτης 
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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

Στον ΟΤΕ οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής και ιδί-
ως ο τεχνικός κόσμος έδειξε από την πρώτη στιγμή 
της πανδημίας το σεβασμό του στην Ελληνική κοι-
νωνία και έμπρακτα απέδειξε πως όλοι μας κατανο-
ούμε ότι οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν σήμερα το δεύ-
τερο μεγαλύτερο κοινωνικό αγαθό μετά τις ιατρικές 
και νοσηλευτικές υπηρεσίες.

Εμείς στην ΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ έχουμε συνηθίσει να 
λειτουργούμε πάντα με πράξεις επιδιώκοντας το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους συναδέλφους 
μας χωρίς "φαμφάρες" και "τυπανοκρουσίες" γιατί 
είναι γνωστό σε όλους ότι θόρυβο κάνουν τα "άδεια 
βαρέλια".

Προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να δώσουμε 
να καταλάβει η διοίκηση του ΟΤΕ ότι ο τεχνικός δεν 
έχει ανάγκη από διαφημίσεις και ευχαριστήρια μέσω 
επιστολών, έχει άμεση ανάγκη της έμπρακτης στή-
ριξης της διοίκησης. 

Πετύχαμε σαν ΠΕΤ-ΟΤΕ σε συνεργασία και με την 
ΟΜΕ-ΟΤΕ να αναγνωριστεί με το έκτακτο Bonus η 
εργασία των τεχνικών πεδίου που γίνεται εν μέσω 
πανδημίας με αυταπάρνηση και σκληρή δουλειά 
καθημερινά, ρισκάροντας πολλές φορές την προσω-
πική και οικογενειακή υγεία. 

Θεωρούμε ότι η εταιρεία θα έπρεπε μέσω του έκτα-
κτου Bonus να καλύψει κι όλους αυτούς που στηρί-
ζουν την παραγωγική αλυσίδα της πρώτης γραμ-
μής. Στην αλυσίδα αυτή όλοι αποτελούν αναντικατά-
στατους κρίκους και αυτό θα πρέπει να αναγνωρισθεί-
(π.χ καλωδιακοί, κατανεμητές, H/M).

Για το λόγο αυτό καλούμε την ΟΜΕ-ΟΤΕ να πα-
ρέμβει ούτως ώστε το έκτακτο Bonus να δοθεί σε 
όλους αυτούς που στην ουσία βρίσκονται στην πρώ-
τη γραμμή είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη περίοδο σαν τα "σα-

λιγκάρια μετά τη βροχή" έχουμε και τους ανύπαρ-
κτους του συνδικαλιστικού κινήματος να κάνουν την 
εμφάνιση τους. Αυτοί δεν πείθουν πλέον ούτε τους 
εαυτούς τους. Κανείς από τους συναδέλφους μας δεν 
ασχολείται μαζί τους και δεν θα τους κάνουμε ούτε 
εμείς τη χάρη. Από «ήρωες του πληκτρολογίου» γε-
μίσαμε δεν χρειαζόμαστε άλλους. Οι συνάδελφοι μας 
και μνήμη έχουν και κρίση.

Είναι ακόμα νωπό το «ή εμείς ή αυτοί», το «είμα-
στε όλοι φύλακες» το δεν ενδίδουμε στην «ανήθικη 
διοίκηση», η «ΑΚΕ δεν στηρίζει την απεργία» και 
μετά από 20 μέρες απεργίας ήρθε η άνοιξη της κο-
λοτούμπας, με την δήθεν επίκληση της λογικής και 
του «η ζωή εδώ τελειώνει». 

Σε όλους αυτούς την απάντηση την έχουν δώσει οι 
συνάδελφοι μας εδώ και πολλά χρόνια και θα την ξα-
ναδώσουν πολύ σύντομα στέλνοντας τους οριστικά 
και τελεσίδικα στο χρονοντούλαπο. 

Στο άμεσο μέλλον οι προκλήσεις για τους εργα-
ζόμενους στον ΟΤΕ θα είναι πολλές, είχαμε ως δε-
δομένο πρόβλημα τον μετασχηματισμό της εταιρεί-
ας τώρα από ότι φαίνεται προστίθεται και η δεδομένη 
οικονομική κρίση λόγω πανδημίας που θα ανοίξει 
ενδεχομένως ορέξεις. 

Είμαστε παρόντες ως μοναδική δύναμη ευθύνης 
και προοπτικής για να αντιμετωπίσουμε τις προκλή-
σεις, με μοναδικό μας στόχο να υπερασπίσουμε τα ερ-
γασιακά μας δικαιώματα. 

Μόνο μέσα από ένα ενωμένο και ισχυρό συνδι-
κάτο δίνονται λύσεις στα προβλήματα. 

 Ο Πρόεδρος ο Γ. Γραμματέας 
 Νεκτάριος Δρίτσας Θεόφιλος Μπιρμπιλής

Αθήνα 27 Απριλίου 2020

ΤΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ
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Μόλις, πριν λίγες μέρες, η Διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνω-
σε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι θα επιβραβεύσει τους 
ανθρώπους που κράτησαν τις τηλεπικοινωνίες της χώρας 
στην πιο δύσκολη, πιεστική και επικίνδυνη στιγμή ψηλά.

Τονίσαμε και τότε πως οι διαχωρισμοί και οι αποκλεισμοί 
συναδέλφων μπορεί να διορθωθούν και το Bonus να δο-
θεί και στους συνάδελφους που εργάζονται στις καλωδια-
κές ,εκτεθειμένοι στα φρεάτια και στους πολίτες και στους 
εγκαταστάτες που πήγαιναν από την πρώτη στιγμή σε 
εταιρείες και νοσοκομεία, στους ηλεκτρολόγους και τους 
ψυκτικούς που επισκέπτονταν όλα τα κτήρια, στους απο-
θηκάριους που εργάζονταν σε κλειστούς χώρους μαζικά 
αλλά και σε άλλους συναδέλφους που αποτελούν την 
πρώτη γραμμή.

Την εικόνα της εταιρείας και την ειλικρινή στάση του 
προέδρου έναντι των εργαζομένων της πρώτης γραμμής 
έρχεται να αμαυρώσει η συμπεριφορά αρκετών προϊστα-
μένων με τον αποκλεισμό εργαζομένων των παραπάνω ει-
δικοτήτων που εργάστηκαν αυτό το διάστημα και ήρθαν σε 
επαφή με πελάτες αλλά και το πιο τραγικό όλων η τρομο-
κρατία, ο εκφοβισμός και οι απειλές μέσω τηλεφώνων 
για αποκλεισμό από το bonus, όχι γιατί δεν εργάστηκαν, 
αλλά άκουσον άκουσον, γιατί δεν ήταν υπάκουα παιδιά!!!

Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις
Κύριε πρόεδρε της εταιρείας δώσατε οδηγία στους 

προϊσταμένους,
• να αποκλείονται από τα bonus όσοι διαμαρτυρήθηκαν 

για την έλλειψη υλικών προστασίας;
• να αποκλείονται όσοι εκφράζουν άποψη για καθημερινά 

προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος συνά-
δελφος στην εργασία του;

• να αποκλείονται όσοι ασχολούνται με τα κοινά;
• να αποκλείονται όσοι απήργησαν;
• να αποκλείονται όσοι ασθένησαν;
Είμαστε σίγουροι πως όχι, για αυτό δώστε εντολή 

να σταματήσει αυτή η αθλιότητα.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και που 

εργαζόμενοι και διοίκηση πρέπει να δώσουμε την μάχη να 
κρατήσουμε την εταιρεία ψηλά και τις τηλεπικοινωνίες όρ-
θιες, οι ενέργειες κάποιων όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά 
δυναμιτίζουν την προσπάθεια.

Όσοι προϊστάμενοι θέλουν να δείξουν την αξία τους, 
ας προσπαθήσουν να μάθουν πως κτίζονται ομάδες, πως 
μπορούν να εμπνεύσουν ανθρώπους, πως να κτίσουν σχέ-
σεις εμπιστοσύνης. Αυτά βέβαια απαιτούν βαθιά αίσθηση 
ευθύνης, καθήκοντος αλλά και εκπαίδευσης.

Το management του μαστίγιου έχει περάσει και απ´ ότι 
βλέπετε δεν βοηθάει κιόλας.

Ο κόσμος του ΟΤΕ, οι τεχνικοί μας μπήκαν στη 
μάχη με αυταπάρνηση και είναι περήφανοι. Κανείς 
δε θα καταφέρει με τέτοια μέσα να τους ταπεινώσει.

Τέτοιους αρχηγίσκους γνωρίσαμε και στο παρελθόν, πέ-
ρασαν πολλοί αλλά εξαφανίσθηκαν.

Κύριοι της διοίκησης βάλτε ξεκάθαρους όρους και 
δείτε απ´ την αρχή το πλαίσιο απόδοσης και όλες τις 
αδικίες. Μα προπαντός μαζέψτε όλους αυτούς τους 
αρχηγίσκους που κάνουν ζημιά.

Καλή Εργατική Πρωτομαγιά
ΥΓ. Σιγά παιδιά μην ξυπνήσουμε την ΠΕΤ ΟΤΕ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για τη ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΤ - ΟΤΕ

 Ο Γραμματέας Ο Αν. Γραμματέας
 Μουστακίδης Δημήτρης Παπαμάρκου Γιώργος

Αθήνα, 01 Μαΐου 2020
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Ο όρκος του ταγματασφαλίτη!

“ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τον Θεόν τον Άγιον τούτον όρκον ότι θα 
υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανώτατου αρχη-
γού του Γερμανικού Στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Ανα-
τεθησόμενός μοι υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων 
εις διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς δια μίαν 
αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώσεων μου, τας οποίας 
δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθή παρά των 
Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών.”

Αντικαθιστώντας τα σημεία που αναφέρεται:
α)  «Του Γερμανικού Στρατού Αδόλφου Χίτλερ» με: του γερ-

μανικού 4ου Ράιχ.
β)  «Των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών» με: της Γερμανι-

κής διοίκησης της Deutsche Telekom.
Τον προτείνουμε σαν όρκο σε όλους όσους, Διευθυντές, 
Υποδιευθυντές και Προϊστάμενους- Αρβυλοφύλακες, 
υπάκουσαν στα κελεύσματα του Δ’ Ράιχ της Μέρκελ, της 
Deutsche Telekom και των εδώ γκαουλάιτερ στον ΟΤΕ 
και βαθμολοόγησαν εν μέσω της μάστιγας του κορονο-
ϊού –ακόμη και τηλεφωνικά- μεγάλο αριθμό εργαζομένων 
με 1 και 2, στέλνοντάς τους σύντομα στην ανεργία! 
Συνάδελφοι –σες, προφυλαχτείτε. Είναι μολυσμένοι και 
τοξικοί!
Φορέστε μάσκες όταν τους πλησιάζετε… μετά τον κο-
ρονοϊό πρέπει να ‘μαστε υγιείς για να λογαριαστούμε μ’ 
αυτά τα καθάρματα.

πά να θάψουμε καμιά δεκα-
ριά… εργατικά δικαιώματα!
Η δουλοπρέπεια των υπουρ-
γών του Μητσοτάκη δεν εξα-
ντλείται μόνο στο γλείψιμο του 
Γεωργιάδη που ευχαριστεί τον 
Τσαμάζ για το 1520 αλλά στο ότι 
παρέμειναν κατ’ εξαίρεση τα 
τηλεπικοινωνιακά καταστήμα-
τα ανοιχτά, χωρίς να υπάρχει 
κανένας ουσιαστικός λόγος, 
παρά μόνο για να εισπράττουν 
λογαριασμούς και να πουλάνε πα-
κέτα.
Στον αντίποδα, η Μέρκελ στην 
Γερμανία, έκλεισε όλα τα κατα-
στήματα της μαμάς Deutsche 
Telekom από τις 18 Μάρτη!!! 
Καλούμε την κυβέρνηση να 
αποσύρει την κατάπτυστη 
αυτή διάταξη, να μην εγκρίνει 
την δημιουργία των θυγατρι-
κών και να πάρει άμεσα μέτρα 
για την άμεση δημιουργία των 
αναγκαίων Μονάδων Εντατι-
κής Θεραπείας, την πρόσληψη 
όλου του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού που διαθέτει 
η χώρα και παραμένει άνεργο και 
υποαπασχολούμενο, την άμεση 
εθνικοποίηση του ιδιωτικού τομέα 
της υγείας και τη δημιουργία όσων 
κλινών απατούνται για να αντιμε-
τωπιστεί το τσουνάμι που ήρθε και 
κτυπάει και την χώρα μας.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Εργαλειοποιούν τον κορονοϊό 
και βάζουν στο γύψο τα 
εργατικά δικαιώματα!

Ύποπτη φωτογραφική διάταξη  
με άλλοθι τον κορονοϊό.

Ξεπληρώνουν γραμμάτια προς  
τον ΟΤΕ της Deutsche Telekom!

Ο σχεδιασμός της Deutsche Telekom για 
τους εργαζόμενους του ΟΤΕ εδώ και πολύ 
καιρό ήταν να μεταφερθούν εργαζόμενοι, 
κυρίως οι τεχνικοί και οι υπάλληλοι καταστη-
μάτων, σε θυγατρικές.
Αυτή η πολιτική, αποτέλεσε την θρυαλλίδα 
που ξέσπασε η απεργία διαρκείας των ερ-
γαζόμενων του ΟΤΕ που κράτησε 19 μέρες.
Και ενώ υπογράφηκε Σ.Σ.Ε ανάμεσα στην 
διοίκηση του ΟΤΕ και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ που 
«μετέθετε» το πρόβλημα αυτό για μετά από 
18 μήνες, εντελώς ξαφνικά και χωρίς 
καμία ενημέρωση ή «διαβούλευση» ακό-
μα και με τους οσφυοκάμπτες της ηγεσίας της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ, στην Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (ΠΝΠ 20-03-2020), διαβάζουμε 
έκπληκτοι τα εξής:

Άρθρο δέκατο. Μεταφορά προσωπικού 
σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.
1.  «Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσω-

ρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο 
εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική 
δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή 
τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητάς του με βάση τις 
κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται 
να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση 
του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομί-
λου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμ-
φωνίας».

Να σημειωθεί ότι πριν από λίγους μήνες η 
τράπεζα Πειραιώς εκβιάζοντας, υποχρέ-
ωσε τους εργαζόμενους να μεταφερθούν 
σε θυγατρική καταργώντας τα εργασιακά 
τους δικαιώματα, μειώνοντας τους μισθούς 
και προσλαμβάνοντάς τους σαν νέους εργα-
ζόμενους!
Καταγγέλλουμε την συμπαιγνία κυβέρ-
νησης Νέας Δημοκρατίας και διοίκησης 
του ΟΤΕ που στόχο έχει όχι την αντιμετώπιση 
λόγω έκτακτων συνθηκών προβλημάτων που 
προέρχονται από τον κορονοϊό αλλά την δι-
ευθέτηση και πληρωμή γραμματίων που 
εξοφλεί η δεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη 
προς την γερμανική εταιρεία του ΟΤΕ της 
Deutsche Telekom.
Όπως λέει ο λαός, τώρα που βρήκαμε παπ-

ΡΙΠΕΣ
Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού κυβέρνηση και εργοδότες εργαλειοποιούν τον κορονοϊό και 
βάζουν στον γύψο τα εργατικά δικαιώματαlll Μετά την συνθηκολόγηση με την υπογραφή της 
κατάπτυστης Σ.Σ.Ε «Συμφωνία της Βάρκιζας» των εξωνημένων εργατοπατέρων με την γερμανική διοί-
κηση, λύθηκαν τα χέρια της διοίκησης και υλοποιεί στο ακέραιο τα αντεργατικά σχέδια τηςlll Κλείνει 
καταστήματα και τα δίνει franchise, μειώνει ακόμη περισσότερο τις σταθερές θέσεις εργασίας με τις εκβια-
στικές εθελούσιες -στην τελευταία έφυγαν 450 συνάδελφοι-, παρακολουθεί τους τεχνικούς μέσω 
του GPS, παγιώνει την τηλεργασία, συνεχίζει τις συνδικαλιστικές διώξεις, με αποκορύφωμα την 
επίσημη εξαγγελία δια στόματος Τσαμάζ για την δημιουργία 3 θυγατρικών αναμένοντας για την 
οριστική ολοκλήρωση την έγκριση της κυβέρνησης και την ΟΜΕ-ΟΤΕ για διαβούλευσηlll Απέναντι 
στην νέα ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε, οι εξωνημένοι εργατοπατέρες αντί να ξεσηκώσουν 
τον κόσμο και να τον ετοιμάσουν για την «μητέρα των μαχών» εμποδίζοντας με κάθε τρόπο την 
δημιουργία των θυγατρικών και όλα τα αντεργατικά σχέδια της διοίκησης, στα πλαίσια της συνθηκολό-
γησης που υπέγραψαν με την Σ.Σ.Ε, αποδέχτηκαν πειθήνια την δημιουργία των θυγατρικών και το 
μόνο που κοιτάνε είναι το πώς θα αναβάλουν τις εκλογές στα σωματεία για να μας στείλουν όλους 
μαζί σαν πρόβατα στην σφαγή στις δουλεμπορικές θυγατρικές με τις υπάρχουσες ξεπουλημένες ηγε-
σίες διευκολύνοντας την διοίκηση στο μέγιστοlll Μάλιστα τα «μεταλλαγμένα» της Cosmote 
για μια ακόμη φορά πρωτοπορούν και με κοινή ανακοίνωση (Δ)ΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ (ΣΥΜΜΑΧΙΑ) ενημε-
ρώνουν τους εργαζόμενους ότι ομόφωνα -με την σύμφωνη γνώμη και της ΕΣΚ- το Δ.Σ του σωματείου 
της COSMOTE αποφάσισε την 3μηνη αναβολή των εκλογών...«προκειμένου το επόμενο διάστημα να 
πάμε όλοι μαζί συντεταγμένα στο νέο περιβάλλον»!lll Όσοι τους ψηφίσατε και συνεχίζεται να 
τους στηρίζετε, να τους χαίρεστε και να τους καμαρώνετε!lll
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ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
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Η διοίκηση του ΟΤΕ βλέπει (και) την πανδημία 
ως ευκαιρία

Η διοίκηση του ΟΤΕ όχι μόνο δεν σταματά εν μέσω πανδημίας 
να ξεδιπλώνει το σχεδιασμό της αλλά αξιοποιεί και το κλί-
μα ανασφάλειας και ανησυχίας που έχει προκληθεί ώστε να 

προχωρήσει πιο γρήγορα ο σχεδιασμός της, ειδικά όσο αφορά τις 
αντεργατικές πτυχές του. Δεν εκπλήσσει βέβαια κανέναν η εργο-
δοσία του ΟΤΕ. Μια εργοδοσία που προτίμησε να ξoδέψει πολλά 
χρήματα για να διαφημίζει ότι «έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα» 
προστασίας για τους εργαζόμενους παρά να ξοδέψει όσα πραγ-
ματικά απαιτούνταν για να προστατέψει την υγεία των εργαζόμε-
νων και του κοινωνικού συνόλου, δεν περιμένει κανείς να αλλάξει 
σχεδιασμούς λόγω πανδημίας. Ξεχειλίζει, βέβαια, η υποκρισία 
στα μηνύματα των εκπροσώπων της διοίκησης που μας ευ-
χαριστούν για τη δουλειά μας και μας χαρακτηρίζουν «ήρωες» την 
ίδια στιγμή που προχωρούν όλο τον αντεργατικό σχεδιασμό τους. 
Υποκρισία που κορυφώθηκε όταν ο πρόεδρος του ομίλου 
μας αποκάλεσε «αγαπητούς συναδέλφους». Ας του υπενθυ-
μίσουμε ότι δεν είμαστε χρυσόψαρα. Θυμόμαστε πολύ καλά όσα 
συνέβησαν και όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της απεργίας για 
τη ΣΣΕ αλλά και μετά από αυτή. Θυμόμαστε τις απειλές, τις μηνύ-
σεις, τις συλλήψεις, τα μηνύματα που σπίλωναν τον αγώνα μας, το 
διαχωρισμό των εργαζόμενων σε παλιούς – νέους, σε ενοικιαζό-
μενους, σε εργολαβικούς κλπ.

Το έκτακτο bonus που ανακοίνωσε μόνο ως κοροϊδία 
μπορεί να εκληφθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αναγνώ-
ριση των κόπων και των προσπαθειών των εργαζόμενων, όπως 
έσπευσαν πολλοί να πουν. Ο κίνδυνος στον οποίο εκτέθηκαν και 
θα συνεχίσουν να εκτίθενται, καθημερινά, οι συνάδελφοι δεν αντι-
σταθμίζεται με κανένα bonus πόσο μάλλον με ένα τέτοιο ποσό το 
οποίο υπόκειται και σε 40% φορολόγηση. Η κοροϊδία αποδεικνύ-
εται και από τo γεγονός ότι για μια ακόμη φορά η εργοδοσία λει-
τουργώντας στη λογική του «διαίρει και βασίλευε» δίνει το bonus 
σε ένα μικρό μέρος του προσωπικού προβάλλοντας ως δικαιολο-
γία ότι αυτοί οι εργαζόμενοι εκτέθηκαν στον ιό. Θεωρούμε ότι το 
συνολικό ποσό του έκτακτου Bonus πρέπει να αυξηθεί τόσο ώστε 
να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους γιατί και οι τηλεργαζόμενοι 
μπορεί να μην εκτέθηκαν στο ιό αλλά ανταποκρίθηκαν πλήρως 
στις ανάγκες της δουλειάς μέσω της τηλεργασίας η οποία εισέ-
βαλε βίαια στον προσωπικό χώρο και στην προσωπική ζωή των 
εργαζόμενων προκαλώντας πολλά και μεγάλα προβλήματα. Κα-
νείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο ΟΤΕ, όπως ανακοίνωσε η δι-
οίκηση εν μέσω πανδημίας, θα δώσει κανονικά το μέρισμα 
των 400.000.000 € στους μετόχους. Ας βάλει κάποιος σε 
σύγκριση το τι προσφέρουν οι εργαζόμενοι και τι οι μέτο-
χοι και τι τελικά παίρνουν οι εργαζόμενοι και τι οι μέτοχοι 
για να δει το μέγεθος της κοροϊδιας. Όσο για τη «γενναιοδω-
ρία» της διοίκηση που επικαλούνται κάποιοι, αυτή φάνηκε με τον 

καλύτερο τρόπο στη ΣΣΕ που υπεγράφη ενώ αναμένεται να την 
ξαναδούμε στο επόμενο διάστημα που οι εργοδότες θα αξιοποιή-
σουν για μια ακόμη φορά την «κρίση ως ευκαιρία» διάλυσης των 
εργασιακών σχέσεων.

Τώρα και ενώ η εργοδoσία εξάρει τους εργαζόμενους, προχωρά 
απρόσκοπτα το σχεδιασμό της κάνοντας τα εξής:

•  Οξύνει τους εκβιασμούς προς τους εργαζόμενους αφού όπως 
διεμήνυσε έχει στόχο να απολύσει με πρόγραμμα «εθελούσι-
ας» τύπου Β, στοχευμένα, 160 εργαζόμενους. Αφορά αυτούς 
τους εργαζόμενους που το προηγούμενο διάστημα «βολι-
δοσκόπησε» για να δει πόσα χρήματα θα χρειαστεί ώστε να 
τους απολύσει. Γιατί προφανώς δεν μπορεί κανείς να μιλά για 
εθελούσια όταν οι εργαζόμενοι υπόκεινται ωμό εκβιασμό του 
στυλ «πάρε τα λεφτά τώρα που στα δίνουν γιατί αύριο θα 
απολυθείς με τα νόμιμα».

•  Ολοκλήρωσε την αξιολόγηση στην οποία αποτυπώθηκε πλή-
ρως η υποκρισία της για τους «ήρωες». Είμαστε «ήρωες» για-
τί συνεχίζουμε να παράγουμε τα κέρδη τους αλλά ο ηρωισμός 
μας αφενός ανταμείβεται με ένα χειροκρότημα και ένα bonus 
της πλάκας σε λίγους αφετέρου δεν αρκεί για να ανέβει η 
αξιολόγησή μας. Το μαστίγιο της αξιολόγησης αξιοποιήθηκε 
για μια ακόμη χρονιά στο έπακρο ενώ πληθαίνουν καθημε-
ρινά οι καταγγελλίες συναδέλφων ότι δέχονται απειλές από 
προϊστάμενους ότι δεν θα λάβουν το ετήσιο bonus αν δεν 
ολοκληρώσουν την αξιολόγηση.

•  Δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι η τηλεργασία ήρθε για 
να μείνει. Καθημερινά, μάλιστα, διαβάζουμε άρθρα για τη 
μεγάλη επιτυχία του ΟΤΕ να γυρίσει σε καθεστώς τηλερ-
γασίας 13.000 εργαζόμενους. Δεν είδαμε, όμως, άρθρα για 
το τι σημαίνει για όλους αυτούς τους εργαζόμενους το νέο 
καθεστώς εργασίας. Δεν είδαμε άρθρα να λένε ότι οι ερ-
γαζόμενοι φθάνουν να δουλεύουν ή να ασχολούνται με τη 
δουλειά σχεδόν όλη μέρα. Δεν είδαμε άρθρα να λένε ότι οι 
εργαζόμενοι που δουλεύουν από το σπίτι σε 1-2 μήνες θα 
έχουν τεράστια μυοσκελετικά προβλήματα. Δεν είδαμε άρθρα 
να λένε για το κόστος λειτουργίας που μέσω τηλεργασίας 
μεταβιβάζει ο ΟΤΕ στους εργαζόμενους. Δεν είδαμε άρθρα 
να λένε για τις εντολές προς τους συναδέλφους, ειδικά της 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, να απομονώνονται ώστε να μην 
ακούνε οι πελάτες ήχους παιδιών ή κατοικιδίων λες και έχου-
με τη δυνατότητα να έχουμε κάποιον να φροντίζει τα παιδιά 
ή μένουμε σε σπίτια που μπορεί κάποιος να απομονωθεί. Δεν 
είδαμε άρθρα για τους μισθούς αυτών των εργαζόμενων, για 
τις σχέσεις εργασίας, για το πόσοι από αυτούς τους «ήρωες» 
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ 

Κάποιοι συζητούν για τον αν η ημέρα της 
πρωτομαγιάς είναι αργία ή απεργία. Από τον 
Μάη του 1886 που τα εργατικά συνδικάτα στο Σι-
κάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας 8ωρη εργασία με 
καλύτερες συνθήκες, η πρώτη Μαΐου έχει καθιερω-
θεί ως ημέρα των εργατών. Είναι συνδεδεμένη με 
τους εργατικούς αγώνες και αποτελεί φόρο τιμής 
στα πρόσωπα που χάθηκαν κατά την διάρκεια των 
ετών προκειμένου να αφήσουν στις επόμενες γενιές, 
σε μας, παρακαταθήκη φυσιολογικές εργασιακές 
συνθήκες. Σήμερα, για κάποιους δυστυχώς δεν είναι 
παρά μία αφορμή για αποχή από την εργασία, για 
χαλάρωση και ανάπαυση.

Φέτος βιώσαμε στην καθημερινότητα μας το 
ποσό τα εργασιακά μας δικαιώματα κερδίζονται 
και δεν χαρίζονται. Η μακροσκελής απεργία που 
οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής στήριξαν με 
όλες τους τις δυνάμεις (το τι έγινε, η τεχνολογία ευ-
τυχώς ,έδωσε σε κάθε συνάδελφο να το διαπιστώσει 
ο ίδιος, πέρα από τις περιγραφές των ανακοινώσεων 
των παρατάξεων ,τα ποστ στο facebook όπου κά-
ποιοι έγιναν οι τσε γκεβαρα του διαδικτύου, οπου 
έγραφαν ότι τους βόλευε) αλλά και η παγκόσμια 
κρίση υγείας που ζούμε όλοι μας. Οι τεχνικοί αλλά 
και οι εργαζόμενοι στα καταστήματα καλεστήκαμε 
να συνεχίσουμε και να υπερβάλλουμε εαυτόν για να 
συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα οι τηλεπι-
κοινωνιακές δομές της χώρας αλλά καλεστήκαμε και 
να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο για την εταιρία. 

Στην πανδημία αυτή βρεθήκαμε σε μια αμφιθυ-
μική πραγματικότητα διότι καλεστήκαμε να συνεχί-
σουμε όπως κάθε μέρα να παράγουμε επαγγελματι-
κά, φιλότιμα και μάλιστα υπερ του δέοντος το έργο 
μας ενώ βρεθήκαμε με ελλείψεις σε μέτρα προστα-
σίας που καλύφθηκαν καθοδόν ( και συζητήσιμο το 
κατά πόσο, αφού τα δεδομένα από τον παγκόσμιο 
οργανισμό υγείας αλλάζουν καθημερινά ) και δια-
βάζαμε μεηλ από το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας, 
για συμβουλές στους συναδέλφους που δούλευαν 
με τηλεργασία να τρώνε στικς καρότου. Οι συνάδελ-
φοι στις επιτροπές υγείας έδειξαν γρήγορα αντανα-
κλαστικά και καταβάλλουν μια ιδιαίτερα δύσκολη 

προσπάθεια να ενημερώσουν αλλά και να ενημερώ-
νονται για τα κενά. Η διοίκηση ακολουθώντας την 
πρότερη δήλωση του προέδρου ανακοίνωσε την 
καταβολή ενός bonus για όλους τους συναδέλφους 
της πρώτης γραμμής που υπερεβαλαν εαυτό. Και 
εδώ λάβαμε ανακοινώσεις τις ημέρες εκείνες που 
οι παρατάξεις μετέφραζαν όπως τους βολεύει το 
γεγονός αυτό. 

Μάλιστα η συναδελφική αλληλεγγύη λίγο πολύ 
ανέλαβε την πατρότητα της κίνησης αυτής. Και κα-
τηγόρησε επανειλημμένως άλλες παρατάξεις για 
απουσία και για παραγωγή ανακοινώσεων. Φυσικά 
μέσα από μια ανακοίνωση. 

Κάθε παράταξη έβγαλε ανακοίνωση για την πα-
γκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, 
έβγαλε για την πρωτομαγιά λες και είναι τσιφλίκι 
της, κατάκτηση της. Κάθε παράταξη βγάζει όλο αυτό 
τον καιρό ανακοινώσεις για τα τεκεταινομενα αλλά 
αυτοί που τις γράφουν το κάνουν από το σπίτι 
τους, χωρίς να ξέρουν καν το μενού του wfm και 
μέσα από διηγήσεις και φωτογραφίες συνάδελφων 
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

Η Ακομμάτιστη ενότητα ΔΕΝ συνομίλησε με την 
διοίκηση για το BONUS. Στο θεμα του bonus πριν 
καν ανακοινωθεί εμείς και στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης αλλα και στις ενημερώσεις αλλά και στις 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις λέγαμε «Ας μην μένουμε ούτε 
στα σκληρά λόγια κάποιων που δεν έχουν ιδέα από 
την καθημερινότητα μας αλλά και ούτε σε αυτούς 
που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε, η ότι 
πρέπει να είμαστε ήρωες γιατί από την εξύμνηση του 
ηρωισμού μέχρι την κατηγορία της δειλίας, η από-
σταση είναι πολύ μικρή. Δεν είμαστε ήρωες, είμαστε 
εργαζόμενοι που τίμια, με φιλότιμο και επαγγελμα-
τισμό παράγουμε το έργο μας όχι μόνο τώρα που 
κάποιοι μας θυμήθηκαν αλλά 365 μέρες το χρόνο 
366 τα δίσεκτα έτη. Δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε 
την υγεία μας η την υγεία των συνανθρώπων μας 
,αρκεί να τηρήσουμε την προστασία μας και να κά-
νουμε την δουλειά μας. Αν το κάνει αυτό ο καθένας 
μας, όχι μόνο στο δικό μας επάγγελμα, θα ξεπερά-
σουμε κάθε εμπόδιο. » Και είδαμε ότι συνάδελφοι 
που υπερβάλαν εαυτό αλλά μίλησαν ζητώντας τα 
αυτονόητα δεν ήταν ήρωες, συνάδελφοι που είχαν 
απεργήσει δεν ήταν ήρωες και γενικά ανάλογα με το 
κριτήριο του κάθε προϊστάμενου κάποιοι δεν ήταν 
ήρωες. Η Ακομμάτιστη ενότητα ΔΕΝ συνομίλησε με 
την διοίκηση για το BONUS. 

Σαν παράταξη απορρίπτουμε την έννοια της συν 
διοίκησης, είναι μια ψευδαίσθηση. Ως εκπρόσωποι 
των εργαζομένων, ΜΕΣΑ από τα συνδικαλιστικά 
όργανα και διαδικασίες συμμετέχουμε στις διεκ-
δικήσεις για ΟΛΟΥΣ μας και όχι μόνο για αυτούς 

που ανήκουν στην παράταξη μας. Δεν θεωρούμε 
τσιφλίκι μας κανένα όργανο, είτε πρωτοβάθμιο είτε 
δευτεροβάθμιο. Δεν θεωρούμε καμία θέση κτήμα 
μας και δεν το κάναμε ποτέ σε όλες τις δεκαετίες 
των αγώνων μας. Όταν η παράταξη μας σε συνερ-
γασία πάντα με άλλους συναγωνιστές διατυπώναμε 
τα βαρεα και ανθυγιεινά κάποιοι επαναστάτες του 
πληκτρολογίου έπαιζαν νιντεντο στην τηλεόρα-
ση τους. Όταν μέσα από τις εσωτερικές εκλογικες 
μας διαδικασίες ανανεώνονται οι συνάδελφοι που 
εκπροσωπούν την παράταξη στα συλλογικά όργα-
να και εκλέγουμε συναδέλφους “οτεσκλαβιτες” μέ-
χρι και στην ομοσπονδία για να ακούγεται η φωνή 
και τα προβλήματα όλων μας κάποιοι είναι ισόβιοι 
αγωνιστές και τσακώνονται για τις θέσεις και τους 
σταυρούς και λοιδορούν ιστορικά σωματεία όπως η 
ΠΕΤ ΟΤΕ γιατί δεν είναι τσιφλίκι τους. 

Μέσα από τα χρονιά εργασίας, συνδικαλιστικών 
αγώνων αλλά πάντα με την ιδεολογία της ενότητας, 
της συναδελφικότητας, της συνεργασίας ως πι-
στεύω και όχι ως λέξεις σε λογότυπα και σφραγίδες 
συνεχίζουμε να φωνάζουμε το εξής :

Ο συνδικαλισμός είναι το τελευταίο οχυρό 
ενάντια στις ορέξεις της εργοδοσίας. Υφίστα-
ται για να διεκδικούμε σωστές συνθήκες εργασίας, 
σωστές αμοιβές, την ασφάλεια και τις υγιεινές (ψυ-
χολογικές και σωματικές ) συνθήκες ώστε να εργα-
ζόμαστε και να ζούμε τις οικογένειες μας. Τίποτα 
παραπάνω, Τίποτα λιγότερο. 

Η διοίκηση τον λοιδορεί για να τον σβήσει, οι 
επαναστάτες του πληκτρολογίου τον αποδυναμώ-
νουν ώστε να μην ασχολούμαστε οι εργαζόμενοί ,για 
να κάνουν ότι γουστάρουν. Ας μην τους κάνουμε την 
χάρη . 

Η 1η Μάιου μας διδάσκει ότι μόνο βαδίζοντας 
ΜΑΖΙ και όχι πίσω από κάποιον σωτήρα μπορούμε 
να επιβιώσουμε.

Όπως γράφουμε στις τελευταίες ανακοινώσεις 
μας και άρεσε σε μια παράταξη και το αντιγράφει 
(μόνο που εμείς το εννοούμε)

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.

Υ.Γ χαιρόμαστε που βλέπουμε τα γραφόμενα 
μας να τα υιοθετούν και άλλες παρατάξεις είτε σαν 
έννοιες είτε σαν κείμενο που απλά αντιγράφουν. Το 
κακό είναι ότι το κάνουν μόνο στις ανακοινώσεις 
τους και στους πύρινους λόγους τους αλλά χωρίς 
να τα εννοούν, χωρίς να προσπαθούν να τα κάνουμε 
πραγματικότητα. 
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Σα να μην έφταναν τα δέκα χρόνια λιτότητας με ταυ-
τόχρονη καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων 
ήρθε και η υγειονομική πανδημία σαν χρυσή ευκαιρία για 
τους εκφραστές των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και επι-
χειρηματικών μοντέλων για να αποτελειώσουν ότι είχε 
απομείνει όρθιο και να συντρίψουν τον κόσμο της εργα-
σίας. Με βασικό όχημα τις στρατιές των ανέργων που θα 
διατίθενται να δουλέψουν για ένα κομμάτι ψωμί, λόγω 
της παγκόσμια κλιμακούμενης ανεργίας, «επιχειρούν» να 
εκμηδενίσουν μισθούς, δικαιώματα, μικρομεσαίους και 
ελεύθερους επαγγελματίες. 

Μέσα σε αυτό το εργασιακό κλίμα, η διοίκηση του ΟΤΕ 
έχει αποχαλινωθεί εντελώς. Με καθυστερημένα και σε 
πολλές περιπτώσεις ελλιπή μέτρα προστασίας ειδικά για 
τους συναδέλφους της 1ης γραμμής. Με άνιση μεταχείρι-
ση του προσωπικού ειδικά με την περίπτωση του «έκτα-
κτου» bonus επικινδυνότητας που έφτασε σε ορισμένες 
περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί και ως δίωξη για συνδικα-
λιστικές δράσεις. Με διαμόρφωση κλίματος κατατρομο-
κράτησης του προσωπικού για το εργασιακό του μέλλον 
ειδικά με τη εν κρυπτώ φετινή στοχευμένη «εθελούσια», 
την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης» εν μέσω πανδημίας 
και την σκόπιμη μη επίσημη ενημέρωση για τα επιχειρη-
ματικά σχέδια της εταιρίας. Τα πάντα εδώ και δύο χρόνια 
τροφοδοτούνται από φήμες και πληρωμένα δημοσιεύμα-
τα. Με την (ελέω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου) 
αναγκαστική εφαρμογή άνευ όρων και προϋποθέσεων 
της τηλεργασίας που το παράδειγμα της μη εφαρμογής 
των όρων της σύμβασης του standby μας δείχνει που θα 
οδηγήσει. 

Μέσα σε αυτό το εργασιακό κλίμα έγινε και το ΔΣ της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ την περασμένη εβδομάδα το αποτέλεσμα των 
αποφάσεων της πλειοψηφίας αποτυπώνεται σε μία ακόμα 
ανακοίνωση που για άλλη μια φορά φοβερίζει τάχα μου 
την διοίκηση και μετά θέτει το σωματείο στην διάθεση της 
διοίκησης και από πράξεις, καμία. 

Η Αγωνιστική Συνεργασία θύμισε ότι διοίκηση του σω-
ματείου όφειλε να κάνει πράξη το σωματείο τις περσινές 
αποφάσεις της Συνέλευσης Αντιπροσώπων και να καλέσει 
σε μποϊκοτάρισμα της διαδικασίας αξιολόγησης. Πρότεινε 
να πράξει το σωματείο και να προκαλέσει τριμερή συνά-
ντηση στο υπουργείο για τις παραβιάσεις του νόμου με 
την άνιση μεταχείριση των εργαζομένων αλλά και τις διώ-
ξεις για την συμμετοχή στην πρόσφατη απεργία. Πρότεινε 
επίσης να προετοιμαστούν και να οργανωθούν οι εργαζό-
μενοι σε όλα τα επίπεδα (συνδικαλιστικά και νομικά) για 
αντιπαλέψουν τους επικείμενους δυσμενείς μετασχηματι-
σμούς της εταιρίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνε-
δρίων μας. Τέλος για τις επόμενες εκλογές πρότεινε την 
κοινή διεξαγωγή εκλογών σε όλα τα σωματεία με ενιαίο 
μητρώο καλύπτοντας έτσι και το δυσμενέστερο σενάριο 
δημιουργίας θυγατρικών. 

Είναι καιρός το παραμύθι να τελειώσει. Τα συνδικάτα 
πρέπει να αντιδράσουν και να σπάσουν τον αντιδημοκρα-
τικό προπαγανδιστικό ολοκληρωτισμό της διοίκησης του 
ΟΤΕ που με τα ΜΜΕ των εργολάβων της διαπλοκής δεί-
χνουν τον Όμιλο απέξω κούκλα ενώ από μέσα προχωρά 
ακάθεκτη η πανούκλα με τον απομονωτισμό και τον φόβο 
που διατηρεί και ενισχύει με κάθε ευκαιρία. 

Σε ηλικία μόλις 49 ετών πέθανε τα ξημερώματα της Πέ-
μπτης 28 Μαΐου 2020 ο Καβαλιώτης ντράμερ Άρης Ζαρ-
κινός ο οποίος για δεκαετίες ήταν γνωστός για τη συμμε-
τοχή του σε πολλά μουσικά σχήματα και τις εμφανίσεις 
του σε μουσικές σκηνές της Καβάλας και της ευρύτερης 
περιοχής. Τα τελευταία χρόνια εργάζονταν στον ΟΤΕ και 
δραστηριοποιήθηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα ως μέλος 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ μέσα από τις γραμμές της Αγωνιστικής Συ-

νεργασίας ΟΤΕ. Ο Άρης έφυγε από κοντά μας τελείως 
αδόκητα, σκορπώντας θλίψη στην οικογένειά του, στους 
φίλους του, στους συνάδελφους και τους συντρόφους 
του. 

Όλα τα μέλη της Αγωνιστικής Συνεργασίας συντετριμ-
μένοι από την αναπάντεχη απώλεια του δικού μας αν-
θρώπου, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του.

Καιρός το παραμύθι να τελειώσει

Έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο Άρης Ζαρκινός 

Αθήνα 2/6/2020
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Από την πρώτη ημέρα εμ-
φάνισης της πανδημίας 
σε παγκόσμιο επίπεδο και 

πριν ακόμα χτυπήσει την πόρτα 
της χώρας μας, η Γραμματεία 
Υγείας και Ασφάλειας της ΟΜΕ 
ΟΤΕ ανέλαβε πρωτοβουλίες, 
επιχειρώντας να προβλέψει 
και να επιλύσει έγκαιρα, μέρος 
όσων θα επακολουθούσαν. 
Με συνεχείς, εβδομαδιαίες 
συνεδριάσεις με τα μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής Υγείας 
& Ασφάλειας που την απαρτί-
ζουν, με σκοπό την καταγραφή 
ελλείψεων και προβλημάτων 
από όλους τους συναδέλφους 
πανελλαδικά (τεχνικούς, εμπο-
ρικούς, διοικητικούς κ.ά.), έθε-
σε ως προτεραιότητα της την 
ασφάλεια στην εργασία και την 
υγεία όλων των εργαζομένων.
Με την δημιουργία του γνω-
στού πλέων σε όλους email, 
eyae@ome-ote.gr και με συνε-
χείς ανακοινώσεις και ενημερώ-
σεις, κατάφερε σε μικρό χρονικό 

διάστημα, να συγκεντρώσει πα-
ράπονα και προτάσεις με σκο-
πό αυτά να τα μεταβιβάσει στα 
αρμόδια στελέχη της διοίκησης. 
Με αλλεπάλληλες τηλεφωνικές 
επικοινωνίες και τηλεδιασκέ-
ψεις, μετέφερε, πρότεινε και 
επίλυσε προβλήματα τα οποία 
απασχόλησαν στην πλειονότητα 
τους συναδέλφους.
Με σχεδόν καθημερινές επι-
σκέψεις σε όλα τα κτίρια, ΤΤΛΠ 
και καταστήματα της Αττικής 
τόσο από τον Γραμματέα Κώστα 
Στρίκο, όσο και από τα μέλη της 
Κεντρικής Επιτροπής, βρεθήκα-
με δίπλα στους συναδέλφους 
και καταφέραμε σε πολλές πε-

ριπτώσεις να εξομαλύνουμε ελ-
λείψεις που αφορούσαν Μέτρα 
Ατομικής Υγιεινής.

Με την άρση των περιοριστικών 
μέτρων, την σχετική επιστροφή 
στην κανονικότητα και τις τε-
λευταίες ανακοινώσεις από την 
διοίκηση σε σχέση με την ομαλή 
επάνοδο στην εργασία, παραμέ-
νουμε σε εγρήγορση, ώστε να 
αντιμετωπίσουμε κάθε τι που 
θα προκύψει και θα είναι αντί-
θετο με τις εταιρικές ανακοινώ-
σεις και τις σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις. 

Πράξαμε και θα συνεχίσουμε 
να πράττουμε το καλύτερο για 
όλες τις συναδέλφισσες για 
όλους στους συναδέλφους.

Στόχος μας η υγεία και η ασφά-
λεια στην εργασία για όλους. 

 Κώστας Στρίκος

 Γραμματέας Υγείας  
& Ασφάλειας ΟΜΕ ΟΤΕ

Επίκαιρη και αναγκαία όσο ποτέ  
η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία

Χαλάνδρι

Αμπελόκηποι Φάληρο
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�  ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

Με την τελευταία εθε-
λούσια αποχώρησαν 
από την εταιρεία και 

από το διοικητικό συμβούλιο 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ δυο συνάδελ-
φοι, με μακρόχρονη πορεία 
στην συνδικαλιστική δράση.
Μαχητικοί, ακέραιοι και πάντα 
με σοβαρό και τεκμηριωμένο 
λόγο συνέβαλλαν στις δράσεις 
του σωματείου. Σημείο ανα-
φοράς η προθυμία τους στην 

επίλυση των προβλημάτων 
των συναδέλφων.
Όλο το διοικητικό συμβού-
λιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ εύχεται στο 
Μάκη τον Σαμαρά και στον 

Παναγιώτη τον Καλλιανό να 

έχουν υγεία και πάντα να αγω-

νίζονται για το κοινό καλό.

Συλλυπητήρια
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια  

στην οικογένεια του συναδέλφου μας,  
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΣΛΙΓΚΑ από το τεχνικό τμήμα 

Καστοριάς.
----------------------------------------------------------
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του συναδέλφου μας, ΖΑΡΚΙΝΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ από το τεχνικό τμήμα Καβάλας.
----------------------------------------------------------

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ εκφράζει  
τα θερμά του συλλυπητήρια στο πρόεδρο  

ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΔΡΙΤΣΑ για τον θάνατο  
του αγαπημένου του πατέρα.

----------------------------------------------------------
Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ εκφράζει  

τα θερμά του συλλυπητήρια στο Γεν. Γραμ. 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ για την αιφνίδια 

απώλεια της πεθεράς του.

� ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευχαριστήριο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, για την ανιδιοτελή 

προσφορά στα αποχωρήσαντα μέλη

Παναγιώτης ΚαλλιανόςΜάκης Σαμαράς

Συγχαρητήρια
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ εύχεται στον ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΟΛΗ να του ζήσει  
ο δεύτερος εγγονός. Να είναι υγιής και να τον καμαρώσει  

όπως επιθυμεί.

Συγχαρητήρια
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ εύχεται στον συνάδελφο ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟ  

να του ζήσει το νέο μέλος στην οικογένειά του. 

Αποχώρησε με την τελευταία εθελουσία ο 
Σπύρος Κατσάρης μέλος της ΠΕΤ-ΟΤΕ με 
μακρόχρονη πορεία στα κοινά του ομίλου.
Ο Σπύρος διατέλεσε πρόεδρος στο τοπικό 
συμβούλιο Ιωαννίνων, μέλος των διοικητικών 
συμβουλίων της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΠΕΤ-ΟΤΕ.
Μεγάλη είναι και η προσφορά του στα πολιτιστικά δρώμενα 
όπου ελπίζουμε να συνεχίσει να προσφέρει και μετά την 
εθελουσία.
Το Δ. Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ του εύχεται, υγεία και δύναμη για την 
συνέχεια σε ότι και αν κάνει. 
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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




