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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. Και 
εμείς στέλνουμε το σύνολο των 
εντύπων μας, κοντά 4.000 φύλλα, ταχυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 
πως είναι άδικο να έχουν αλλάξει οι συνάδελφοι διεύθυνση και να μη μας 
ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ στο 210 
5241576 (ώρες γραφείου) και δίνετε τη νέα διεύθυνσή σας σε περίπτωση 
αλλαγής.

Διόρθωση από δημοσίευση προηγούμενου τεύχους σχετικά με την απο-
χώρηση του Παναγιώτη Καλλιανού. Αποχώρησε απο την εταιρεία λόγω 
συνταξιοδότησης. Του ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και καλή σταδιοδρομία 
σε ό,τι κάνει.

Συλλυπητήρια
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια 
στον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας του ΟΤΕ Βασίλη Κατσαρό για 
τον θάνατο του πολυαγαπημένου του πατέρα. Ο θεός να αναπαύσει την 
ψυχή του εκλιπόντος και να δώσει δύναμη στους οικείους του.

Τίτλος: Τηλεφωνική συσκευή
Δημιουργός: [-]
Αρ. αντικειμένου: ΜΤ-015045
Χρονολογία: 1900
Περιγραφή: Μαγνητική τηλε-
φωνική επιτραπέζια συσκευή με 
βάση από ξύλο, μεταλλικά μέρη, 
μανιβέλλα στο δεξί μέρος του κι-
βωτίου. Στο επάνω μέρος υπάρχει 
η υποδοχή του ακουστικού. Το 
ακουστικό είναι μεταλλικό και έχει 
επένδυση βακελίτη στη λαβή και 
στο δέκτη
Διαστάσεις: 34 x 32 x 13 cm εκ.
Υλικό: Ξύλο, μέταλλο, βακελίτης

Τηλεφωνική συσκευή
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 ƒ14ο Συμβούλιο στα Ίσθμια Κορίνθου

Στις 2 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
στα Ίσθμια Κορινθίας Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΠΕΤ ΟΤΕ και αναδιάρθρωση της εκτε-

λεστικής επιτροπής, λόγω της οικειοθελούς απο-
χώρησης του Προέδρου Νεκτάριου Δρίτσα, κατά 
την οποία διαδικασία εκλέχθηκα στην θέση του 
Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων της ΠΕΤ ΟΤΕ.

Η εκλογή μου αυτή με τιμά ιδιαίτερα και με την 
ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους που με εμπιστεύτηκαν για την θέση 
αυτή καθώς επίσης να εκφράσω τις ευχές μου 
στον νέο πρόεδρο του Σωματείου μας Θεόφιλο 
Μπιρμπιλή, τον Γραμματέα Γιώργο Ξουβερούδη 
και τον Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας Μίλτο 
Λάγιο. 

Από το 2007 εργάζομαι στην θυγατρική εταιρεία 
HellasCom του ΟΤΕ, στην συνέχεια στην OtePlus 
σαν τεχνικός πεδίου και καλωδιακών έως το 2015 
όπου ενσωματωθήκαμε στην μητρική εταιρεία 
ΟΤΕ. Λόγω της συνεχής ενασχόλησής μου με την 
καθημερινότητα αλλά και τα δρώμενα της εταιρί-
ας μας, είμαι σε θέση να γνωρίζω τα προβλήματα 
και τις αγωνίες των συναδέλφων.

Είναι βέβαιο ότι σήμερα όσο ποτέ, τα προβλήματα 
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά και η 
ανασφάλεια όλων μας χτυπά κόκκινο, αφού όπως 
γνωρίζουμε είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν την ανα-
πόφευκτη αναδιοργάνωση της εταιρίας και την 
μετάβασή μας σε θυγατρική.

Τόσο η διοίκηση του σωματείου μας με τις συνε-

χείς ενημερώσεις, όσο και η Ομοσπονδία με τις 
συνεχείς διαβουλεύσεις με τα στελέχη της εταιρί-
ας πασχίζουν ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει με 
τον πλέον ανώδυνο τρόπο, διασφαλίζοντας εργα-
σιακά δικαιώματα και προσφέροντας εργασιακή 
ειρήνη για όλους.

Ευθύνη όσων ασχολούμαστε με τα κοινά, είναι 
να καταφέρουμε 
μέσα από ώριμη 
σκέψη, νηφαλιό-
τητα και φυσικά 
αγώνα, να μείνου-
με όλοι οι συνά-
δελφοι ενωμένοι, 
να βγούμε νικητές 
και όχι να δημι-
ουργούμε εντυ-
πώσεις και αυτα-
πάτες. Θα πρέπει 
να εστιάσουμε 
στην καθημερινό-
τητα και στα προ-
βλήματα μας με ρεαλισμό και υπευθυνότητα. Τα 
ωραία λόγια και οι λεονταρισμοί από εκείνους 
που νοιάζονται μόνο για την καρέκλα, σύντομα 
θα καταπέσουν και θα μείνουν γυμνοί και μόνοι.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

Λούβαρης Θρασύβουλος 

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ εύχεται σε όλους τους εργα-
ζόμενους του ομίλου ΟΤΕ Καλές Γιορ-
τές και Καλά Χριστούγεννα με υγεία, 
αγάπη, χαρά & ειρήνη. Ευχόμαστε να 
προσπαθήσουμε αυτές τις γιορτές να ξα-
ναβρούμε την ανθρωπιά μέσα μας και να αλλά-
ξουμε πορεία, οδεύοντας προς μια καλύτερη προοπτική του εαυτού μας.
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Με τον όρο «τηλεργασία» (teleworking) νοεί-
ται η εργασία που πραγματοποιείται από μια 
μονάδα (πρόσωπο ή ομάδα) που βρίσκεται σε 

τόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι εγκατεστημένη 
η επιχείρηση και της οποίας η δραστηριότητα απαιτεί 
την έντονη χρησιμοποίηση τηλεπικοινωνιακών μέσων.
Η τηλεργασία αποτελεί εξελιγμένη μορφή της λεγόμε-
νης «κατ’ οίκον απασχόλησης», ειδικότερα ως προς το 
στοιχείο της απομάκρυνσης του εργαζόμενου από έναν 
κεντρικό χώρο ομαδικής παροχής της εργασίας, χώρο 
που συνήθως παλαιότερα ταυτιζόταν με την έδρα της 
επιχείρησης. Η εμφάνιση και ανάπτυξη της νέας αυτής 
μορφής εργασίας οφείλεται στη σύνθεση πολλών λό-
γων, όπως, κυρίως, η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής 
και της πληροφορικής τεχνολογίας, αλλά και η ημερή-
σια απώλεια χρόνου που προκαλεί η καθημερινή μετα-
κίνηση από την κατοικία του εργαζόμενου στον τόπο 
εργασίας.
Η τηλεργασία μπορεί να έχει τη μορφή της «κατ’ οίκον 
τηλεργασίας», οπότε ο εργαζόμενος παρέχει την ερ-
γασία του στο χώρο της κατοικίας του και στηρίζεται 
στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και στη 
χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, υπάρ-
χουν περιπτώσεις που ο τόπος εργασίας του τηλεργα-
ζόμενου βρίσκεται σε κάποιον άλλο χώρο, όπως είναι 
ο πρόσκαιρος τόπος διαμονής (π.χ. ξενοδοχείο, τόπος 
διακοπών), ενώ μπορεί ο τόπος αυτός να μην είναι 
σταθερός (π.χ. τηλεργασία μέσα στα μέσα μεταφοράς 
κ.λπ.), οπότε γίνεται λόγος και για «κινητή εργασία». 
Επίσης, τηλεργασία μπορεί να παρέχεται σε ένα «επι-
κοινωνιακό κέντρο» μιας επιχείρησης, σχετικά ανεξάρ-
τητο από τις λοιπές εγκαταστάσεις της. Το κέντρο αυτό 
δε είναι παρά ένα σημείο τηλεφωνικής επαφής της 
εταιρείας με τους πελάτες της, ενώ η τηλεργασία αυ-
τής της μορφής παρέχεται συχνά πάνω στη βάση μιας 
σύμβασης μερισμού εργασίας (Job – Sharing). Μια ει-
δική μορφή εμφάνισης της τηλεργασίας είναι η «εκτός 
συνόρων τηλεργασία», που, στην ουσία, αποτελεί ένα 
είδος υπεργολαβίας επιχειρήσεων του τριτογενούς το-
μέα σε χώρες χαμηλού μισθολογικού κόστους, όπως 
είναι π.χ. οι αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και 
της Ασίας. Μορφή τηλεργασίας παρέχεται, επίσης, στο 
πλαίσιο των «επιχειρήσεων παροχής τηλε-υπηρεσιών», 
που διαθέτουν και εμπορευματοποιούν πληροφορικά 
προϊόντα ή υπηρεσίες και χρησιμοποιούν εργαζόμε-
νους που ζουν κοντά στην έδρα τους, ενώ οι χρήστες 
ή πελάτες της επιχείρησης βρίσκονται σε απόσταση. Σε 
όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, που αποτε-
λούν τις πιο συχνά εμφανιζόμενες μορφές τηλεργασί-

ας, αυτή είναι δυνατό να εμφανίζεται είτε με τη μορφή 
της «τηλεργασίας πλήρους απασχόλησης», είτε με τη 
μορφή της «τηλεργασίας μερικής απασχόλησης».
Οι απασχολήσεις ή τα επαγγέλματα που μπορούν να 
παρασχεθούν με τηλεργατικό τρόπο, μπορούν να κα-
ταταχθούν συστηματικά στις εξής κατηγορίες:
α) παραγωγή της πληροφορίας (επιστημονικά ή τεχνι-
κά επαγγέλματα, συλλογή πληροφοριών, συμβουλευ-
τικές δραστηριότητες),
β) επεξεργασία της πληροφορίας (αποστολή και λήψη 
δεδομένων, δακτυλογράφηση, τηλεγραμματεία, τηλε-
μετάφραση κ.λπ.),
γ) διανομή της πληροφορίας (εκπαίδευση, κατάρτιση 
από απόσταση, πώληση από απόσταση κ.λπ.) και
δ) εκμετάλλευση και συντήρηση συστημάτων πληρο-
φόρησης (τηλεϋπηρεσίες εκμετάλλευσης και συντήρη-
σης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων).
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας, σε αντίθεση 
με άλλες χώρες, δεν υπήρχαν ειδικές νομοθετικές 
προβλέψεις για την τηλεργασία. Το μέχρι πρότινος 
θολό νομοθετικό τοπίο άλλαξε η ψήφιση του νέου ν. 
3846/2010, ο οποίος ρυθμίζει ποικίλα ζητήματα εργα-
σιακών σχέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 
αυτού, ο εργοδότης, κατά την κατάρτιση σύμβασης 
εργασίας για τηλεργασία, υποχρεούται να παραδίδει 
γραπτώς στον εργαζόμενο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες 
το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
εκτέλεση της εργασίας. Αν κανονική εργασία μετατρέ-
πεται σε τηλεργασία, καθορίζεται περίοδος προσαρμο-
γής τριών (3) μηνών, κατά την οποία οποιοδήποτε από 
τα μέρη μπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία και 
ο μισθωτός να επιστρέψει στην εργασία του σε θέση 
αντίστοιχη με αυτήν που κατείχε. Τέλος, ο εργοδότης 
αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στο μισθωτό 
από την τηλεργασία και ιδίως το κόστος των τηλεπι-
κοινωνιών και υποχρεούται να πληροφορεί γραπτώς 
τον τηλεργαζόμενο εντός δύο (2) μηνών από την κα-
τάρτιση της σύμβασης εργασίας για το πρόσωπο και τα 
στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων των εργαζο-
μένων στην επιχείρηση.
Αξίζει να τονισθεί, πως ο χαρακτηρισμός της εργασι-
ακής σχέσης των τηλεργαζόμενων ως εξαρτημένης 
παραμένει σχετικά δυσχερής, αφού η κατά κανόνα έλ-
λειψη του στοιχείου της προσωπικής παρουσίας του 
εργαζόμενου στο χώρο της επιχείρησης εξασθενίζει 
την εποπτική και ελεγκτική παρέμβαση του εργοδότη 
και δημιουργεί τις περισσότερες φορές μια εντύπωση 
ανεξαρτησίας του εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της 

Τηλεργασία
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εργασίας του. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ασαφή, 
εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι, κατά τη νομολογία 
των δικαστηρίων, αφενός μεν δεν αποκλείεται και στη 
σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών να δημι-
ουργείται κάποια χαλαρή εξάρτηση του εργαζόμενου 
από τον εργοδότη, αφετέρου δε είναι πιθανό να υπάρ-
χει και στο πλαίσιο της σχέσης εξαρτημένης εργασίας η 
ανάπτυξη κάποιας πρωτοβουλίας εκ μέρους του εργα-
ζόμενου. Συνεπώς, θα πρέπει κανείς κατά περίπτωση 
να κρίνει, όπως και για οποιαδήποτε άλλη εργασιακή 
σχέση, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση παροχής τη-
λεργασίας πρόκειται ή όχι για σχέση που ενέχει τα χα-
ρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και, συνεπώς, 
να αποφανθεί εάν εφαρμόζονται ή όχι οι διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που η τηλεργασία πραγματοποιείται στο 
χώρο διαμονής του εργαζόμενου, υπάρχει ταύτιση του 
χώρου κατοικίας με το χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα 
να διαβρώνονται έννοιες, όπως «ελευθερία εγκατάστα-
σης» και «άσυλο της κατοικίας». Αυτό καταδεικνύεται 
από τους όρους που τίθενται στις σχετικές συμβάσεις, 
στους οποίους συνήθως προβλέπεται ότι «ο τηλεργα-
ζόμενος θα πραγματοποιεί το σύνολο της παρεχόμε-
νης εργασίας του στην κατοικία του, διατιθέμενου για 
την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητά του ειδικά 
ενός δωματίου της οικίας του». Επίσης, υπάρχουν πε-
ριπτώσεις που στη σύμβαση τηλεργασίας περιλαμβά-
νεται όρος ότι «κάθε αλλαγή του τόπου κατοικίας θα 
αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας του εργαζόμενου με 
την εταιρεία», όρος με τον οποίο περιορίζεται η ελευ-
θερία μετακίνησης του εργαζόμενου και εμμέσως και 
της οικογένειάς του. Μια άλλη, εξάλλου, συνέπεια του 
διασκορπισμού των εργαζομένων που απασχολούνται 
με σχέση τηλεργασίας, είναι η εργασιακή απομόνωση, 
η οποία έχει προφανώς επιπτώσεις και στο βαθμό της 
ανάπτυξης συνδικαλιστικής δράσης των τηλεργαζό-
μενων, γεγονός που έχει οδηγήσει τα συνδικάτα να 

σχηματίσουν μια αρνητική στάση απέναντι σε αυτή τη 
μορφή απασχόλησης.

Συνέπεια της φύσης της τηλεργασίας, όπως αυτή ανα-
λυτικά προαναφέρθηκε, αποτελεί και το γεγονός ότι 
δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί ο χρόνος που απασχολή-
θηκε ο τηλεργαζόμενος μισθωτός και να διαπιστωθεί 
εάν αυτός συμπλήρωσε κάποιο ημερήσιο ή εβδομα-
διαίο ωράριο, εάν εργάσθηκε υπερωριακά, εάν εργά-
σθηκε νύκτα ή εάν εργάσθηκε Κυριακές ή γιορτές. Σε 
κάθε, περίπτωση, αν και τις περισσότερες φορές είναι 
σχετικά εύκολο να ελεγχθεί η ποσότητα της παρεχόμε-
νης εργασίας (π.χ. η επεξεργασία ενός αριθμού εγγρά-
φων σε περίπτωση αμοιβής με το κομμάτι), παραμένει 
δυσχερής ο έλεγχος της ποιότητας της παρεχόμενης 
εργασίας.

Εν κατακλείδι, η τηλεργασία, αν και προϋποθέτει ανα-
διάρθρωση των επιχειρησιακών δομών, με νέο κα-
ταμερισμό των καθηκόντων των διαφόρων δραστη-
ριοτήτων, μπορεί αυτή να προταθεί ως λύση για την 
αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων, ιδίως αν 
υπάρχουν ανήλικα παιδιά, υπερήλικες ή ανήμποροι γο-
νείς, η φροντίδα των οποίων δεν επιτρέπει την εύκολη 
απομάκρυνση του προσώπου που έχει την ευθύνη τους 
από το σπίτι. Επίσης, η νέα αυτή μορφή απασχόλησης 
μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την 
απασχόληση προσώπων με προβλήματα υγείας ή φυ-
σικές δυσκολίες μετακίνησης λόγω σωματικών αναπη-
ριών ή λόγω γήρατος. Τέλος, η τηλεργασία προτείνεται 
ως λύση για την αντιμετώπιση και προβλημάτων ποι-
ότητας ζωής, όπως είναι τα συγκοινωνιακά, που δημι-
ουργούνται από τις καθημερινές μαζικές μετακινήσεις 
των εργαζόμενων από την κατοικία στο χώρο εργασίας 
και αντίθετα.

Λούβαρης Θρασύβουλος 

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
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Στις 30 Οκτωβρίου το νησί της Σάμου σείστηκε από 
το χτύπημα του εγκέλαδου. Ο σεισμός μεγέθους 
6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, είχε σαν αποτέλεσμα 

δυστυχώς την απώλεια 2 παιδιών, 17 και 15 ετών 
και μεγάλες υλικές καταστροφές σε κτήρια και υπο-
δομές.

Η ΠΕΤ ΟΤΕ από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επαφή 
με τους συναδέλφους στη Σάμο και ιδιαίτερα με τον 
πρόεδρο της Τοπικής Διοικούσας. Λίγες μέρες μετά, 
ο πρόεδρος της ΠΕΤ ΟΤΕ Θεόφιλος Μπιρμπιλής, 
επισκέφτηκε το νησί και από κοινού με τον πρόεδρο 
της Τοπικής Διοικούσας Οδυσσέα Καζόγλου, έκαναν 
αυτοψία στις κτηριακές και δικτυακές εγκαταστάσεις 
του ΟΤΕ και συνάντηση με τον προϊστάμενο του Τε-
χνικού Τμήματος και τους συναδέλφους.

Κατά την επίσκεψη, δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές 
ζημιές σε κτήρια, όμως, στο δίκτυο της εταιρείας πα-
ρατηρήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες προέκυ-
ψαν από τον σεισμό και από το τσουνάμι που χτύπη-

σε το παραλιακό μέτωπο του νησιού. 

Το τεχνικό προσωπικό άμεσα, με αυταπάρνηση και 
αυξημένο επαγγελματισμό, προχώρησε στις εργασί-
ες για την αποκατάσταση του δικτύου με εντατικούς 
ρυθμούς ώστε να διευκολύνει το έργο όλων των 
φορέων και ιδιαίτερα της Πολιτικής Προστασίας. Για 
τις εργασίες αποκατάστασης, πάνω από όλα θέσαμε 
την ασφάλεια των εργαζομένων, θέση με την οποία 
ταυτίστηκε απόλυτα και ο προϊστάμενος και μετα-
φέρθηκε σαν οδηγία σε όλους τους συναδέλφους.

Η ΠΕΤ ΟΤΕ, εύχεται σε όλους τους κατοίκους της 
Σάμου και ιδιαίτερα στους συναδέλφους και στα 
μέλη μας, καλή δύναμη και γρήγορη επιστροφή στην 
κανονικότητα.

Επίσης εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οι-
κογένειες των δύο παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ
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 Αριθμ. Πρωτοκ. : 5911                   Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2020  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συναδέλφισσες / οι  
Για ακόμη μια φορά, οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, γινόμαστε μάρτυρες προχειρότητας και 

ανευθυνότητας εκ μέρους στελεχών της Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ.  
Την τραγελαφική διαχείριση του έκτακτου πριμ του κορωνοϊού, καθώς και του ετήσιου bonus, 

έρχεται να διαδεχτεί η περιβόητη εξομοίωση των αμοιβών των τεχνικών μας της πρώτης γραμμής με 
αυτών της αγοράς (benchmarking).  

Δυστυχώς όμως οι προσδοκίες των ανθρώπων μας διαψεύστηκαν για άλλη μια φορά. Οι γενναίες 
αυξήσεις που είχαν υποσχεθεί μετατράπηκαν σε απλές διορθώσεις. …….Άνθρακας ο θησαυρός…….  

Ακόμα και αυτή η επικοινωνία των στελεχών προς τους εργαζόμενους για τις εν λόγω αυξήσεις, που 
ξεκίνησε την Παρασκευή, γίνεται χωρίς ξεκάθαρο σχεδιασμό (άλλος αναφέρει ότι είναι αποτέλεσμα 
αξιολόγησης, άλλος ότι είναι παραίτηση από την ΣΣΕ και υπογραφή ατομικών συμβάσεων κ.α.) με 
αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει σοβαρή αναστάτωση στους συνάδελφους.  

Κύριοι της Διοίκησης, εν μέσω διαβουλεύσεων για τον μετασχηματισμό της εταιρίας, η δημιουργία 
τέτοιων τραγελαφικών καταστάσεων όχι μόνο δεν βοηθούν τον ειλικρινή διάλογο, αλλά απογοητεύουν 
περισσότερο τους εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, ειδικά σε μια περίοδο 
ανεξέλεγκτης υγειονομικής κρίσης.  

Σας καλούμε άμεσα σε συνάντηση, προκειμένου να μας ενημερώσετε με ποια κριτήρια θα δοθούν 
οι εν λόγω αυξήσεις, σε πόσους συναδέλφους και γιατί κάποιοι θα εξαιρεθούν, σε ποια όρια 
κυμαίνονται οι μισθοί των συναδέλφων τεχνικών και πόσο διαφέρουν τελικά από τους μισθούς της 
αγοράς.  

Έχουμε τονίσει επανειλημμένα πώς τα όποια μισθολόγια εντός της εταιρείας, θα πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα Συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών, ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση του 
διευθυντικού δικαιώματος.  

Καλούμε την ΟΜΕ ΟΤΕ να παρέμβει άμεσα προκειμένου να σταματήσει την δημιουργία αυτής της 
μισθολογικής ΒΑΒΕΛ.  

Μαζί οι εργαζόμενοι, ενωμένοι όσο ποτέ, μπορούμε να κατακτήσουμε το μέλλον που μας αξίζει, 
μακριά από διαχωρισμούς και λαϊκίστικες κορώνες. 
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Βρισκόμαστε πραγματικά, σε μία πολύ δύσκολη 

εποχή για τα εργασιακά στον ΟΤΕ, για το συνδι-
καλιστικό κίνημα και γενικότερα για ό,τι συμβαί-
νει στη χώρα μας. Σε μία εποχή που τον τελευταίο 
χρόνο λόγω του COVID-19 μπήκαν στη ζωή μας 
καινούργια πράγματα όπως τηλεργασία, τηλεδιά-
σκεψη κ.τ.λ. Εύχομαι πραγματικά όπως όλοι μας, 
να ξεμπερδέψουμε όσο γίνεται γρηγορότερα με 
την πανδημία, που μαστίζει ολόκληρο τον πλανή-
τη, με δραματικές συνέπειες, ώστε να επιστρέψου-
με στην κανονικότητα. 

Σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας τα 
τελευταία χρόνια, το συνδικαλιστικό κίνημα στον 
ΟΤΕ έχει καταφέρει πολλά πράγματα για τους 
εργαζόμενους με θετικά αποτελέσματα. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να εκσυγχρονιστεί ως προς 
τις σκέψεις του, τις δράσεις του και ως προς την 
δομή του. Αν δεν αλλάξουμε εμείς σύμφωνα με 
αυτά που θέλουμε, θα μας επιβληθούν οι αλλαγές 
και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. 

Αρχές του έτους γίνεται η μετάβαση μας στις θυ-
γατρικές. ‘Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι 
ο ΟΤΕ έχει αλλάξει. Είναι μία εταιρεία που ανήκει 
στην ελεύθερη αγορά και το νομοθετικό πλαίσιο 
της δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει θυγατρι-
κές εταιρείες.

Φαίνεται από τις πρώτες διαβουλεύσεις με την 
διοίκηση, η μετάβαση μας θα γίνει με το Π.Δ./178 
και δεσμεύεται ότι κανένα θεσμικό ή οικονομικό 
κεκτημένο που προκύπτει από Σ.Σ.Ε. δεν αμφισβη-
τείται έως 31/10/2021. Εδώ θέλω να τονίσω πόσο 
σημαντική ήταν η υπογραφή της Σ.Σ.Ε., αφού δια-
σφάλισε οικονομικά και θεσμικά κεκτημένα ετών, 
αλλά έδωσε και το κατάλληλο χρονικό διάστημα, 
ώστε η όποια αλλαγή στον όμιλο να πραγματοποι-
ηθεί με ασφάλεια.

Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μας με τη δια-
πραγματευτική ομάδα της ΟΜΕ, η οποία ηγείται 
της διαβούλευσης με τη διοίκηση, ώστε να γίνει 

μία νέα αρχή στο νέο περιβάλλον. Η αρχή αυτή 
μπορεί να γίνει μόνο με την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε., 
ώστε να διασφαλίσουμε κεκτημένα ετών και να 
κερδίσουμε όσο γίνεται περισσότερα στη νέα εται-
ρεία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το περιβάλλον 
του αύριο είναι η συναίνεση, οι συνεργασίες είναι 
απαραίτητες ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. 
Πρέπει να δούμε εντελώς ρεαλιστικά αυτά που 
μας ενώνουν, που είναι πάρα πολλά σε σχέση με 
αυτά που μας χωρίζουν.

Όσο αφορά τους υποστηρικτές του χθες και του 
όχι σε όλα, και το σωματείο της ΕΕΤΕ που έχει 
μέλη τεχνικούς και προτίμησε να ασχοληθεί με τη 
διεξαγωγή των εκλογών τους και όχι με όλα αυτά 
που μας απασχολούν, θα το αφήσω στην κρίση 
σας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι οι στιγμές είναι 
κρίσιμες, πραγματικά εργαζόμαστε ώστε να δια-
σφαλίσουμε στο νέο περιβάλλον εργαζόμενους με 
πλήρη θεσμικά και οικονομικά δικαιώματα. Έχουμε 
την θέληση και τον τρόπο να το πετύχουμε αυτό 
γιατί όποιος θέλει να κάνει πράγματα βρίσκει τρό-
πους και όποιος δεν θέλει να κάνει απολύτως τί-
ποτα βρίσκει λόγους.

Τέλος, να είμαστε όλοι 
μας πολύ προσεκτικοί 
μέχρι να περάσει η παν-
δημία ώστε να μην θέ-
σουμε σε κίνδυνο την 
υγεία την δικιά μας και 
των οικογενειών μας.

Με εκτίμηση
Γενικός Γραμματέας

ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ
Συναίνεση, ενότητα και συνεργασίες 

απαραίτητα για το μέλλον μας
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Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά 
όλους εσάς τους συναδέλφους για την εμπι-
στοσύνη που μου δείξατε και μου δείχνετε 

όλα αυτά τα χρόνια αλλά και την παράταξη δίνοντας 
μου την θέση του Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας 
στην ΠΕΤ ΟΤΕ, μια θέση γνώριμη για μένα που για 
αρκετό διάστημα υπηρετούσα τα καθήκοντα της σε 
τοπικό επίπεδο στην Ε.Υ.Α.Ε ΑΧΑΙΑΣ- ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Επέλεξα μια δύσκολη περίοδο να αναλάβω την 
θέση του Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας πρώτον 
λόγω της πανδημίας που επικρατεί στην χώρα μας 
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά δεύτερον 
λόγω των εξελίξεων μετασχηματισμού στον όμιλο 
μας .

Γνώμονάς μου ήταν 
και θα είναι το συμφέ-
ρον όλων μας αλλά 
πρωτίστως η υγεία 
και η ασφάλειά μας, 
κάτι το οποίο μπορεί 
να επιτευχθεί με την 
συμμέτοχη ΟΛΩΝ μας.

Βρίσκομαι καθημερινά σε μόνιμη επικοινωνία με 
τον γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας της ΟΜΕ Κώ-
στα Στρίκο αλλά και με τα αρμόδια τμήματα του ομί-
λου για την ενημέρωση και την αντιμετώπιση όλων 
των προβλημάτων μας. 

Το σημαντικότερο 
όμως το άφησα για 
το τέλος το οποίο 
αφορά την δική 
σας συμμετοχή, 
γιατί, χωρίς εσάς 
δεν μπορεί κανένας 
μας να γνωρίζει τα 
προβλήματα που 
υπάρχουν αλλά και 
που προκύπτουν 
καθημερινά. Η ενη-
μέρωση πρέπει να 
είναι αμφίδρομη …. 
Μονόδρομος είναι 
η λύση των προ-
βλημάτων μας για 
να μπορέσουμε να 
έχουμε ένα καλύ-
τερο εργασιακό πε-
ριβάλλον αλλά και 
ένα ασφαλές μέλ-
λον. 

Με εκτίμηση
Γραμματέας  

Υγείας  
& Ασφάλειας 

Εργασίας
ΛΑΓΙΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Ανακοίνωση Γραμματέα Υγείας 
και Ασφάλειας της ΠΕΤ-ΟΤΕ
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Λίγες μόνο ημέρες πριν τις Άγιες ημέρες των 
Χριστουγέννων και βρισκόμαστε εν μέσω του 
δεύτερου και σφοδρότερου σε σχέση με την 

άνοιξη, κύματος της πανδημίας. Δυστυχώς, την πε-
ρίοδο που διανύουμε, τόσο τα κρούσματα όσο και οι 
συνάνθρωποι μας που δεν κατάφεραν να την αντι-
μετωπίσουν, αυξήθηκαν ραγδαία με οδυνηρά απο-
τελέσματα. Εντύπωση πάντως προκαλεί, ότι κάποιοι 
συνάνθρωποι μας ακόμα και σήμερα, είτε αντιδρούν 
στην ύπαρξη της, είτε αδιαφορούν στην τήρηση των 
τόσο απλών αλλά αναγκαίων υγειονομικών μέτρων, 
συμβάλλοντας έτσι κατά πολύ στην εξάπλωση της 
πανδημίας. Όμως, ο Ιός αυτός δεν κάνει εξαιρέσεις 
και μας το αποδεικνύει καθημερινά, στοχεύοντας 
τόσο σε απλούς πολίτες όσο και σε άτομα τα οποία 
κατέχουν πολιτικούς, θρησκευτικούς και άλλους θώ-
κους. 

O Covid-19 έχει κερδίσει πλέον τον τίτλο της πιο 
φονικής και ταχύτερα εξελισσόμενης πανδημίας από 
την Ισπανική Γρίπη του 1918, με τον αριθμό των νε-
κρών να υπερβαίνουν τις 500.000 και τις περιπτώ-
σεις μόλυνσης να έχουν σπάσει το φράγμα των 10 
εκατομμυρίων. Κατά τον αιώνα που χωρίζει τις δύο 
πανδημίες ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος και με άλ-
λους καταστροφικούς ιούς όπως ο EBOLA, ο SARS 
καθώς και αρκετές επιδημίες γρίπης. Το θετικό σε 
όλο αυτό είναι, ότι προσφέρουν σημαντικά μαθήμα-
τα για το πώς τέτοιοι ιοί εξαπλώνονται και ορισμένες 
φορές αντεπιτίθενται σε δεύτερο ή και τρίτο κύμα 
καθώς και την εμπειρία για την γρήγορη και αποτε-
λεσματική παρασκευή εμβολίου.

Άς ελπίσουμε, ότι η έλευση του τις πρώτες ημέ-
ρες του νέου έτους και ο εμβολιασμός μεγάλου μέ-
ρους του πληθυσμού, θα εξομαλύνει την κατάσταση 
και θα επαναφέρει τις κοινωνίες στις κανονικότητες 
τους. 

Στην Γραμματεία Υγείας & Ασφάλειας της ΟΜΕ, 
από την πρώτη στιγμή, αντιμετωπίσαμε με την δέ-
ουσα σοβαρότητα το ζήτημα. Με αλλεπάλληλες συ-
ναντήσεις και επικοινωνίες με τα αρμόδια στελέχη 
της εταιρείας, καταφέραμε να στηρίξουμε το σύνολο 
των συναδέλφων. Με στοχευόμενες ενέργειες, δια-
σφαλίσαμε περισσότερα και καλύτερα Μέτρα Ατο-

μικής Υγιεινής και Προστασίας ειδικά για τους συ-
ναδέλφους της πρώτης γραμμής, που κράτησαν τις 
τηλεπικοινωνίες και την φήμη της εταιρείας ψηλά, 
αλλά και όλων των υπολοίπων. Διορθώσαμε άστο-
χες ενέργειες και παραλήψεις με αποτέλεσμα, πολ-
λά από αυτά που σήμερα θεωρούνται δεδομένα, να 
είναι απόρροια στοχευμένων και άμεσων ενεργειών 
μας. 

Συναδέλφισσες/οι.
Δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε θέματα που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια μας. Στόχος μας είναι, η συνεχής συνεργα-
σία με τα σωματεία και τους συναδέλφους από όλη 
την Ελλάδα ώστε να λαμβάνουμε, να επεξεργαζόμα-
στε και να επιλύουμε τυχόν προβλήματα ελλείψεις 
και παραλείψεις από πλευράς εταιρείας, αλλά και να 
συμβουλέψουμε στις όποιες απορίες σας. Στο email 
eyae@ome-ote.gr που δημιουργήσαμε στην Κεντρι-
κή Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας, αναμένουμε την 
αποστολή θεμάτων που σας απασχολούν αλλά και 
προτάσεις.

Κλείνοντας θα ήθελα 
να ευχηθώ σε όλους και 
στον κάθε ένα ξεχωρι-
στά, ευτυχισμένα Χρι-
στούγεννα με υγεία και 
ασφάλεια για εσάς και 
τις οικογένειές σας. Ας 
ευχηθούμε το 2021, να 
είναι μια καλύτερη και 
ασφαλέστερη χρονιά 
για την εταιρία μας, την 
πατρίδα μας και για όλο 
τον κόσμο.

Γραμματέας Υγείας  
& Ασφάλειας ΟΜΕ ΟΤΕ

Κώστας Στρίκος
ΤΗΛ:6972777774

E-mail: k.sv1ebe@gmail.com

Μηδενί συμφοράν ονειδίσεις. 
Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον

(Μην κοροϊδέψεις καμία συμφορά, γιατί η τύχη είναι κοινή και το μέλλον άγνωστο)
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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

Σε μια από τις κρισιμότερες στιγμές στην Ιστο-
ρία του Συνδικαλιστικού κινήματος στον χώρο του 
ΟΤΕ αλλά και του Ομίλου, κάποιοι μικροί "γενναί-
οι υποστηρικτές" του χθες και του όχι, κάνουν ότι 
μπορούν για να σπείρουν την αβεβαιότητα στο αύ-
ριο και τον "θάνατο" των πάντων γιατί προφανώς 
έτσι θέλουν! Έτσι θέλουν γιατί έτσι βρίσκουν ψη-
φαλάκια, έτσι βρίσκουν να λουφάζουν, έτσι γιατί 
γουστάρουν βρε αδελφέ. 

Μπορεί ο κάθε ένας να σχολιάζει, να λοιδορεί 
και να τοποθετείται για τα πάντα, έχει το δικαίωμα 
να καταψηφίζει, να υπερψηφίζει την κατάλληλη 
στιγμή, ακόμα και να την κάνει με ελαφρά πηδη-
ματάκια αν φοβάται ή δεν μπορεί να πει ένα ναι ή 
ένα οχι. Αυτό βέβαια θα είχε ένα ενδιαφέρον όταν 
κάτω από τα γραφόμενα ή πίσω από τα λεγόμενα, 
είχε το θάρρος να αποκαλύπτει την ταυτότητα του. 

Η διοίκηση της εταιρίας πήρε την απόφαση να 
κάνει τον μετασχηματισμό της με στόχο να υπάρ-
χει στο αύριο, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. 
Εμείς πάντα με γνώμονα το συμφέρον των ερ-
γαζομένων παρακολουθούμε, παρεμβαίνουμε και 
απαιτούμε να βρίσκουμε λύσεις σε όποια ‘’κακώς 
κείμενα’’ δημιουργούν οι αποφάσεις της. 

Όντως 30 ημέρες πριν την απόσχιση τι συμβαίνει;  
Δυστυχώς για τους εραστές της προπαγάνδας το 
απολύτως φυσιολογικό. 

Υπάρχει διαβούλευση με την εταιρία, δίνοντας 
μας το δικαίωμα να είμαστε μέσα στις εξελίξεις και 
θέτοντας από τη πλευρά μας ερωτήματα και κατα-
τέθοντας επιχειρήματα σε αποφάσεις που προκα-
λούν αμφιβολίες σε σχέση με τα σχέδια της. Μία 

διαβούλευση μας δίνει την δυνατότητα να παρεμ-
βαίνουμε, να τοποθετούμαστε και να διεκδικούμε 
την λύση εκείνη που θα μας έχει πιο ασφαλείς στο 
αύριο εργασιακά και μισθολογικά. Αυτό κάνουμε 
τώρα, αυτό κάναμε πάντα αυτό θα κάνουμε και 
στο μέλλον, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα 
διεκδικήσουμε τα θέλω μας, θα υπερασπίσουμε τα 
κεκτημένα μας, πάντα προς όφελος των συναδέλ-
φων. 

Στους γνωστούς ‘’όχι σε όλα ‘’ και στους ‘’αγνώ-
στους’’ θιασώτες της ανασφάλειας και της τρομο-
κρατίας, του ‘’αφού δεν το λέω εγώ’’ είναι κακό, 
‘’αφού το λένε αυτοί είναι διαπλοκή’’, αφού γενικά 
ψάχνω να βολευτώ θα δώ στο τέλος τι θα κάνω, 
λέμε να μην ανησυχούν, θα είμαστε εκεί να πολε-
μήσουμε και για εσάς. 

Υ.Γ 1: Εσείς οι ‘’άγνωστοι’’ επαναστάτες του 
πληκτρολογίου τουλάχιστον έστω και μια φορά 
μέσα στα τόσα ψέματα που γράφετε κάντε και μια 
πρόταση, αν έχετε! 

Υ.Γ 2: Η Ιστορία πάντα τιμά τους νικητές και τους 
ηττημένους σε κάθε μορφή αγώνα αλλά ιδιαίτερη 
μνεία κάνει στους τυχοδιώκτες και στους προδό-
τες. 
Μένουμε ενωμένοι όλοι μαζί και δείχνουμε 

εμπιστοσύνη σε αυτούς που παίρνουν  
 την ευθύνη και λένε πάντα την αλήθεια.

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Θ.  ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ Γ. 

 Αθήνα 4/12/2020 

Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα …Vol 2  
και κάτι λιμά 
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allileggyipetote.blogspot.com
allileggyipetote@gmail.com

Σε μια περίοδο που η παγκόσμια κοινότητα βιώνει πρω-
τόγνωρες καταστάσεις από την πανδημία του κορω-
νοϊού. Σε μια περίοδο που η πλειοψηφία των Ελλήνων 
πολιτών βρίσκεται σε δεινή θέση. Σε μια περίοδο που οι 
εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ και ειδικά στην πρώτη 
γραμμή δίνουν την ψυχή τους να κρατήσουν τις υποδο-
μές όρθιες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοι-
νωνίας, η εταιρεία δια των εκπροσώπων της δεν φαίνεται 
να συμβαδίζει με αυτά που η εποχή επιτάσσει.

Από την αρχή του χρόνου και σε κάθε μεγαλόστομη 
εξαγγελία της, ακολουθούν οι πράξεις των στελεχών της, 
που καμία σχέση δεν έχουν με τα παραπάνω.

● Αμέσως μετά την υπογραφή της ΣΣΕ, κλιμάκια στελε-
χών σε όλη την Ελλάδα, ενημέρωναν, διαβεβαίωναν και 
προέτρεπαν τους εργαζομένους (ειδικά τους νέους), να μην 
ακούν τα Σωματεία καθώς η Διοίκηση θα τους ανταμεί-
ψει πλουσιοπάροχα κατά την μετάβαση στην θυγατρική. 
Μάλιστα κάποιοι έβαλαν και «πάτωμα» για όλους τα 
1.200€.

● Ακύρωση στην πράξη της βούλησης του Προέ-
δρου της Εταιρείας για αμοιβή των ανθρώπων με το έκτα-
κτο bonus, εξαιρώντας συναδέλφους μη αρεστούς στους 
προϊσταμένους.

● Η διαχείριση του ετήσιου bonus, όταν εκεί θα διορ-
θώνονταν τα όποια «λάθη», δημιούργησε χειρότερες κατα-
στάσεις.

● Και σήμερα, σχεδόν ένα μήνα πριν την έναρξη του 
νέου μισθολογίου, όταν οι νέοι εργαζόμενοι θα έβλεπαν 
αύξηση από την ΣΣΕ που υπεγράφη με την ΟΜΕ, έτρεξαν 
να επικοινωνήσουν αυξήσεις… αλλά ενσωματώνοντας 
την αύξηση που ούτως ή άλλως θα λάμβαναν.

Δηλαδή κηδεία με ξένα κόλλυβα!!! 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, άρχισαν πάλι τις εξαιρέ-

σεις, άρχισαν πάλι να καλούν με δικά τους κριτήρια, εξαι-
ρώντας χαμηλόμισθούς εργαζόμενους χωρίς καμία 
αιτιολογία.

Καλούμε τη Διοίκηση να σταματήσει τώρα αυτόν τον 
εμπαιγμό. Να αιτιολογήσει πλήρως ποιες είναι κατώτερες 
αμοιβές, με ποια κριτήρια δίνονται οι αυξήσεις, γιατί εξαι-
ρούνται χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, ποιες είναι οι αμοιβές 
της αγοράς και ποιες οι εταιρείες σύγκρισης.

Να συζητήσει τώρα με την ΟΜΕ ΟΤΕ τα παραπάνω 
και να αποδοθούν με πλήρη συμφωνία στους εργαζόμε-
νους τα συμφωνηθέντα.

Κύριοι της Διοίκησης, έχετε την απόλυτη ευθύνη όλο 
αυτό το διάστημα, για την απογοήτευση που φέρατε 
στον τεχνικό μας κόσμο. Με αυτά τα τρικ και τις μεθο-
δεύσεις δεν μπορείτε να ηγηθείτε κανενός.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, δεν είναι ιθαγενείς για 
να τους ξεγελάτε με καθρεφτάκια, ούτε επαίτες για 
να παίζετε με την αξιοπρέπειά τους.

Μην αμφισβητείτε τη νοημοσύνη μας!!!

Καλούμε άμεσα το Σωματείο μας και την ΟΜΕ ΟΤΕ να 
αναλάβουν πρωτοβουλία, να καταγγείλουν και να σταμα-
τήσουν αυτόν τον εμπαιγμό.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΕΤ – ΟΤΕ

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr
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ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
i n t e r n e t :  h t t p :  / / w w w . e s k o t e . g r  e - m a i l :  i n f o @ e s k o t e . g r
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Οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα του συλλογικού 
αγώνα ο οποίος πρέπει να κλιμακωθεί

Η διοίκηση του ΟΤΕ ανακοίνωση αυξήσεις σε νεότερους εργαζόμε-
νους. Προφανώς και οι αυξήσεις αυτές είναι ευπρόσδεκτες. Δουλε-
μένα λεφτά είναι, μικρό κομμάτι του τεράστιου πλούτου που παρά-

γουμε. Πρέπει, όμως, να γίνει ξεκάθαρο σε όλους, και σε αυτούς που είναι 
αποδέκτες αυτών των αυξήσεων, ότι η εργοδοσία δεν έγινε ξαφνικά καλή 
και δίνει αυξήσεις ούτε φυσικά έχει στόχο να ανταμείψει τους άξιους, 
αυτούς που δουλεύουν σκληρά και άλλα τέτοια που λένε κατά καιρούς τα 
στελέχη της. Η εργοδοσία προσπαθεί με το «καρότο» των αυξήσεων να 
επιτύχει μια σειρά στόχων της. 
1. Θέλει να αποσυνδέσει τη ΣΣΕ από τη μισθολογική εξέλιξη 

ώστε να διαρραγεί το μέτωπο συλλογικής διεκδίκησης των 
εργαζόμενων. 

2. Θέλει να κατευνάσει την οργή των νεότερων εργαζόμενων. 
Αυτή η οργή δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Συσσωρεύεται εδώ 
και χρόνια ωστόσο η εργοδοσία προσπαθεί τώρα να την κα-
τευνάσει γιατί η οργή αυτή εκφράστηκε το τελευταίο διάστημα 
με τη συμμετοχή των νέων εργαζόμενων στις δράσεις των σω-
ματείων και κορυφώθηκε στον πρόσφατο πολυήμερο απεργι-
ακό αγώνα γεγονός που θορύβησε τη διοίκηση του ΟΤΕ. 

3. Θέλει να δείξει ακόμα πιο έντονα στους παλαιότερους εργα-
ζόμενους ότι δεν τους θέλει ώστε να οδηγήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερους στην έξοδο. 

Η διοίκηση του ΟΤΕ που δίνει σήμερα αυξήσεις είναι η ίδια διοίκηση 
που έχει μειώσει μισθούς, που έχει κάνει απολύσεις, που απειλεί οδηγώ-
ντας ακόμα και στο θάνατο συναδέλφους, που έχει καθιερώσει 2 μισθο-
λόγια εντός της ΣΣΕ για παλιούς και νέους, που έχει χιλιάδες ενοικιαζό-
μενους ή εργολαβικούς, που στην πρόσφατη απεργία έκανε μηνύσεις και 
ζήτησε συλλήψεις απεργών. Είναι, δηλαδή, η ίδια διοίκηση που μας έχει 
φθάσει στη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Ας μην έχει κανείς την αυ-
ταπάτη ότι η διοίκηση του ΟΤΕ, όπως και η διοίκηση κάθε μονοπωλιακού 
ομίλου, δρα με γνώμονα το καλό των εργαζόμενων. Το μόνο κριτήριο 
των ενεργειών της είναι η αύξηση της κερδοφορίας και η διεύρυνσης 
της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας. Οι αυξήσεις σε ατομικό επίπεδο με 
βάση την αξιολόγηση είναι εφαρμογή της σύνδεσης του μισθού με την 
παραγωγικότητα, που εξωθεί τον εργαζόμενο σε ένα διαρκές κυνήγι στό-
χων, σε μια διαρκή αύξηση της εντατικοποίησης και στον ανταγωνισμό με 
το συνάδελφο του γιατί οι ατομικές αυξήσεις δεν είναι για όλους αλλά για 
αυτούς που είναι αρεστοί κάθε φορά στην εργοδοσία. 

Οι αυξήσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της εφαρμογής 
του μετασχηματισμού – αναδιάρθρωσής του ομίλου. Η μετάβαση στις 
θυγατρικές, πέρα από το όποιο επιχειρηματικό όφελος μπορεί να 
προσφέρει στον όμιλο ώστε να αντιμετωπίσει από καλύτερη θέση 
τον ανταγωνισμό με τις άλλες εταιρίες του κλάδου, αποβλέπει στο 
περαιτέρω χτύπημα των μισθολογικών και εργασιακών δικαιω-
μάτων αφού η μείωση της τιμής πώλησης της εργατικής δύναμης 
αποτελεί το βασικό πεδίο κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομί-
λων. Μέσω, λοιπόν, αυτών των αυξήσεων επιδιώκει να μας πείσει ότι 
δεν πρέπει ως εργαζόμενοι του ομίλου ΟΤΕ να διεκδικούμε αυτό που 
το σύνολο των εργαζόμενων έχει αποδειχθεί ως ένα από τα βασικότερα 

αιτήματά μας : Την υπογραφή ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΣΕ για όλους τους εργαζό-
μενους του ομίλου ΟΤΕ, ανεξαρτήτως της εταιρίας και σχέσεως εργασίας, 
με εξίσωση μισθών και δικαιωμάτων προς τα πάνω. Η διεκδίκηση και η 
υλοποίηση αυτού του αιτήματος είναι ο εφιάλτης της εργοδοσίας αφού 
θα έβαζε φρένο στους αντεργατικούς σχεδιασμούς της και για αυτό προ-
σπαθεί με κάθε τρόπο να μας πείσει ότι δεν πρέπει να το διεκδικούμε. 
Κατά τη διάρκεια της απεργίας το έκανε με την καταστολή τώρα το κάνει 
με το «τυράκι» των αυξήσεων. Το «τυράκι», όμως, αυτό έχει φάκα και εμείς 
ως εργαζόμενοι οφείλουμε να την αποφύγουμε. 

Πέρα, από τα κέρδη που θα αποφέρει στην εργοδοσία ο μετασχηματι-
σμός, η διοίκηση του ΟΤΕ, όπως και τα υπόλοιπα μονοπώλια, αναμένουν 
την υλοποίηση των απαιτήσεων τους από την κυβέρνηση, όπως αυτές 
διατυπώθηκαν από το ΣΕΒ σε συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας. Οι 
απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται στο υπό κατάθεση στη Βουλή νομο-
σχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση κάνει το 8ώρο 10ωρο καταργώντας 
την αμοιβή των υπερωριών, απαγορεύει στην ουσία την απεργία ειδικά 
για εταιρίες κοινής ωφέλειας όπως ο ΟΤΕ αφού ορίζει ότι το προσωπικό 
ασφαλείας πρέπει να είναι ίσο με το 40% του προσωπικού, ποινικοποιεί τη 
συνδικαλιστική δράση, απονεκρώνει τις συλλογικές διαδικασίες επιβάλ-
λοντας ηλεκτρονικές συσκέψεις και ψηφοφορίες, ορθώνει ανυπέρβλητα 
εμπόδια για την προκήρυξη απεργίας ακόμα και μιας μέρας.

Συνεπώς, η όποια αύξηση δεν πρέπει και δεν μπορεί να μας αποτρέψει 
από τη συλλογική διεκδίκηση βελτίωσης των όρων ζωής και δουλειάς. 
Ο μετασχηματισμός του ομίλου επιβάλει τη θωράκιση των εργα-
ζόμενων απέναντι στα σχέδια της εργοδοσίας. Η θωράκιση αυτή 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υλοποίηση των παρακάτω αι-
τημάτων:
1. Υπογραφή ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους 

του ομίλου ΟΤΕ, τόσο της μητρικής όσο και όλων των θυγα-
τρικών, με εξίσωση μισθών και δικαιωμάτων προς τα πάνω. 

2. Υπογραφή Ενιαίου Κανονισμού Προσωπικού για τους εργαζό-
μενους όλων των εταιριών του ομίλου ΟΤΕ

3. Η διεκδίκηση και η υπογραφή μιας τέτοιας ΣΣΕ και Ενιαίου 
Κανονισμού Προσωπικού απαιτεί την άμεση μετατροπή της 
Ομοσπονδίας σε κλαδική. 

Τα αιτήματα αυτά, που έχουν αγκαλιαστεί, από το σύνολο των εργα-
ζόμενων, η ΕΣΚ – ΟΤΕ τα έχει αναδείξει εδώ και χρόνια και η ευθύνη 
για τη μη υλοποίησή τους, βαραίνει κατά κύριο λόγο τις δυνάμεις της 
πλειοψηφίας του συνδικαλιστικού κινήματος του ΟΤΕ αλλά και άλλες 
δυνάμεις, που κατά καιρούς εμφανίζονται, στα λόγια, ιδιαίτερα αγωνιστι-
κές, οι οποίες ακόμα και σήμερα σπέρνουν το διαχωρισμό ανάμεσα στους 
εργαζόμενους με βάση το αν η εργοδοσία επιλέγει ή όχι να τους στείλει 
σε θυγατρικές. 

Επίσης, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης να ψηφίσει το νομοσχέδιο – 
οδοστρωτήρα που επιστρέφει τις εργασιακές σχέσεις 150 χρόνια πίσω 
και μάλιστα εν μέσω lockdown, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα 
αποφύγει της αντιδράσεις των εργαζόμενων, απαιτεί την άμεση κινητο-
ποίηση όλων μας ώστε το νομοσχέδιο αυτό να μην κατατεθεί στη βουλή.
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Ο χειμώνας δεν έρχεται, πλέον είναι εδώ
Σε μια δημοφιλή σειρά το “Παιχνίδι των 

Θρόνων” μια βασική φράση αλλά και έννοια 
της σειράς ήταν το ΕΡΧΕΤΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ. Ότι 
δύσκολες εποχές έρχονται, και ότι πρέπει να 
προετοιμαστούμε.όποιός συνάδελφος έχει 
έρθει τα τελευταία χρόνια μαζί μας σε επικοι-
νωνία η έχει διαβάσει τις ανακοινώσεις μας 
η την σελίδα μας στο Facebook ξέρει ότι και 
φωνάζαμε για αυτά που τώρα βιώνουμε και 
ότι προτείναμε λύσεις. 

Τι αναλύαμε τον τρόπο σκέψεις των νεομα-
νατζερ και το τι θα φέρει αυτό, τι αναλύαμε τι 
συμβαίνει στο εξωτερικό αλλά και σε άλλους 
κλάδους. Κάποιοι κλείνουν τα αυτιά τους, 
κάποιοι αδιαφορούν,αλλά κυρίως κάποιοι 
εγκληματικά συναινούν και ενδυναμώνουν το 
διαιρεί και βασίλευε. Προτιμούν την καμένη γη 
αρκεί να μην χάσουν την βολή τους, αρκεί να 
επιβιώσουν.

Έχουμε εξηγήσει την αιτία όλων αυτών που 
βιώνουμε μέσα από την προσμετρησιμοτητα 
και την στρατηγική του μακντοναλτισμου.

Όμως πλέον μέσα στους χώρους εργασίας 
μας ήρθε ένα καινούργιο φαινόμενο της ερ-
γοδοσίας, εργαλείο των νεομανατζερ εδώ και 
χρόνια σε άλλες εταιρίες.

Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ήρθε σιγά σιγά και 
πλέον έχει διατυπωθεί περίτρανά και μέσα 
από τα job families.

Εν συντομία ας τα πάρουμε από την αρχή. 
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνίων Ελλάδος από 
τα σπάργανα του καλλιεργούσε την νοοτρο-
πία της οικογένειας, της ενότητας μεταξύ των 
υπαλλήλων του. Δεν εννοούμε 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, επαγγελματι-
σμός, φιλότιμο και το πόσο σημαντικός είναι 
ο/η συνάδελφος.Βλέπουμε ακόμα και από τις 
δομές, όπως τα πολιτιστικά κέντρα, οι πολιτι-
στικές ενώσεις, τα συνδικαλιστικά όργανα, οι 
παρατάξεις μέσα σε όλα τα αρνητικά τους και 
ιδιαίτερα για τις παρατάξεις (βάζοντας φυσι-
κά και την δική μας μέσα) είναι πολλά, έχουν 
σαν στόχο την δημιουργία ενωτικού κλίματος. 
ΟΜΩΣ αυτό είναι ενάντια στα θέλω των νεο-
μανατζερ. Εξου και οι προσπάθεια μηδενισμού 
π.χ των συνδικάτων και των παρατάξεων και 
εκ των έσω με «λαγούς».Οι νεομανατζερ θέ-

λουν ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ !!!!! Να τρέχεις 
ΜΟΝΟΣ, ΝΑ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΕΑΥ-
ΤΟΣ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ 
ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 
ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Τι να θυμηθούμε από φέτος, το κορω-
νοbonus η τις επιλεκτικές αυξήσεις που θα 
έβαζαν τέλος στην αδικία των μισθών των 
νέων συνάδελφων και αυτό για κάποιους 
είναι τα 20,30 η 50 ευρώ παραπάνω. 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 συνά-
δελφος 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 βοη-
θήσουν, βλέπε SOC . Αρά στην βαθμολογία 
δεν φταίει ο προϊστάμενος η η έλλειψη 
οργάνωσης η το αλαλούμ που επικρατεί. 
Φταίει ο διπλανός άρα δεν μπορείς να στη-
ριχτείς σε αυτόν αλλά πρέπει να τον κατηγο-
ρήσεις.

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 υπε-
ρωρία για μια διατακτική των 5 ευρώ για ένα 
stand by, για την θέση του senior που δεν δί-
νει τίποτα χειροπιαστό αλλά υπόσχεται πολλά. 
Και η υπόσχεση έχει μεγαλύτερη δύναμη από 
το χειροπιαστό και φυσικά δεν κοστίζει και τί-
ποτα, γιατί δεν είναι εγγυημένη, είναι ΑΝ ΤΟ 
ΘΕΣ ΑΡΚΕΤΑ.

Μέσα από τα χρονιά εργασίας, συνδικαλι-
στικών αγώνων αλλά πάντα με την ιδεολογία 
της ενότητας, της συναδελφικότητας, της συ-
νεργασίας ως πιστεύω και όχι ως λέξεις σε 
λογότυπα και σφραγίδες συνεχίζουμε να φω-
νάζουμε το εξής :

Ο συνδικαλισμός είναι το τελευταίο 
οχυρό ενάντια στις ορέξεις της εργοδο-
σίας. Υφίσταται για να διεκδικούμε σωστές 
συνθήκες εργασίας, σωστές αμοιβές, την 
ασφάλεια και τις υγιεινές (ψυχολογικές και 
σωματικές ) συνθήκες ώστε να εργαζόμαστε 
και να ζούμε τις οικογένειες μας. Τίποτα πα-

ραπάνω, Τίποτα λιγότερο.
Η διοίκηση τον λοιδορεί για να τον σβήσει, 

οι επαναστάτες του πληκτρολογίου τον απο-
δυναμώνουν ώστε να μην ασχολούμαστε οι 
εργαζόμενοί,για να κάνουν ότι γουστάρουν. 
Ας μην τους κάνουμε την χάρη .

Κάποιοι ενώ εν μέσω πανδημίας αλλά και 
σαρωτικών αλλαγών στην καθημερινότητα 
μας νομίζουν ότι ζουν στο συνδικαλιστικό κί-
νημα του 80. Προτάσεις που θυμίζουν δελτία 
ειδήσεων του 90. Για αυτούς αυτό είναι ο συν-
δικαλισμός.Ένα βήμα τροφοδότησης του εγω-
ισμού τους, αλλά ακόμα χειροτέρα ένα μέσο 
ωφελιμιστικής ύπαρξης. 

Οι παρατάξεις μπαίνουν στην διαδικασία 
εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του συνδικα-
λιστικού μας οργάνου και στις διαδικασίες αυ-
τές κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία να εκμεταλλευ-
τούν τον θάνατο συνάδελφων, ντροπή τους, 
να πετάξουν λάσπη προς κάθε κατεύθυνση, 
αλλά ταυτόχρονα στις αλλαγές να ασχολη-
θούν με τι θα συμβεί με το νέο καταστατικό 
όσον αφορά τις εκλογές γιατί αυτό τους νοιά-
ζει. Πως θα βγουν, πως θα αρπάξουν κάνα 
σταυρό προτίμησης αλλά και πως θα αποτρέ-
ψουν συνάδελφους να δείξουν την στήριξη 
τους και την συμμετοχή τους σε οτιδήποτε δεν 
έχουν πει αυτοί.

Έχουμε και άλλους συνάδελφους τους 
γνωστούς ναι,εννοώντας όχι, λέγοντας ναι 
αλλά ίσως όχι. Τα είδαμε και πέρυσι που υπέ-
γραψαν την σύμβαση και όταν είχε περάσει 
ψήφισαν όχι. Που μέσα σε μια μέρα άλλαξαν 
3 φορές άποψη.

Δυστυχώς πρέπει όλοι να καταλάβουμε 
αυτό που αναφέραμε και πριν,

 Ο συνδικαλισμός είναι το τελευταίο 
οχυρό ενάντια στις ορέξεις της εργοδο-
σίας.

Συμμετέχοντας μπορούμε να αλλάξουμε 
τα κακώς κείμενα του, διαλύοντας τον μόνο 
ΕΜΕΙΣ χάνουμε.ΕΜΕΙΣ οι εργαζόμενοι. 

Σε αυτούς τους θεατρινισμούς θα μας βρεί-
τε απέναντι.

Το έχουμε ξαναπεί 
Ο λύκος για το τσίρκο δεν χορεύει

Τα απανταχού μέλη της Ακομμάτιστης 
Ενότητας 
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Η Αγωνιστική Συνεργασία τους τελευταίους μή-
νες, ήρθε σε επαφή με όλους τους πολιτικούς φο-
ρείς που έχουν «ευήοκα ώτα» για τα εργασιακά 
προβλήματα. Η επαφή αυτή έγινε με οργανωμένο 
τρόπο, και στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς και τεκμη-
ριωμένης ανταλλαγής απόψεων και στοιχείων.

Αυτή η προσπάθεια των τελευταίων μηνών είχε 
ως αποτέλεσμα η αξιωματική αντιπολίτευση 
να έχει καταθέσει ήδη ερώτηση στο ελληνικό 
κοινοβούλιο προς τους Υπουργούς Οικονομικών, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας & Κοινω-
νικών Υποθέσεων. Η ουσία της ερώτησης εστιάζε-
ται σε ποιες παρεμβάσεις προτίθενται να προβούν 
οι συγκεκριμένοι υπουργοί, προκειμένου να ανα-
κληθούν άμεσα οι αποφάσεις για το κλείσιμο 
καταστημάτων και να σταματήσει η αυταρχι-
κή και μονομερής μεταφορά εργαζομένων σε 
θυγατρικές εταιρίες που θίγει κατάφορα τα 
εργασιακά δικαιώματά τους.

Τα πολιτικά χρώματα δεν έχουν θέση στη διεκ-
δίκηση δίκαιων εργασιακών δικαιωμάτων. Χαιρε-
τίζουμε, λοιπόν, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση 
προώθησε τα αιτήματά μας στο ελληνικό κοινο-
βούλιο κρίνοντάς τα ως δίκαια και τεκμηριωμένα, 
δίχως να μας ζητήσει κομματικές ή άλλες «διαπι-
στεύσεις».

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο δρόμος είναι 
ακόμα πολύ δύσκολος και πολύ ανηφορικός. Οφεί-
λετε όλοι σας να πιέσετε τις όποιες συνδικαλιστι-
κές παρατάξεις στηρίζετε, ώστε να κάνουν ΑΜΕΣΑ 
ανάλογες ενέργειες. Η διοίκηση ΟΤΕ/DT πρέπει 
να νιώσει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση, ώστε να 
ματαιώσει τη σχεδιαζόμενη ΑΔΙΚΗ και ΒΛΑΠΤΙΚΗ 
μεταφορά 5.200 περίπου εργαζομένων προς τις 

«θυγατρικές», που μοναδικό σκοπό έχει να κάνει 
στο μέλλον πιο εύκολες τις απολύσεις και τις μει-
ώσεις των μισθών/κοινωνικών παροχών.

Είναι απαράδεκτο σύλλογοι και παρατάξεις που 
έχουν πρόσβαση στην κυβέρνηση και σε πολιτικά 
κόμματα να «ποιούν την νήσσαν». Γιατί άραγε δεν 
έχουν καμία ουσιαστική αντίδραση και «λάμπουν» 
με την απουσία τους; Περιμένουν πρώτα να μας 
μεταφέρουν στις θυγατρικές κι έπειτα να μας προ-
σφέρουν «ρεαλισμό» και να μας εγγράψουν στους 
συλλόγους που ήδη προέτρεξαν να δημιουργή-
σουν;

Η Αγωνιστική Συνεργασία θα κλιμακώσει 
ακόμα περισσότερο την προβολή των δίκαι-
ων εργασιακών μας αιτημάτων. Η παράταξή 
μας επιτελεί το ρόλο της και τιμάει τους εργαζό-
μενους που τη στηρίζουν. Χωρίς συνδικαλιστικές 
φαμφάρες, δίχως φωτογραφίες και στοχευμένο 
χειρισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το ελ-
ληνικό κοινοβούλιο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα 
και συνεχίζουμε με συντονισμένη προσπάθεια να 
ακουστούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Αρωγοί μας θα 
είναι όσοι πολιτικοί φορείς και όσα μέσα ενημέρω-
σης επιθυμούν να ακούνε και να προβάλλουν την 
εύλογη αγωνία των εργαζομένων για την επιβίωσή 
τους, στις ιδιαίτερα δύσκολες σημερινές συνθήκες.

Διαβάστε όλο το κείμενο της επερώτη-
σης στον σύνδεσμο https://www.syriza.gr/
article/id/99838/Erwthsh-36-boyleytwn-toy-
SYRIZA-Proodeytikh- Symmachia:-Monomerhs-
metakinhsh-twn-ergazomenwn-toy-OTE-se-
thygatrikes-etairies1.html

Ερώτηση στη Βουλή από την αξιωματική 
αντιπολίτευση για τη μεταφορά εργαζομένων του 

ΟΤΕ από τη μητρική προς τις «θυγατρικές»

Αθήνα 11/11/2020
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Δια στόματος του κ.Θεοχαρόπουλου όπως μας 
ενημέρωσαν στις “προεκλογικές” συναντήσεις που 
πραγματοποιούσαν στα ΤΤΛΠ προ covid19, τον ερ-
γολάβο- συνεργάτη μας θα τον χρησιμοποιούσε η 
διοίκηση όταν και αν υπάρχει ανάγκη...
Κύριοι της διοίκησης από το μήνα ΙΟΥΛΙΟ και μέχρι 
σήμερα ήδη είναι έξι μήνες στο πεδίο βάζοντας κα-
τασκευές LLU... Και εμείς τρέχοντας από πίσω του 
να διορθώνουμε τις κακοτεχνίες του και τις βλάβες 
που δημιουργεί σε συνδρομητές στο δίκτυο μας. 
Και σαν να μην έφτανε αυτό μαθαίνουμε ότι tablet 
χρεωμένο σε συνάδελφΟ, δόθηκε σε υπάλληλο του 
εργολάβου διότι έσπασε το δικό του, κατά τα λεγό-
μενά του, και δεν μπορούσε να εργαστεί...
Κύριοι της διοίκησης έρχονται Χριστούγεννα και οι 
συνάδελφοι θα κάνουν χρήση της κανονικής τους 
αδείας ..άλλη μια δικαιολογία για να παραμείνει στο 

πεδίο ο εργολάβος...

Με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε στο ΤΤΛΠ ΑΧΑΙΑΣ 
8 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ …Μήπως θα πρέπει 
να σκεφτείτε ότι τελικά δεν μπαίνει όταν υπάρχει 
ανάγκη αλλά φαίνεται να καλύπτει πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες, και δεν μιλάμε για ένα συνεργείο ερ-
γολάβου… αλλά τρία με τέσσερα καθημερινά ...

Μήπως θα πρέπει να ξανά αξιολογήσετε τις ανάγκες 
του τεχνικού μας τμήματος….; Μήπως θα πρέπει να 
σκεφτείτε τις απώλειες όλων αυτών των εθελούσι-
ων...;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

 Λάγιος Μιλτιάδης Παπαχρυσανθάκης Γεώργιος

Με χαρμολύπη ενημερωθήκαμε πως οι υπάλληλοι 
πρώην Oteplus (Όχι όλοι) θα πάρουμε μια μικρή 
αύξηση της τάξης 8-10 % στον τακτικό μισθό από 
1/1/2021. Πράγματι, είναι η απόφαση της διοίκη-
σης δια στόματος προέδρου που έπρεπε να είχε γί-
νει πράξη από Ιούνιο του 2020, αλλά ο κορωνοιός 
εμπόδισε να δοθούν. Μάλλον κολλάει και τα λογι-
στικά προγράμματα της εταιρίας. Συνάδελφοι κανέ-
νας δεν μπορεί να πει όχι σε μια αύξηση, απλά αυτή 
πρέπει να υπάρχει μέσα από μια συλλογική σύμβαση 
για όλους τους τεχνικούς (CTS) με κλείσιμο της ψα-
λίδας των διαφορετικά αμειβόμενων συναδέλφων. 
Τα ψίχουλα που αποφάσισε να δώσει η διοίκηση 
δεν αντικατοπτρίζουν την ηγετική θέση της εταιρί-
ας στη χώρα, δεν φτάνουν ούτε στο ελάχιστο την 
αύξηση μερίσματος στους μετόχους, δεν φτάνουν 
ούτε καν στο μισθολογικό επίπεδο άλλων εταιριών 
της DT. Στον αντίποδα οι τεχνικοί έχουν βγάλει την 
εταιρία ασπροπρόσωπη όλα αυτά τα χρόνια της κρί-
σης (οικονομικής και υγειονομικής) με αποτέλεσμα 

τα μπράβο να πέφτουν βροχή. 
Αγαπητή διοίκηση τα μπράβο δεν τα δέχονται ούτε 
στα σούπερ μάρκετ, ούτε στα φροντιστήρια, ούτε 
στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ούτε στα βενζινάδικα. 
Εκεί το μόνο που παίρνεις δωρεάν ,είναι αέρας για 
τα λάστιχα. Κάτι σαν τις αυξήσεις που θα δώσετε.. 
Θεωρούμε πως πρέπει έστω και τώρα να αναδια-
μορφώσετε το πλάνο αυξήσεων προς τους χαμηλά 
αμειβόμενους συναδέλφους και να προσέλθετε στο 
τραπέζι μαζί με τους εκπροσώπους των συναδέλ-
φων για ένα μισθολόγιο στη νέα εταιρία που θα 
αντικατοπτρίζει τη σπουδαιότητα, τον κόπο και την 
αφοσίωση των τεχνικών προς την εταιρία και τους 
πελάτες. Οτιδήποτε λιγότερο είναι εντελώς ανακό-
λουθο της εικόνας που θέλετε να περάσετε στην 
κοινωνία για την εταιρία μας.

 Πρόεδρος Γραμματέας
 Λούβρος Μιχαήλ Κομνηνός Νικόλαος

03/12/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για ακόμα μια φορά ζούμε το θέατρο του παράλογου…

Ανακοίνωση 10/11/2020
"Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας"
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ƒ

Η κάρτα μελών της ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι γεγονός

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



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ  
( Π Ε Τ - Ο Τ Ε )

Βερανζέρου 34, Αθήνα 104 32

Τηλ: 210 5241576 - 8 • Fax: 210 5229150 • e-mail: info@petote.gr 


