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Παρατάξεις

παλιών Συμβασιούχων στο ταχτικό προσωπικό, 
αφήνει εκτός εκατοντάδες Συμβασιούχους   (κυ-
ρίως του δικτύου ) με έωλα επιχειρήματα, ότι 
δεν έχουν τα τυπικά προσόντα,  ή  επειδή είναι 
μεγαλύτεροι από 50 χρονών!!! 
Το εκπληκτικό είναι ότι:
Ενώ στη Γενική Διεύθυνση  Χρηματοοικονομι-
κών Θεμάτων  οι συμβάσεις των Συμβασιούχων 
ανεξάρτητα από τυπικά προσόντα, ηλικία και 
χρόνο προϋπηρεσίας, (από 4 μήνες προϋπηρε-
σία μέχρι και 21 χρόνια και από 20 μέχρι 60 χρο-
νών ) μετατράπηκαν όλες σε αορίστου.
Στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών εφαρμόζε-
ται αυτή η άδικη, παράλογη και ρατσιστική από-
φαση!!!
Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο δηλώ-
νουμε την αγανάκτησή μας γι’ αυτή την αποκρου-
στική συμπεριφορά  της Διοίκησης σε βάρος των 
συναδέλφων μας που η καλύτερη απόδειξη για 
τα ουσιαστικά τους προσόντα  είναι η πολύχρονη 
εργασιακή και εξειδικευμένη εμπειρία τους σε 
όλες τις δραστηριότητες του ΟΤΕ.
Ενώ όσον αφορά την ηλικία είναι φυσικό όταν  
ένας είναι συμβασιούχος πάνω από 15 με 20 
χρόνια στον ΟΤΕ σήμερα να είναι πάνω από 50 
χρονών! 
Ζητάμε:
1.  Την άμεση μετατροπή μέσα από τον ΟΤΕ  

σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων όλων 
των συμβασιούχων.

2.  Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας  και 
όλων των επιδομάτων.

Καλούμε την ΟΜΕ-ΟΤΕ  και τα σωματεία μέλη 
να αντιδράσουν και να επιβάλουν στη Διοίκηση 
να εφαρμόσει άμεσα σταθερές και ισότιμες ερ-
γασιακές σχέσεις για όλο το προσωπικό, χωρίς 
διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, Μόνιμους 

και Συμβασιούχους να υπογράψουν αυτό ή άλλα 
παρόμοια κείμενα διαμαρτυρίας.

ΑΓΩΝΑΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΤΩΡΑ

Η επιτροπή πρωτοβουλίας:
ΣΚΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Τ.Τ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ: 6974637674

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Τ.Τ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ: 6974669885

ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΘΥΜΙΟΣ 
Τ.Τ ΑΧΑΡΝΩΝ: 6944573571

ΜΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Τ.Τ ΑΛΥΣΙΔΑΣ: 6977221975 

ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
Τ.Τ. ΚΑΛΙΘΕΑΣ: 6972056203

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 
Τ.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: 6974824104 

ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 ΚΑΛ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ: 6977011896

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΦΑΞ: 210 - 2586499

ΟΤΕ: infoweb/Προσωπικού/Σωματεία-Σ.Κ/ΑΣΕ-ΟΤΕ 
E Mail: aseote@yahoo.gr, Ιστοσελίδα: www.geocities.com/aseote

Πόσων χρονών είστε 
κ. Καραγεώργο;

Εσείς κ. Βουρλούμη; 

Είστε μικρότεροι από 51 χρονών; Τότε γιατί 
αυτή η ρατσιστική συμπεριφορά κατά των 
Συμβασιούχων; Εσείς παρά την ηλικία σας 
μπορείτε να διευθύνεται έναν Κολοσσό σαν 
τον ΟΤΕ αλλά ένας Συμβασιούχος με 15 και 
20 χρόνια προσφοράς στον ΟΤΕ γέρασε 
και πρέπει να πεταχτεί στον προθάλαμο 
της χωματερής επειδή περιμένοντας και 
την μονιμοποίηση πέρασε τα 50. η εάν και 
μικρότερος των 50 δεν κατάφερε στα 18 
του να τελειώσει το Λύκειο; Τι το θέλετε 
το Γενικό Λύκειο από τον μουφαδόρο κύριε 
Καραγιώργο; Πρόκειται να τον εξετάσε-
τε για την «Γαλή την οικοδίαιτο» και τα 
«μονοκοτυλίδονα» για να τεστάρετε τις 
γυμνασιακές γνώσεις που πήρατε εσείς ο 
γραμματισμένος; Λέω συνειδητά γραμματι-
σμένος, γιατί μορφωμένος είναι ο Γιώργος 
21 χρόνια συμβασιούχος που παρά την 
πίκρα της απόρριψης, προσπαθούσε χθές 
με χαμόγελο να ηρεμήσει έναν εξαγριωμέ-
νο πελάτη του ΟΤΕ. Έναν από τους χιλιάδες 
που εξαγριώνει καθημερινά ο τρόπος που 
διευθύνεται εσείς τον Οργανισμό.

Ντροπή κύριοι Διευθύνοντες! 
Έχετε δίκιο. Ναι είστε μικροί!

Δεν σας ενδιαφέρει ούτε η στενοχώρια 
που προκαλείτε σε εκατοντάδες οικογένει-
ες που βιώνουν την απόρριψη χρονιάρες 
μέρες! Και δεν θα μεγαλώσετε ποτέ. Έτσι 
θα παραμείνετε μικροί και ασήμαντοι.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Εμείς οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ  που δουλεύουμε 
δίπλα με τους συναδέλφους μας Συμβασιούχους 
σε όλους τους χώρους δουλειάς που δραστηρι-
οποιείται ο ΟΤΕ, διαπιστώνουμε καθημερινά την 
διαχρονική αδικία και μεροληπτική συμπεριφορά 
σε βάρος τους από την εργοδοσία και είμαστε 
αγανακτισμένοι από την τελευταία εξέλιξη.
   Η Διοίκηση του ΟΤΕ με την πολιτική του Διαί-
ρει και Βασίλευε ενώ εντάσσει ένα μέρος των 

Ριπές
Ο Βουρλούμης πέρασε μονομερώς το επαίσχυντο Αξιολόγιοlll Τι έκανε η ΟΜΕ 
ΟΤΕ: Τίποταlll Έχει θέση η ΠΕΤ ΠΟΤΕ; Όχιlll Προϊστάμενοι γκιουλέκες 
ξεσάλωσανlll αυξάνουν καθημερινά τη δουλειάlll πιέζουν, τρομοκρατούνlll 
ιδιαίτερα τους συμβασιούχουςlll Τι κάνει η ΠΕΤ ΟΤΕ; Τίποταlll Οι κατανεμητές 
θυμίζουν τους «Μοντέρνους καιρούς»lll Ο πολύς κ. Κουσιανάς έστειλε απανταχούσα 
στους προϊσταμένους να φτιάξουν Νόρμες!lll Παγκοσμιοποιημένα Fuds ετοιμάζονται 
να αρπάξουν τον ΟΤΕlll Πάροχοι, εργολάβοι, λαμόγια τον απομυζούν από μέσαlll 
Τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα στο στόχαστροlll Τι προβλέπει το Αξιολόγιο;lll 
Αλληλοκάρφωμα και απολύσεις!lll Γιατί το μεγαλύτερο σωματείο δεν αντιδρά 
σε όλα αυτά;lll Η ετερόκλητη συμμαχία ΔΑΚΕ και κολαούζοι, της Αγωνιστικής 
ΣΥΝ και (Α) κομμ. έριξαν την ΠΕΤ ΟΤΕ σε λήθαργοlll Οι μεν για να κάνουν 
ανενόχλητοι τα ρουσφέτια τουςlll ΟΙ δε για να ικανοποιούν τη μωροφιλοδοξία και 
τα παζάρια τουςlll ΟΙ άλλες παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΕΣΚ γιατί δεν καταγγέλλουν 
το αντιδραστικό μέτωπο;lll Περιβόλι η «συνέντευξη» του Σώγαμπρουlll 
όλα τάχει ο Μπαχτσέςlll αρλουμπολογίες, παραλήρημα και αντιστροφή της 
πραγματικότηταςlll η Σταλινική σχολή πλαστογραφίας σε παροξυσμόlll διαβάστε 
τη, ευκαιρία να γελάσει το χειλάκι σαςlll




