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Παρατάξεις

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

Έχουμε γράψει 
πολλές ανακοι-
νώσεις για τη βι-
ομηχανία αγωγών 
μεταξύ ΟΤΕ και 
εργαζομένων ζη-
τώντας από την 
ΟΜΕ-ΟΤΕ και την 
ΠΕΤ-ΟΤΕ να κόψει 
τον ομφάλιο λώρο 
μεταξύ δικηγόρων 
και Διοίκησης. 
Μάταια όμως, η 
Διοίκηση εξακο-

λουθεί ανενόχλητη να μην εφαρμόζει την Εργατική 
Νομοθεσία. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια όμως, 
όταν ο εργαζόμενος διεκδικεί δικαστικά για να 
πάρει μέρος των αποδοχών του ο συνδικαλισμός 
νοσεί κι αυτό είναι γνωστό χρόνια τώρα, τουλά-
χιστον σε μας. Μέχρι να το αντιληφθείτε όλοι 
λοιπόν και να το αλλάξουμε ας μιλήσουμε για τις 
δικαστικές προσφυγές:

Υπερωρίες και εξαιρέσιμα
Χρόνια τώρα η Διοίκηση δεν εφαρμόζει το 

Νόμο και δεν υπολογίζει τις υπερωρίες, τα 
εξαιρέσιμα και τα εκτός έδρας πάνω στα δώρα 
Χριστουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας. 
Το εξοργιστικό είναι ότι σε παλαιότερη ΣΣΕ οι 
ίδιες παρατάξεις που εσείς ψηφίζετε υπέγρα-
ψαν τροπολογία που κατοχύρωναν τη Διοίκηση κι 
έτσι αφαιρέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια από 
τις τσέπες των εργαζομένων! Τα τελευταία δύο 
χρόνια βγαίνουν αποφάσεις και έτσι ο ΟΤΕ υπο-
χρεώνεται να εφαρμόζει το Νόμο και να πληρώνει. 
Όσοι λοιπόν δεν το έχετε ακόμα πληροφορηθεί, 
σπεύσατε πριν τελειώσει ο χρόνος. Τα ποσά που 
βγαίνουν κυμαίνονται από 5-20 χιλιάδες ευρώ για 
κάθε εργαζόμενο! Μαζέψτε τα χαρτάκια της τε-
λευταίας 5ετίας και στείλτε τα. Η Διοίκηση σκέ-
φτεται κουτοπόνηρα, ένα μέρος των εργαζομένων 
δεν το ξέρει και έτσι γλυτώνει πολλά λεφτά.

Πού να τα στείλετε; Σε ένα δικηγορικό γραφείο 
από τα δύο που ασχολούνται μ’ αυτά. Τα ποσοστά 
που θα πληρώσετε χρεώστε τα στις συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες και τις παρατάξεις που ψηφίσατε…

Εφάπαξ και συνταξιούχοι
Όπως είναι γνωστό από πολλά χρόνια, έχει 

επιβληθεί αυθαίρετα πλαφόν στο εφάπαξ όσων 

συνταξιοδοτούνται από τον ΟΤΕ. Όσοι λοιπόν 
φύγατε πρόσφατα ή όσοι πρόκειται να συντα-
ξιοδοτηθείτε, πρέπει να καταφύγετε μέσα σε 

προθεσμία 6 μηνών πάλι στους δικηγόρους. Διεκ-
δικούν επιπλέον 15.000€.

«Μονιμοποιηθέντες» συμβασιούχοι
Όσοι συμβασιούχοι «μονιμοποιήθηκαν», τους 

έχουν εντάξει σε ειδική κατηγορία και τους αφαι-
ρούν αυθαίρετα όλα τα επιδόματα. Στις αποθήκες 
δεν παίρνουν το επίδομα ειδικών συνθηκών, στα 
δίκτυα δεν παίρνουν ανθυγιεινό ή επικίνδυνης 
εργασίας, ούτε τεχνικό επίδομα, ούτε το μισάωρο 
οδήγησης.

Μέχρι να επιλέξετε συνδικαλιστική ηγεσία 
που θα επιβάλλει στη Διοίκηση να συμμορφω-
θεί, μπορείτε να τα διεκδικήσετε δικαστικά και να 
κερδηθούν. Το ίδιο και οι 37 του ΑΣΕΠ που τους 
έχουν εντάξει αυθαίρετα στο μισθολόγιο των 
3ωρων καθαριστριών!

Ο αδιάβροχος κ. Καραγιώργος
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από την 

ΠΑΣΚΕ-ΠΑΣΕ τους μισθούς του Βουρλούμη και 
των άλλων στελεχών. Όχι όλων όμως, προκλητικά 
έλειπαν οι αποδοχές του Γ. Δ/ντή Περιφερειών κ. 
Καραγιώργου. Δεν είναι η πρώτη φορά που μένει 
στο απυρόβλητο από όλες τις παρατάξεις. Παρά 
την ευγένειά του όμως ο «δικός μας του ΟΤΕ κ. 
Καραγιώργος» είναι υπαίτιος του δράματος που 
ζουν πάνω από 200 συμβασιούχοι που αρνείται 
πεισματικά να τους «μονιμοποιήσει» όπως έκα-
νε ο «εκ της αγοράς» προερχόμενος κ. Αϊβάζης 
στους δικούς του. Τους ζητάει να είναι κάτω από 
50 χρονών και με Μέση Εκπαίδευση. Από όσους 
έχουν απολυθεί επιλέγει, αφήνοντας έξω συνα-
δέλφους με τεράστια προβλήματα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 3ωρη καθαρί-
στρια χήρα με παιδί με καρκίνο, στερήθηκε τα 

300 ευρώ που έπαιρνε, συμβασιούχος μετά από 9 
χρόνια στον ΟΤΕ με 4 παιδιά και πατέρα ανάπηρο 
με εγκεφαλικό παραμένει άνεργος κ.λπ. Μπράβο 
κ. Αντρέα, καλά Χριστούγεννα. Μπράβο και στις 
άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις που αρνή-
θηκαν πρόταση της Α.Σ.Ε. να κάνουμε κατάληψη 
στον 13ο όροφο και να κάνουμε Χριστούγεννα 
μαζί με τον Καραγιώργο μέχρι να υπογράψει την 
επαναπρόσληψη και τη μονιμοποίηση όλων των 
συμβασιούχων!

Δούλεμα και στη «νέα γενιά» 
συμβασιούχων

Καλούν τους παλιούς συμβασιούχους και τους 
νέους  που δουλεύουν 3 χρόνια τώρα και συνέβα-
λαν στον άθλο να τοποθετήσουν 1 εκατομμύριο 
ADSL με τεράστια κέρδη για τον ΟΤΕ, να υπογρά-
ψουν αόριστη σύμβαση με την Hellascom! Νομί-
ζουν ότι έτσι θα τους δουλέψουν για να ψηφίσουν 
ΔΑΚΕ στις εκλογές! Τους κρύβουν όμως ότι όπο-
τε θέλει ο ΟΤΕ «δεν δίνει έργο» στην Hellascom 
και τους απολύει αμέσως. Τέτοια κατοχύρωση 
κάνει η εργοδοσία και η ΔΑΚΕ. Οι άλλοι, ΠΑΣΚΕ, 
«Ακομμάτιστοι» κ.λπ. συνεταίροι, δεν τους θέ-
λουν ούτε σαν μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ και καταψηφί-
ζουν τις εγγραφές τους!

Δάνεια ή δούλεμα προσωπικού;
Σας έχουν κάνει να πιστέψετε ότι πήρατε το 

δάνειο γιατί κάποια παράταξη δήθεν μεσολά-
βησε. Αν σας αρέσει το δούλεμα συνεχίστε να 
ζητάτε δάνεια από την ΠΑΣΚΕ, τη ΔΑΚΕ, αλλά 
και από... τους ξαδερφοσώγαμπρους οι οποίοι 
προσπαθούν με δωράκια να εξαγοράσουν τους 
υπαλλήλους που χορηγούν τα δάνεια, νομίζοντας 
ότι είναι σαν τα μούτρα τους!

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τα δάνεια 
εγκρίνονται και χορηγούνται σε μια μέρα! Οι 
υπάλληλοι υπερβαίνουν τον εαυτό τους και αντα-
ποκρίνονται σε κάθε αίτημα αμέσως! 

Όσοι θέλετε δάνειο λοιπόν: α) Κάνετε αίτηση 
στη Γραμματεία σας β) Αν είστε εκτός Αθήνας 
μπορείτε να στείλετε την αίτηση με αριθμό πρω-
τοκόλλου στο ΦΑΞ 210-6111169 γ) Τηλεφωνείτε 
για το δάνειο των 5.000€ στο τηλ. 210-6117952.

Για το δάνειο - προκαταβολή ενός μισθού 210-
6117292

Για την προκαταβολή του εφάπαξ 210-6117156
Τόσο απλά, τόσο γρήγορα και… με αξιοπρέ-

πεια. Με την ευκαιρία κ. Κατσικέα, αφού η υπη-
ρεσία δουλεύει ρολόι, δεν τραβάτε λίγο το αφτί 
του προϊσταμένου που επιτρέπει στους γελοίους 
ρουσφετολόγους να κουβαλάνε πακέτα εξυπη-
ρετήσεων;

Έρχομαι στο χώρο 
σας αβασάνιστα...

Μια τσάντα: Μια ψήφος

Τρεις τσάντες πόσοι ψήφοι;

Ποιος χρηματοδοτεί την εξαγορά και τον εκφυλισμό 
στις εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ; Που βρίσκουν τα λεφτά οι 
ξαδερφοσώγαμπροι; Ποιοι θέλουν να μετατρέψουν  
την ΠΕΤ-ΟΤΕ από σωματείο σε εργοδοτικό μουσείο;

Μη περιμένετε να χιονίσει 
για να δείτε άσπρη μέρα... 

πάρτε τους με τα γιαούρτια.
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Όπου δεν υπάρχει συνδικαλισμός

χαρά στους δικηγόρους




