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ΑγωΝισΤικH συσΠΕIρωσΗ ΕργΑζΟμEΝωΝ

Στρατηγικό σχέδιο της D.T και των 
Βουρλούμη Καραγιώργου και των υποτα-
κτικών τους στα συνδικάτα για απαξίωση 

των τεχνικών.
Το σχέδιο εξελίσσετε σε πολλές κατευθύνσεις:
α)  Μας ενέταξαν στο ΙΚΑ νέους και παλιούς στον 

κωδικό 4190000 σαν υπάλληλους γραφείου! 
Έπρεπε να εντάξουνε π.χ τους εργαζόμενους 
στο υπόγειο δίκτυο στον κωδικό 726050, τους 
ηλεκτρολόγους στον κωδικό 727010, τους 
υδραυλικούς στον κωδικό 726060 κ.λπ. 

β)  Αντικατάσταση του τεχνικού με «απασχολή-
σιμο» των 700 ευρώ χωρίς κανένα επίδομα. 
Έτσι και με τη συνενοχή της διαπαραταξιακής 
ΠΕΤ-ΟΤΕ ανέχονται να δουλεύουν παράνομα 
τεχνίτες της OTE-PLUS σε βλάβες ΜΤΦ - Ν.Σ 
κ.λ.π. παρά την απόφαση της ΑΔΑΕ. 

Επίσης αντικατέστησαν τους εργαζόμενους 
στους κατανεμητές με ενοικιασμένους της HEL-
LAS-COM (Γ. Διευθ. ο Ζωντανός πρώην συνδικαλι-
στής της ΔΑΚΕ) με την ειδικότητα εργάτη!!! 

Ήδη σε τεχνικά τμήματα καλούν για εξαιρέσιμα 
από την OTE-PLUS και την HELLAS-COM που είναι 
φτηνοί και κόβουν τα εξαιρέσιμα των τεχνικών του 
ΟΤΕ γιατί είναι ακριβοί!!!

Να σημειώσουμε για να καταλάβετε την σκοπι-
μότητα ότι οι τεχνικοί της OTE-PLUS είναι οι μόνοι 
που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ σαν τεχνικοί δηλ. 
στον κωδικό 213110!!!

γ)  Τεχνίτες του ΟΤΕ χωρίς κανένα επίδομα! 
Σ’ αυτή την κατηγορία έχουν εντάξει όσους 
συμβασιούχους «μονιμοποιήθηκαν» στον ΟΤΕ 
μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας. Ούτε σ’ 
αυτό αντέδρασε και αυτό το κατάπιε η διαπα-
ραταξιακή ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

δ)  Εδώ και 5 χρόνια ο τωρινός πρόεδρος της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ και οι άλλοι ηγετίσκοι της ΔΑΚΕ 
έχουν φαγωθεί να κόψουν τα επιδόματα, 
κάνοντας αρχή από το επίδομα οδήγησης. Να 
σημειώσουμε ότι το επίδομα οδήγησης είναι 
κατοχυρωμένο με ΣΣΕ και περιλαμβάνει και το 
μισάωρο οδήγησης. Όσοι τα διαχωρίζουν δεν 
το κάνουν από άγνοια αλλά εκ του πονηρού. 
Σήμερα νομίζουν ότι ωρίμασαν οι συνθήκες. 
Έτσι ο Βουρλούμης κάλεσε την ΟΜΕ-ΟΤΕ για 
να καταργήσει το μισάωρο. Τα ίδια Βουρλου-
μάκια γυρίζουν στους χώρους δουλειάς και 
λένε έτσι στα χαζά - χαζά ότι να αντικαταστα-
θούν όλα τα επιδόματα από ένα μόνο επίδομα 
που θα τα καλύπτει όλα!!! 

ε)  Μυστικά εδώ και πολύ καιρό το σύστημα Κα-
ραγιώργου ετοιμάζει σε πρώτη φάση «ενοποί-
ηση» των τεχνικών τμημάτων, τεχνίτες που θα 
δουλεύουν stand bay με εντολές αυτοκίνητο 
στο σπίτι κ.λ.π. που στην πρώτη φάση θα 
περιλαμβάνει αυτά και στη δεύτερη φάση θα 
αντικαταστήσει τους τεχνικούς του ΟΤΕ με 

τεχνικούς συνεργάτες εργολαβικών εταιρειών 
ή του ΟΤΕ όπως η OTE-PLUS και HELLAS-COM 
ή εκτός ΟΤΕ όπως η TELEPERFORMANCE και 
άλλες εργολαβικές εταιρείες.

Αν δεν αφυπνιστούμε και δεν αντιδράσουμε γρή-
γορα καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Θα επανέλ-
θουμε με περισσότερα στοιχεία.

Γεμίσαμε συνταξιούχους!!!
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ΠΕΤ-ΟΤΕ έχει 

στο προεδρείο της και την εκπροσωπούν όχι εργα-
ζόμενοι όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. α 
του καταστατικού αλλά συνταξιούχοι!!! 

Δεν είναι μόνο ο «Ακομμάτιστος» Αλ. Μαριόλης 
που από τις 14 Σεπτέμβρη έγινε εθελοδότης συντα-
ξιούχος (πήρε σύνταξη με τους 666) και παραμένει 
ακόμη Αντιπρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ αλλά κοντά σ’ 
αυτόν παραμένει και ο Μ. Κακουλίδης της ΠΑΣΚΕ 
(εθελοδότης και αυτός) ως Αναπληρωτής Υγιεινής 
και Ασφάλειας και ο Θ. Γεωργάς (για αρκετό καιρό 
από τη σύνταξη του 12 Νοέμβρη)ως ταμίας και από 
τις 8 Δεκέμβρη και μετά ως μέλος του Δ.Σ.

Η ΑΣΕ από την αρχή κατήγγειλε τη σαφέστατη 
παραβίαση του καταστατικού αλλά όλες οι παρατά-
ξεις σιώπησαν και σιωπούν ακόμη. Παρά το εξώδικο 
που αναγκαστήκαμε να τους στείλουμε αυτοί συνε-
χίζουν να σφυράνε αδιάφορα…. Είναι βλέπετε και 
αυτοί λεβέντες, μαριόληδες και καραμπουζουκλή-
δες….

Τους σέρνει όλους από τη μύτη η ΔΑΚΕ
Παιδική χαρά έχει γίνει η ΠΕΤ-ΟΤΕ. 
Ο κόσμος έχει οξυμένα προβλήματα δεν ξέρει τι θα 
του ξημερώσει αύριο και αυτοί κάνουν παζαράκια.
Έχουν εκφυλίσει κάθε συνδικαλιστική διαδικασία 
και δεν τηρούν πια ούτε τα προσχήματα.
Στο προηγούμενο Δ.Σ αφού δεν έπιασαν τόπο οι 
απειλές, η συκοφαντία και η σπίλωση κατά του Θαν 
Φωλιά, όταν διαπίστωσαν από τις αντιδράσεις των 
συναδέλφων από όλη την Ελλάδα προφορικές και 

γραπτές (η ΑΣΕ κατέθεσε ενδεικτικά εκατοντάδες 
υπόγραφες) ότι η ΑΣΕ και τα μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν 
θα ανεχτούν το πραξικόπημα, έκαναν στροφή 180 
μοιρών.
Στο συγκεκριμένο συμβούλιο η ΑΣΕ τους κατήγγει-
λε και αποχώρησε από τη διαδικασία για μια ακόμη 
φορά.
Το ίδιο υποτίθεται έκαναν και οι άλλες παρατάξεις 
ΠΑΣΚΕ - ΕΣΚ και Ακομμάτιστοι. Ο Γραμματέας Θ. 
Τασσιός όμως παρέμεινε….. 
Έτσι συνεννοημένα όλοι μαζί άφησαν τη ΔΑΚΕ να 
ασχημονεί με τις διαδικασίες να προτείνει ονόματα 
στην Ε.Ε και να τα ψηφίζει μόνη της!
Πρότεινε μάλιστα το Θαν Φωλιά και τον ψήφισαν κ’ 
όλας σαν Αναπληρωτή Δημ Σχέσεων!!! 
Ο Γραμματέας είχε δηλώσει δήθεν ότι, δεν θα νομι-
μοποιήσει αυτή τη διαδικασία. 
Προχθές όμως υπόγραψε ανακοίνωση που πλη-
ροφορούν τα μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ ότι Αναπληρωτής 
Γραμματέας είναι ο Νεκτ. Δρίτσας (ΔΑΚΕ) και Ανα-
πληρωτής Δημ. Σχέσεων είναι ο Θαν Φωλιάς!
Τα ανταλλάγματα για την παραχώρηση ολόκληρου 
του σωματείου στη μειοψη-
φία της ΔΑΚΕ ελπίζουμε να 
αξίζουν τον κόπο.
Οι συνάδελφοι ας βγάλουν 
τα συμπεράσματά τους.

Ριπές
lΠέρασαν οι πρώτες 100 μέρες της νέας κυβέρνησης llΓια επαναδιαπραγμάτευση του ΟΤΕ που ήταν 
προεκλογική της δέσμευση ούτε λόγοςll Μούγκα στη στρούγκα lll	Όχι μόνο από την κυβέρνηση 
αλλά και από τη διαπαραταξιακή ομάδα της ΟΜΕ-ΟΤΕlll	Κατά τ’ άλλα το στοίχημα που είχαν βάλει το 
κέρδισαν! ll	Όσο για την ΠΑΣΚΕ που προεκλογικά για να πάρουν ψήφους αναρτούσαν τη φωτογραφία του 
Παπανδρέου με τη δέσμευση του για τον ΟΤΕ τώρα ούτε άχνα lΤους ψήφους τους πήραν, τώρα πάμε για άλλα 
l	Τέρμα στις εθελούσιες εξόδους του ΟΤΕ διαμήνυσε ο υπουργός εργασίας Λοβέρδος lll	Η απάντηση 
της D.T ήταν άμεση δια στόματος Βουρλούμη lllΑπό τη στιγμή που δεν μας εγκρίνετε εθελούσια έξοδο 
τότε και εμείς θέλουμε άρση μονιμότητας lΗ Προκλητική αγωγή όχι μόνο του Βουρλούμη αλλά της D.T κατά 
της ΠΑΣΚΕ δεν συνάντησε την αντίστοιχη σοβαρότητα από την ΟΜΕ-ΟΤΕ llΗ αγωγή δεν αφορά την ΠΑΣΚΕ 
αλλά προσπαθεί να τρομοκρατήσει και να εξοβελίσει κάθε συνδικαλιστική δράση που ενοχλεί τους Γερμανούς 
ιδιοκτήτες και τους υποτακτικούς τους στον ΟΤΕlll	Καταγγελία της ΣΣΕ για πρώτη φορά στα χρονικά 
είχαμε από την νέα εργοδοσία της D.T lΜε εξώδικο που απέστειλε στην ΟΜΕ o Βουρλούμης δεν ζητάει 
πολλά, τα θέλει όλα ll Από το μισάωρο της οδήγησης, τις άδειες, (συνδικαλιστικές και άλλες), μέχρι 
την αλλαγή του ΕΚΠ σε θέματα πειθαρχικού ελέγχου για να μπορεί να κάνει απολύσειςlΜας κτυπάνε από 
παντούlllΔεν μας κτυπάει μόνο η κυβέρνηση με το πάγωμα των μισθών, το άνοιγμα του ασφαλιστικού 
και με όλα τα άλλα, αλλά και η κερδοφόρα (από τα κέρδη του ΟΤΕ), D.TlllΜάθανε πως γ…….πλάκωσαν 
και οι γ…….l




