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Πρόταση Μομφής 
 Σας πληροφορούμε ότι η ΑΣΕ, μετά από πάρα 

πολλές προσπάθειες, ενέργειες, προειδοποιήσεις, 
συνεδριάσεις κ.λ.π., να αμυνθούμε στοιχειωδώς 
απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε και οι οποί-
ες ήταν χωρίς αποτέλεσμα, μέσω των εκπροσώπων 
της στο Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ στις 7 Οκτώβρη κατέθεσε 
πρόταση μομφής στο προεδρείο της ΟΜΕ-ΟΤΕ κατά 
του προέδρου και του Γεν. Γραμματέα της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
Παναγιώτη Κούτρα και Αντώνη Μπιρμπιλή, για τους 
κάτωθι λόγους: 
1.  Υπέγραψαν αντικαταστατικά δεσμευτική ΣΣΕ για 

τον ΟΠΑΚΕ, χωρίς να έχουν την εξουσιοδότηση 
από το Δ.Σ, ανοίγοντας έτσι θέμα τροποποίησης 
καταστατικού του ΟΠΑΚΕ, όπως ήδη είχε ζητήσει 
η Διοίκηση του ΟΤΕ.

2.  Αποδέχτηκαν τα πολυτελή αυτοκίνητα (SAAB) 
που τους παραχώρησε σαν «δωράκι» η διοίκηση. 
(όπως δήλωσε ο πρόεδρος δεν έχει παραλάβει 
το SAAB και κυκλοφορεί με το AUDI που είχε δώ-
σει ο Βουρλούμης στον προηγούμενο πρόεδρο 
Παναγόπουλο).

3.  Ο Γεν. Γραμματέας της ΟΜΕ έχοντας εξαντλήσει 
όλα τα χρονικά όρια για συνταξιοδότηση, με αί-
τησή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο Βουρ-
λούμη , (πολύ πριν την ψήφιση του νέου ασφαλι-
στικού ) εξασφάλισε παράταση εργασιακού βίου 
στον ΟΤΕ!

4.  Η όλη συμπεριφορά τους και η ολιγωρία τους 
στα 7 projects (εδώ ευθύνεται όλη η διαπαρατα-
ξιακή ομάδα) που ενώ τα γνώριζαν πάνω από 1 
χρόνο, δεν τα κατήγγειλαν, δεν ενημέρωσαν και 
δεν κινητοποίησαν εγκαίρως τους εργαζόμενους 
για να τα ανατρέψουν, δίνοντας στη διοίκηση το 
χρόνο που χρειαζόταν μέχρι να τα παγιώσει, κα-
θώς και η ακύρωση της κατάληψης του Δ.Σ του 
ΟΤΕ στις 24 Σεπτέμβρη αφήνει πολλά ερωτημα-
τικά…

5.  Εκτός των παραπάνω, όλα αυτά τα χρόνια που 
έχουν την ευθύνη της ομοσπονδίας ανεχτήκαν 
και συνεχίζουν να ανέχονται:

α)  Το δουλεμπόριο εργαζομένων από τον ΟΤΕ μέσω 
των δυο δουλεμπορικών θυγατρικών OTE-plus και 
Hellas-com.

β)  Την παραμονή ακόμη στην ομηρία δεκάδων συμ-
βασιούχων! 

γ)  Την μονιμοποίηση των πρώην συμβασιούχων χωρίς 
κανένα επίδομα!

δ)  Την μείωση των θέσεων εργασίας από την παρα-
χώρηση έργου του ΟΤΕ στους εργολάβους (δί-
κτυο, καθαριότητα κ.λ.π.).

ε)  Την ασφάλιση από το 2007 όλων των εργαζομένων 
του ΟΤΕ στο ΙΚΑ σαν υπαλλήλους γραφείου χωρίς 
μέχρι σήμερα να έχουν κάνει κάτι για την αποκα-
τάσταση της νομιμότητας κ.λ.π.

    Η μομφή μπορεί να μην πέρασε, γιατί τα μέλη του 

Ριπές
 Η ψηφίζετε τους συνδυασμούς που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ ή πάμε σε εκλογέςlll Αυτό διαμήνυσε σαν 
νέος Βοναπάρτης ο Γιωργάκηςll Σύσσωμη η αντιπολίτευση τον εκλιπαρούσε να παραμείνει στην 
εξουσίαl Ο κόσμος όμως τους κατάλαβε και δεν τσίμπησεlll Γύρισε την πλάτη σε όλους και δεν 
πήγε να ψηφίσειlll Ξεπέρασε το 60% η αποχή μαζί με τα άκυρα - λευκάllΒγήκαν δήμαρχοι 
με το 10-15% και πανηγυρίζουν!ll Οι εκλογές τελείωσαν και τώρα έρχεται ο λογαριασμόςlll 

Απολύσεις, μείωση αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα έως 25%, κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων 
και αύξηση των ατομικών συμβάσεων περιλαμβάνει το νέο μνημόνιοllΜετά τον Κουβέλη νέο κόμμα 
ανακοίνωσε και η Ντόραlll Για να «συμμαχήσει» και αυτή με τη σειρά της με την κυβερνητική 
χούνταlΣτον ΟΤΕ μετά από 6,5 χρόνια ο Βουρλούμης μας άδειασε τη γωνιάllΝέος πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο Μ. ΤσαμάζlΑπό την Cosmote στον ΟΤΕlll Καθαρή επιλογή 
Βουρλούμη - D.T και όχι της κυβέρνησηςlll Παρόλο που τα projects τρέχουν και δεν έχει 
υπογραφεί ΣΣΕ, επικρατεί νεκρική σιγήlΗ συμβιβασμένη ηγεσία της ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν του έδωσε απλά 
περίοδο χάριτος, αλλά τον τραπέζωσε κιόλαςlll 

Δ.Σ των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ καταψήφισαν, 
δίνοντας στήριξη στον πρόεδρο και γραμματέα 
που προέρχονται από τις αντίστοιχες παρατάξεις, 
(εκτός 2 της ΠΑΣΚΕ από την ΕΕΤΕ) αλλά είμαστε 
σίγουροι ότι όλες αυτές οι πρακτικές έχουν τη 
μομφή των εργαζομένων για όλα αυτά που κά-
νουν.

Έχω πει τι θα δώσω…
Τάδε-έφη ο Γ. Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ στο 

Δ.Σ της ομοσπονδίας στις 7 Οκτώβρη λέγοντας 
επί λέξη: «Έχω πει τι θα δώσω…Έχω πει ότι έχει 
ωριμάσει το ζήτημα για το θέμα του μισάωρου της 
οδήγησης….. Μπορούμε να δούμε και τον ΓΚΠ στα 
ζητήματα που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο»!!! 

Για το μισάωρο παρόμοια πρόταση είχε φέρει και ο 
πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ στο Δ.Σ στις 18 Μαΐου! 

Όταν ακούει η διοίκηση συνδικαλιστές να μιλάνε 
για παραχώρηση κατακτήσεων, φανταστείτε πόσα 
ακόμα θα ζητήσει τώρα που η Χούντα, ΔΝΤ- Ε.Ε - 
Γιωργάκη τις έλυσε τα χέρια. 

Κόσκινο το δίκτυο στην Αττική!!
Ενώ μας λένε ότι είμαστε υπεράριθμοι και ετοι-

μάζονται να κάνουν απολύσεις με όργιο εργολαβιών 
δίνουν όλα τα έργα σε εργολάβους, οι οποίοι δου-
λεύουν διάσπαρτοι και ανεπίβλεπτοι σε όλο το δίκτυο 
με πλήθος παρανομιών…

Μάλιστα οι «υπεύθυνοι» δεν δίστασαν να τους 
στείλουν ανεπίβλεπτους ακόμη και έξω από το σπίτι 
του πρώην προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλα-
μάνη και έγινε θέμα στα ΜΜΕ, ενώ στου Ζωγράφου 
κατασκευάζουν εξ’ ολοκλήρου το στρατηγικής ση-
μασίας έργο του VDSL, το οποίο είχαμε αποφασίσει 
ομόφωνα στο Δ.Σ ότι θα κατασκευαζόταν από τους 
τεχνικούς του ΟΤΕ. 

Η ΑΣΕ και στις δυο περιπτώσεις επενέβη και τους 
συνέλαβε.. Όμως υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει 
να απαντηθούν: 

-  Γιατί μετά και τα παραπάνω παραμένουν ακόμη 
στις θέσεις τους οι «υπεύθυνοι»; 

-  Γιατί η διακομματική ΠΕΤ-ΟΤΕ κλείνει τα μάτια; 
-  Γιατί μόνο η ΑΣΕ εντοπίζει και συλλαμβάνει τους 

εργολάβους;

Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι!
Ενώ κουβάλησαν όσο νερό μπορούσαν στη ντο-

ρούλα για να βγει αρχηγός, τελικά τους την έφερε. 
Ανακοινώσε ότι οι συνδικαλιστές πρέπει να δουλεύ-

ουν.

Μόλις είδαν τον κίνδυνο τα ντοράκια της ΠΕΤ-
ΟΤΕ να πάθουν τέτοιο χουνέρι, που έχουν ξεχάσει 
εδώ και δεκαετίες πως βγαίνει το μεροκάματο, ξα-
ναεπέστρεψαν κάνοντας μετάνοιες και τούμπες στον 
Σαμαρά για να τους ξαναμαζέψει. 

Οι δοτοί
Αποφύγαμε μέχρι τώρα να ασχοληθούμε και να 

απαντήσουμε στην παραληρηματική απολογία της 
ηγεσίας του ΠΑΜΕ για τα έργα και τις ημέρες της 
ΕΣΚ στον ΟΤΕ.

Ούτε τώρα θα το κάνουμε σεβόμενοι όσους συνα-
γωνιστές έχουν απομείνει να στηρίζουν ακόμα αυτή 
τη δοτή ηγεσία.

Απέδειξαν μόνοι τους περίτρανα ότι δεν έχουν 
ούτε αρχές, ούτε πολιτική ηθική. Για το μόνο που 
αγωνίζονται απ’ όσα ισχυρίζονται είναι η καρέκλα. 
Την πήραν και την κρατάνε μετά από συναλλαγή με τη 
ΔΑΚΕ και τις…..άλλες δημοκρατικές δυνάμεις.

Το μόνο που έχουν να κάνουν για να εξιλεωθούν 
απέναντι σε όσους τους ψήφισαν, είναι να παραιτη-
θούν από την Ε.Ε της ΟΜΕ-ΟΤΕ από μια θέση η οποία 
δεν τους ανήκει.

Και πως 

θα κλείσουμε 

το διάγγελμα 

σύντροφε 

Ντομινίκ;

Με το κλασικό μας 

σύνθημα: Προλετάριοι 

όλων των χωρών 

ενωθείτε!


