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Καταγγελία 
 

   Προς:  Την Α.Δ.Α.Ε. (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών). 
    

   Κοινοποίηση:  Βουλή των Ελλήνων, Πολιτικά κόμματα, Επιθεωρήσεις εργασίας και λοιπές  
αρμόδιες αρχές. 
  
 

   Σας έχουμε καταγγείλει και σας είχαμε προσκομίσει στοιχεία (με την υπ’αριθμ πρωτ. 
Α.Δ.Α.Ε. 903/09.04.2009 καταγγελία μας ) που αποδείκνυαν ότι ο ΟΤΕ χρησιμοποίει 
προσωπικό το όποιο προσχηματικά ενοικιάζει μέσω της θυγατρικής του OTEplus για δήθεν 
βοηθητικές εργασίες δικτύου, ενώ οι εργαζόμενοι αυτοί εργάζονται στα τεχνικά τμήματα του 
ΟΤΕ, έχουν προϊσταμένους τους προϊσταμένους των τεχνικών τμημάτων του ΟΤΕ όπως και οι 
μόνιμοι και κάνουν το ίδιο έργο με τους μόνιμους τεχνικούς. 
 

   Η Α.Δ.Α.Ε εξετάζοντας τα στοιχεία αυτά επιλήφθηκε και έβγαλε στις 22 Ιουλίου 2009 την 
απόφαση με Αρ.Πρωτ.: ΕΜΠ 231. 
   Στη συνέχεια επανήλθαμε προσκομίζοντας και νέα στοιχεία. 
  

   Παρόλα αυτά η διοίκηση του ΟΤΕ όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε αλλά επιπλέον:  
 

1. Χορήγησε στους εργαζόμενους της OTEplus υπηρεσιακά τηλέφωνα τα οποία είναι 
απαραίτητα (λόγω των Σ.Ε.Υ.Κ ) για το άνοιγμα των καφάο. 

2. Τους διέθεσε υπηρεσιακά αυτοκίνητα του ΟΤΕ χωρίς καμία συνοδεία ή επίβλεψη από 
τεχνικό του ΟΤΕ, δουλεύουν μόνοι τους, παίρνουν τις εντολές  των νέων συνδέσεων, 
ADSL κ.λ.π. με τα απόρρητα στοιχεία των συνδρομητών, ανοίγουν τα καφάο, τους 
εσωτερικούς κατανεμητές,  τα Βοχ,  μπαίνουν στα σπίτια των συνδρομητών - πελατών 
κ.λ.π.  

3. Πέραν των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΟΤΕ τους έχει χορηγηθεί και υπηρεσιακός 
ρουχισμός με την ένδειξη ΟΤΕ παραπλανώντας τους πελάτες συνδρομητές του ΟΤΕ. 

4. Επίσης τους έχουν διατεθεί φορητές συσκευές netbooks (για τη λειτουργία του WFM 
που εφαρμόζει τελευταία ΟΤΕ στις εργασίες πεδίου ) με τα στοιχεία του δικτύου και τα 
προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών τα οποία χρησιμοποιούν όπως και οι άλλοι 
τεχνίτες. 

5. Μετά το τελευταίο πρόγραμμα του ΟΤΕ που αποχώρησαν 1516 εργαζόμενοι εκ’ των 
οποίων 1200 τεχνικοί, ο ΟΤΕ δεν έκανε νέες προσλήψεις μέσα από τον ΟΤΕ αλλά έκανε 
προσλήψεις επιπλέον 300 νέων τεχνικών με την ίδια μεθόδευση μέσω OTEplus. 

6. Την ίδια τακτική ακολουθεί η διοίκηση στις κεντρικές υπηρεσίες, στα εμπορικά 
καταστήματα του ΟΤΕ και στα Cαll center που τα απόρρητα στοιχεία των 
συνδρομητών –πελατών του ΟΤΕ τα διαχειρίζονται «ενοικιασμένοι» από την OTEplus 
και την E-Value.   
    

    Μετά απ’ αυτά που αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για «μεμονωμένες 
περιπτώσεις» αλλά για συνειδητή και καθημερινή παραβίαση των νόμων σχετικά με 
την προστασία του απορρήτου από τη διοίκηση του ΟΤΕ, παρακαλούμε να μας 
πληροφορήσετε: 
 

 

1. Τι ενέργειες έχετε κάνει για να υποχρεωθεί η διοίκηση του ΟΤΕ να συμμορφωθεί με 
το σύνταγμα και τους νόμους σχετικά με την προστασία του απορρήτου.     

2. Αν έχετε ενημερώσει όπως οφείλετε τον υπουργό Δικαιοσύνης και αν 
συμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω στις ετήσιες εκθέσεις σας προς τη Βουλή των 
Ελλήνων και τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και 
στο Ευρωκοινοβούλιο. 

 

3. Αν έχουν ενημερωθεί για να επιληφθούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 
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   Θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι μεθοδεύσεις αυτές από τη διοίκηση του ΟΤΕ 
έχουν στόχο τη χρησιμοποίηση χαμηλόμισθου προσωπικού και τη μη εφαρμογή 
των ΣΣΕ.  
   Γι’ αυτό το λόγο ενώ πάνω από 700 εργαζόμενοι εργάζονται καθημερινά προσφέροντας 
τεχνικό έργο σαν εργαζόμενοι του ΟΤΕ, παρουσιάζονται εικονικά σαν εργαζόμενοι της 
OTEplus για να μην αναγκαστεί να τους νομιμοποιήσει αποδεχόμενη ότι ο πραγματικός 
εργοδότης τους είναι ο ΟΤΕ. 
 
   Περιμένουμε άμεσες ενέργειές σας.  
 
 
 

Αθήνα: 26-04-2013 

Για την ΑΣΕ-ΟΤΕ:                                                  
 

Ασπρούδης Χρήστος       : Μέλος Δ.Σ  ΠΕΤ-ΟΤΕ. 
Καστρινάκης  Λάμπρος   :  Μέλος Δ.Σ  ΟΜΕ-ΟΤΕ 
Στεφανής Γιώργος          : Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ΠΕΤ-ΟΤΕ. 
Τενέντε Αλεξάνδρα         : Μέλος Δ.Σ  ΠΑΣΕ-ΟΤΕ. 
Φαρακλιώτης Δημήτρης : Μέλος Δ.Σ  ΠΕΤ-ΟΤΕ.  
Φωλιάς  Θανάσης            : Μέλος Δ.Σ ΟΜΕ-ΟΤΕ. 
 
 
Για διευκρινήσεις και περισσότερα στοιχεία: 
 

E Mail: aseote@yahoo.gr 
Τηλέφωνο: 6978383243 

 
 
 
 

 

   Συνημμένα σας παραθέτουμε:  
 

 Σύμβαση εργασίας της OTEplus. 
 Δύο δελτία τύπου του ΟΤΕ σχετικά με το θέμα. 
 Ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΟΤΕ που απευθύνεται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες κ.λ.π.  
 Την απόφαση του ΟΤΕ για τα υπηρεσιακά τηλέφωνα. 
 Έγγραφο με οδηγίες παρακολούθησης εργασίας εργαζομένων της OTEplus.    
 Ανακοίνωση της συσπείρωσης για τις προσλήψεις μέσω OTEplus και πρόσφατο δημοσίευμα 

στον Τύπο (Δρόμος της Αριστεράς) σχετικά με τις παραπάνω καταγγελίες μας.  


