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Δελτίο Τύπου 
 

   Προς τους Διευθυντές και τους συντάκτες του Υπουργείου Μεταφορών των 
εφημερίδων: 
   Ακρόπολη, Δημοκρατία, Έθνος, Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Εφημερίδα 

των Συντακτών, Ημερησία, Καθημερινή, Ναυτεμπορική, Τα ΝΕΑ κ.λ.π.  
 

Πόσα ψέματα σε τόσες λίγες λέξεις! 
 

    Τουλάχιστον 500 νέες προσλήψεις από τον ΟΤΕ! 
 

   «Σε 500 νέες προσλήψεις, που αφορούν θέσεις για τεχνικούς πεδίου, μηχανικούς, 
πωλητές καταστημάτων και εταιρικούς πωλητές, προχωρά ο ΟΤΕ». 
 

 

 

   Η αλήθεια: 
   Ο ΟΤΕ της γερμανικής (κρατικών συμφερόντων) εταιρείας  Deutsche Telekom, αφού 
κατάφερε να πάρει 2200 «εθελούσιες» παραιτήσεις μόνιμων υπαλλήλων του, 
προχωράει στην αντικατάστασή τους με 500 προσλήψεις ενοικιαζόμενου προσωπικού μέσω 
της θυγατρικής του OTEplus. 
   Ο συνδυασμός κινήτρων και εξαναγκασμού (καρότο και μαστίγιο) σε παραίτηση, απέδωσε 
αποτελέσματα ανώτερα των αναμενομένων.  
   Στο 13ο όροφο του Δ. Μεγάρου του ΟΤΕ είναι έκδηλη η ικανοποίηση των διοικούντων. 
   Στο ευτυχές αποτέλεσμα συνέβαλε και η…… τυχαία ως προς την συγκυρία, αλλά 
ευεργετική κατά τ’ αλλά τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στις 22-11-2013 και 
ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 28-11-2013.   
   Η τροπολογία αυτή προβλέπει ότι όσοι ενταχθούν σε τέτοια προγράμματα και πληρώσουν 
όλες τις ασφαλιστικές εισφορές (cash) θα πάρουν σύνταξη με τα σημερινά όρια ηλικίας και 
όχι όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά από 5 ή 8 χρόνια που θα έρθει ο καιρός να 
συνταξιοδοτηθούν. 
   Όσοι παραμένετε, κινδυνεύετε (κυκλοφορούν τα παπαγαλάκια της διοίκησης) να 
μειωθεί ο μισθός σας στα 600 ευρώ τώρα που λήγει η μετενέργεια, να απολυθείτε ή 
στην καλύτερη περίπτωση να πάρετε σύνταξη όταν γίνετε 70 χρονών!   
   Μετά απ’ αυτό δημιουργήθηκε αδιαχώρητο προς την έξοδο και ο στόχος για 
1100 αποχωρήσεις υπερδιπλασιάστηκε. 
   Η διοίκηση ενθουσιασμένη προχωράει στην υλοποίηση της εθελούσιας εξόδου με 
πυρετώδες ρυθμούς για να προλάβει με το κλείσιμο του έτους, μαζί με τα εύσημα της 
D.T,  ευελπιστεί να εξασφαλίσει και το ανάλογο πριμ. 
   Θυμίζουμε ότι πέρυσι με ανάλογο πρόγραμμα αποχώρησαν άλλοι 1517 μόνιμοι υπάλληλοι 
του ΟΤΕ και οι ετήσιες αποδοχές (μισθοί και μπόνους) του Διευθύνοντος συμβούλου κ. 
Τσαμάζ εκτινάχτηκαν στο 1.246.365 ευρώ (εδώ είθισται για ευνόητους λόγους να μπαίνει 
το ποσό ολογράφως).  
   Ο λόγος του πανηγυρισμού της D.T για την επιτυχία των προγραμμάτων είναι προφανής.  
   Με αυτό τον τρόπο κατάφερε από τότε που πήρε τον ΟΤΕ να μειώσει κατά 6.000 τις 
θέσεις σταθερής εργασίας και να τις αντικαταστήσει με outsourcing, εργολαβίες και 
ενοικιάσεις χαμηλόμισθων εργαζομένων των 586 ευρώ από τη θυγατρική του ΟΤΕ 
OTEplus, των 255 από τη θυγατρική της COSMOTE Ε-Value κ.λ.π.  
   Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής η διοίκηση ανακοίνωσε την πρόσληψη 500 τεχνικών, 
διοικητικών κ.λ.π. από τη θυγατρική OTEplus, η οποία θα τους ενοικιάζει στον ΟΤΕ! 
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   Σύμφωνα με διαχρονικές καταγγελίες από εργαζόμενους του ΟΤΕ (συνδικαλιστές της 
ΑΣΕ-ΟΤΕ) η διαδικασία αυτή είναι οριακή ως προς τη νομιμότητά της όπως έχει αποφανθεί 
και η ΑΔΑΕ με σχετική της απόφαση στις 22-07-2009  (Αρ. Πρωτ.: ΕΜΠ 231) που εγκαλεί 
τη διοίκηση του ΟΤΕ για παράνομες πρακτικές.  
   Εντύπωση προκαλεί όμως ως προς αυτό η αδράνεια υλοποίησής της από την Αρχή  
Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και η παρελκυστική τακτική του «ισόβιου» 
προέδρου της Α. Λαμπρινόπουλου πρώην Διευθυντή του ΟΤΕ, πρώην προέδρου του ΟΣΕ 
και ο οποίος απάντησε στην ΑΣΕ ότι η OTEplus είναι 100% θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ και 
δεν παραβιάζεται το απόρρητο των επικοινωνιών.  
   Δηλαδή ο κ. Λαμπρινόπουλος εμφανίζεται να διαφωνεί με την παραπάνω 
απόφαση της ΑΔΑΕ της οποίας είναι πρόεδρος!!! 
   Σημειώνεται ότι την περιβόητη τροπολογία στη βουλή κατήγγειλαν με δριμύτητα σαν 
φωτογραφική (ότι ευνοεί τους τραπεζίτες και την Deutsche Telekom) οι εκπρόσωποι του 
ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΚΚΕ,  την υπερψήφισαν η ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ, ενώ η «αντιμνημονιακή και αντισυστημική» Χρυσή Αυγή ψήφισε παρών! 
 

   Μετά την επιτυχία της «εθελουσίας» η διοίκηση προχωράει τις αναδιαρθρώσεις με 
γοργότερους ρυθμούς. 
   Το ξεπούλημα των θυγατρικών του ΟΤΕ στα Βαλκάνια, ακολουθεί η 
«αξιοποίηση» της τεράστιας περιουσίας του οργανισμού, αρχίζοντας με την 
εκποίηση 4 κτιρίων της Αθήνας. Το κτίριο της οδού Σταδίου 15, το κτίριο της 
Καλλιθέας στην οδό Δαβάκη, τις παλιές αποθήκες του ΟΤΕ στην Πέτρου Ράλλη, και το 
κτίριο της Ν. Κηφισιάς στην οδό Αγραύλης.  
 
 

   Επειδή είμαστε σίγουροι ότι δεν θέλετε να γίνετε άθελά σας διακινητές των δελτίων του 
γραφείου τύπου της Deutsche Telekom, σας στέλνουμε την είδηση για να 
επανορθώσετε. 
   Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι τα αφεντικά σας που έχουν ειδικά συμφέροντα να 
αποκρύπτουν, να συσκοτίζουν και να διαστρεβλώνουν για τα περί της Deutsche 
Telekom και του ΟΤΕ συμβαίνοντα, σας πιέζουν να ευθυγραμμίζεστε μαζί τους και να 
υπηρετείτε σκοπιμότητες εξαπατώντας το κοινωνικό σύνολο. 
   Άλλωστε τα τεράστια πακέτα διαφημίσεων προς τα ετοιμόρροπα και υπό χρεωκοπία 
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ (αρτικόγραμμα κακόηχων λέξεων) δεν πιστεύουμε ότι είναι 
ικανά να τους ξελασπώσουν.  
 

ΑΣΕ 
Αθήνα: 11-12-2013 

 
 

   Υ.γ. 1:  Όσο για το αδιάβλητο και τη διαφάνεια των διαδικασιών των 500 προσλήψεων από τη 
δουλεμπορική OTEplus…. ούτε λόγος.  
   Το μαρτυρούν οι προσλήψεις συγγενικών μελών στελεχών του ΟΤΕ και εργατοπατέρων του 
οργανισμού μέχρι και η κατά το παρελθόν πρόσληψη της κόρης του προαναφερόμενου ρέκτη 
προέδρου της ΑΔΑΕ. 
 

   Υ.γ. 2 : Σήμερα στο Δ. Μέγαρο του ΟΤΕ παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες από τον κ. Τσαμάζ το 
δακρύβρεκτο έργο «το (χαμένο) κοινωνικό πρόσωπο της D.T» με την παροχή υποτροφίας σε 20 
φοιτητές παιδιά ανέργων.  

 

  


