
Πριν πας στην κάλπη ενηµερώσου!
Συναδέλφισσα-φε: 
Από ∆ευτέρα 2 Μαρτίου ξεκινούν οι εκλογικές διαδικασίες στον ΠΕΤ-ΟΤΕ οι οποίες 

θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Μαρτίου. 
Από σένα εξαρτάται και από την ψήφο σου, αν θα ανοίξεις ένα δρόµο για να 

κρατήσουµε τις λιγοστές κατακτήσεις που µας έχουν αποµείνει, να ανακτήσουµε 
όσες µας κατάργησαν και να διεκδικήσουµε τα δικαιώµατα τα οποία θα έπρεπε να 
έχουν όλοι οι εργαζόµενοι στην αυγή του 21ου αιώνα. 

Εµείς δεν σας καλούµε έτσι άκριτα να µας ψηφίσετε, σας καλούµε όµως και 
εγκαλούµε πολλούς από σας, να διαβάσετε και να ενηµερωθείτε πριν πάτε να 
ψηφίσετε.

Θέλουµε να σας προειδοποιήσουµε επίσης ότι η περίοδος είναι κρίσιµη, και αν 
ξαναστείλετε την ίδια ηγεσία των πολύχρωµων εργατοπατέρων στην ΠΕΤ και στην 
ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν µπορούµε να εγγυηθούµε για τη συνέχεια του συνδικαλιστικού 
κινήµατος στον ΟΤΕ και την κατοχύρωση των δικαιωµάτων µας. 

Γι’ αυτό λοιπόν, ψάξε τα πεπραγµένα για όποια παράταξη ψήφισες την προηγούµενη 
φορά, σκέψου τι µπορεί να επακολουθήσει και αποφάσισε. 

Μην ακούς τον καθένα και την κάθε παράταξη για το τι λέει, γιατί πολλοί δηλώνουν 
αγωνιστές, ταξικοί, υπεύθυνοι, αριστεροί και όλοι µαζί ακοµµάτιστοι!

Να τους κρίνεις από το τι κάνουν.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, εµείς η ΑΣΕ, µια αυτόνοµη και ακηδεµόνευτη από κοµµατικές 

και εργοδοτικές εξαρτήσεις συσπείρωση, περήφανοι για την υπέρ 30χρονη πορεία 
µας, θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε κάποια ψήγµατα από τη δράση µας για να 
ξαναθυµηθούν οι παλαιότεροι και να ενηµερωθούν οι νεότεροι.

Μερικές από τις δράσεις της ΑΣΕ: 
• Το 2005 οι ίδιες εργατοπατερικές παρατάξεις που είναι και σήµερα πλειοψηφίες, 

ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – «Ακοµµάτιστοι» κ.λ.π. υπέγραψαν την πιο επαίσχυντη ΣΣΕ της 
µεταπολίτευσης, την περιβόητη «εθελουσία». 
Μ’ αυτή έδιωξαν 6.000 άτοµα σε πρόωρη συνταξιοδότηση, µετέτρεψαν τις 
συµβάσεις όλων όσων παραµείναµε από τότε σε συµβάσεις αορίστου χρόνου 
(κατάργηση µονιµότητας), άνοιξαν το δρόµο για να ξεπουληθεί ο ΟΤΕ και να 
ακολουθήσουν όλα όσα βιώνουµε µέχρι σήµερα.
Η ΑΣΕ έκανε τα πάντα για να µην περάσει η σύµβαση, πάλεψε, κατήγγειλε και 
αποκάλυψε στον ελληνικό λαό απ’ όλα τα ΜΜΕ την προδοτική συµφωνία. 

• Το 2006 που άδειασαν τα τεχνικά τµήµατα από προσωπικό, επεχείρησαν να δώ-
σουν τις νέες συνδέσεις στην Αθήνα στους εργολάβους, επαναφέροντας µάλιστα 
γαλάζιους και πράσινους συνταξιούχους σαν εργολάβους!

Στόχος τους ήταν να παραδώσουν όλο το τεχνικό έργο σε εταιρείες και στους 
εργολάβους, να κρατήσουν ελάχιστο τεχνικό προσωπικό και να απολύσουν το 
υπόλοιπο σαν µη παραγωγικό και πλεονάζων.

Παρόµοια πειράµατα είχαν γίνει και προηγούµενες χρονιές -πάντα Αύγουστο για να 
µας πιάσουν στον ύπνο- και πάντα έβρισκαν την ΑΣΕ απέναντι τους.

Επεµβήκαµε λοιπόν το κατακαλόκαιρο, πιάσαµε εργολάβους, κάναµε πρωτοσέλιδο 
δηµοσίευµα στην εφηµερίδα τα ΝΕΑ και υποχρεώσαµε τη διοίκηση να φέρει 
συναδέλφους από την Επαρχία µε εκτός έδρας στην Αθήνα και να βγει η δουλειά.

Παλεύαµε µόνοι µας!
Να σηµειώσουµε ότι εµείς όλα αυτά τα χρόνια, παλεύαµε να κρατήσουµε τις θέσεις 

εργασίας και τη δουλειά µας και εκτός από την εργοδοσία είχαµε απέναντί µας και 
τις εργοδοτικές παρατάξεις ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – Ακοµµάτιστοι κ.λ.π. που ταυτίζονταν µε 
τη διοίκηση και τις «αριστερές» που πάντα αδιαφορούσαν.

Θα σας φανεί παράξενο αλλά όλα αυτά τα χρόνια καµία συνδικαλιστική παράταξη 
και κανένας συνδικαλιστής δεν είδε ποτέ ούτε κατήγγειλε εργολάβο παρά µόνο οι 
συνδικαλιστές της ΑΣΕ.

Συνεχίζουµε λοιπόν. 
• Την αµέσως επόµενη χρονιά το 2007, -µε το πρόσχηµα ότι οι βρόγχοι δεν έχουν 

προσωπικά δεδοµένα των συνδροµητών-, επιχείρησαν να δώσουν τους βρόγχους 
στους εργολάβους.
Επεµβήκαµε, πήγαµε στην Ηλιούπολη, πιάσαµε τους εργολάβους, κάναµε 
καταγγελία στην Α∆ΑΕ, αναγκάζοντας την διοίκηση να κάνει πίσω.

• Για να διασφαλίσουµε τις θέσεις εργασίας µας και να εµποδίσουµε την επαναφο-
ρά συνταξιούχων προσφύγαµε στις Επιθεωρήσεις Εργασίας στον Βόλο, στην Αθή-
να και αλλού, πιάσαµε συνταξιούχους στο Χαλάνδρι που δούλευαν σε εργολάβο 
και τους διώξαµε ενώ ταυτόχρονα κάναµε και δηµοσιεύµατα στον τύπο.

• Για να κατοχυρώσουµε την ειδικότητά µας, -όταν ανακαλύψαµε το 2009 ότι µας 
έχουν ασφαλισµένους στο ΙΚΑ σαν υπαλλήλους γραφείου- και για να ενταχτούν οι 
συνάδελφοι των καλωδιακών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, προσφύγαµε στο ΙΚΑ, 
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Συµµετέχουµε δυναµικά, ψηφίζουµε ΑΣΕ 
και λέµε ΟΧΙ στον εργασιακό µεσαίωνα της D.T 

και των συνεργατών της εργατοπατέρων!

συνέχεια στη σελ. 2

Εκλογές ΠΕΤ-ΟΤΕ • 2 - 6 Μαρτίου
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κάναµε καταγγελίες και ήδη 2 στελέχη µας έχουν ενταχτεί στους κατάλληλους 
κωδικούς ανοίγοντας τον δρόµο για να ενταχτούν όλοι οι συνάδελφοι, ενώ ταυ-
τόχρονα κάναµε δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες και περιοδικά (δες σχετικά στην 
σελίδα 3).
Βλέποντας την αδιαφορία της διοίκησης και των εργατοπατέρων, (για να µην 
τρέχουν οι συνάδελφοι στο ΙΚΑ και κάνουν ατοµικές καταγγελίες), στις 20 Φλεβάρη 
καταθέσαµε επιστολή µε αποδεικτικά στοιχεία στον νέο Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρώην συνάδελφο ∆. Στρατούλη για να 
µας εντάξει όλους στους κατάλληλους κωδικούς και αναµένουµε την παρέµβασή 
του.

• Για τις παραβιάσεις ωραρίου και της εργατικής νοµοθεσίας µε τα µονά συνεργεία 
στο δίκτυο προσφύγαµε επανειληµµένως στις Επιθεωρήσεις Εργασίας στην Αθή-
να, στα Χανιά, στο Βόλο, στην Κέρκυρα κ.λ.π. και ήδη στις 3 αυτές επαρχιακές 
πόλεις τα συνεργεία είναι σχεδόν όλα διπλά.

• Για τους εργολάβους που αλωνίζουν ανενόχλητοι στο δίκτυο χωρίς κανέναν επιβλέ-
ποντα παραβιάζοντας το απόρρητο, κάναµε συλλήψεις και δηµοσιεύµατα στον τύπο. 

• Για να µην χαθούν οι χιλιάδες σταθερές θέσεις εργασίας που χάθηκαν µε τις 
διάφορες εθελουσίες, αντιταχτήκαµε σθεναρά, µε τα εκλεγµένα στελέχη µας να 
µην κάνουν χρήση.

• Για την ένταξη των συναδέλφων µας της OTEplus στο τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ 
προσφύγαµε επανειληµµένως στην Α∆ΑΕ, -καταγγέλλοντας τον ΟΤΕ για παραβίαση 
απορρήτου-, στις επιθεωρήσεις εργασίας, κάναµε δηµοσιεύµατα στον τύπο κ.λ.π 
υποχρεώνοντας τον ΟΤΕ να κλείσει την δουλεµπορική OTEplus (σελίδα 4 και 5).

• Για την παράδοση του ΟΤΕ και των τηλεπικοινωνιών της χώρας στο γερµανικό 
ιµπεριαλιστικό κεφάλαιο και στην κρατικών συµφερόντων D.T αντιδράσαµε καί-
γοντας σβάστικες έξω από την Βουλή.
Ταυτόχρονα, µε ανακοινώσεις, δελτία τύπου και δηµοσιεύµατα σε περιοδικά 
και εφηµερίδες αποκαλύψαµε στους εργαζόµενους και στην κοινωνία το πόσο 
επιζήµια ήταν για την χώρα αυτή η παράδοση µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 
α)  Τις αποεπενδύσεις στα βαλκάνια και το ξεπούληµα του δορυφόρου της Hellas-sat. 
β)  Την τεράστια µείωση σταθερών θέσεων εργασίας και την αντικατάστασή 

τους από «ενοικιαζόµενους» εργαζοµένους µε µισθούς πείνας µέσω των 
δουλεµπορικών θυγατρικών του ΟΤΕ και της Cosmote και µέσα από εργολαβίες 
και outsourcing. 

γ) Tο κλείσιµο 300 και πλέον καταστηµάτων ΟΤΕ και Cosmote.
δ)  Το ξεπούληµα ακινήτων που ξεκίνησε ήδη η διοίκηση µε τα 4 κτίρια στην Αθήνα 

κ.λ.π.
Τέλος αποκαλύψαµε τους τεράστιους και προκλητικούς µισθούς και µπόνους του 

Τσαµάζ (µόνο για το 2013 πήρε µισθούς και µπόνους 1.348.675,30 ευρώ) όσο και της 
υδροκέφαλης διοίκησής του που ενώ πετσοκόβουν τους δικούς µας µισθούς αυτοί 
συνεχίζουν στην κρίση να ζουν σαν κροίσοι!

Αυτά και αλλά πολλά κάναµε, όταν όλοι οι άλλοι έχουν συνθηκολογήσει πλήρως µε 
τη γερµανική διοίκηση και δεν τολµούν να αποκαλύψουν το παραµικρό. 

Τελευταίο τρανταχτό παράδειγµα είναι ότι ενώ καταφέραµε να κλείσουµε την 
OTEplus, αυτοί οι οποίοι ήταν υποχρεωµένοι να φέρουν σε πέρας την συµφωνία, 
ενέταξαν τους συναδέλφους αυτούς σαν εργαζόµενους Β’ κατηγορίας µε τα γνωστά 
αποτελέσµατα και κινδυνεύουν όλοι οι εργαζόµενοι να µπουν σ’ αυτό το καθεστώς.

Συναδέλφισσες- φοι:

Όπως βλέπετε δεν είµαστε χθεσινοί ούτε απλοί επικριτές. Ερχόµαστε 
από πολύ µακριά και στοχεύουµε να συνεχίσουµε και να συµβαδίσουµε 
όλοι µαζί όσο χρειαστεί, µέχρι το τέλος. 

Οι δράσεις µας δεν φτάνουν όµως, αν οι ίδιοι δεν ενεργοποιηθείτε και δεν πάρετε 
την κατάσταση στα χέρια σας.

Η ΑΣΕ δεν είµαστε κάποιο ξεχωριστό πράγµα έξω και πάνω από τους εργαζόµενους, 
είµαστε εργαζόµενοι σαν εσάς µε τα ίδια προβλήµατα και τις ίδιες αγωνίες. 

Γι’ αυτό και σας µιλάµε ξεκάθαρα. 
Αν στείλετε τους ίδιους διαπραγµατευτές και τις ίδιες παρατάξεις που είχατε 

ψηφίσει πριν από τρία χρόνια θα είναι παρόµοια και τα αποτελέσµατα.

Εµείς δεσµευόµαστε ότι αν µας ψηφίσετε και έχουµε καθοριστικό 
λόγο στο σωµατείο µας στην ΠΕΤ-ΟΤΕ και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ στο παρακάτω 
πρόγραµµα:

1.  Θα καταγγείλουµε την ΣΣΕ και θα διεκδικήσουµε άµεσα άλλη, η οποία θα επιβάλει 
στη γερµανική διοίκηση:

 α) Επαναφορά του βασικού µισθού στα επίπεδα που ήταν το 2011. 
 β)  Την ένταξη όλων, παλαιών και νέων, µέσα στο ίδιο µισθολόγιο ανάλογα µε τα 

χρόνια υπηρεσίας και τα πτυχία τους.
 γ) Επαναφορά του χρονοεπιδόµατος και των κλιµακίων όπως ίσχυαν.
2.  Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 12% και επικίνδυνης 15% για όλο το τεχνικό 

προσωπικό.

3.  Επαναφορά του οικογενειακού επιδόµατος στο τρέχων µισθολογικό κλιµάκιο 
και όχι όπως υπολογίζεται σήµερα που οι συνάδελφοι τρέχουν στα δικαστήρια, 
δικαιώνονται και τα µοιράζονται µε τους δικηγόρους. 

4.  Επαναχορήγηση (κάτι για το οποίο επίσης δικαιώνονται όσοι προσφεύγουν στα 
δικαστήρια) του επιδόµατος και του µισάωρου της οδήγησης.

5.  Επαναφορά του κανονισµού µεταθετότητας και του πειθαρχικού µε τον τρόπο 
που ήταν πριν.

6.  Επαναφορά και επάνδρωση των βαρδιών και κατάργηση του stand by. 
7.  ∆ιασφάλιση και κατοχύρωση του έργου στους Η/Μ, Η/Π, Ρ/Η κ.λ.π.
8.  Κατάργηση του ελαστικού ωραρίου στα τεχνικά τµήµατα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
9.  Επάνδρωση όλων των συνεργείων στο δίκτυο µε 2 άτοµα και απαρέγκλιτη 

τήρηση του ωραρίου, βάζοντας φρένο στον εργασιακό µεσαίωνα της D.T και των 
συνεργατών της εργατοπατέρων. 

10. Θα πετάξουµε έξω από τον ΟΤΕ τους εργολάβους και η δουλειά θα γίνεται από 
µας.

11. Κλείσιµο των δουλεµπορικών θυγατρικών και ένταξη όλων των συναδέλφων στο 
τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ.

Με λίγα λόγια, δεσµευόµαστε ότι, αυτά που έχουν κόψει όλοι αυτοί θα τα 
διεκδικήσουµε και θα τα λύσουµε. 

Και δεν είναι µια υπόσχεση η οποία δεν στηρίζεται πουθενά αλλά το επιβεβαιώνουν 
οι αγώνες και η δράση µας όλα αυτά τα χρόνια. 

Τέλος, θα παλέψουµε έτσι ώστε µέσα από ένα ενιαίο εργατικό και κοινωνικό 
µέτωπο να διεκδικήσουµε την εθνικοποίηση και την κοινωνικοποίηση του ΟΤΕ. 

Αυτό πρέπει να είναι το κυρίαρχο αίτηµα και η πίεση προς την νέα κυβέρνηση, έτσι 
ώστε να αναγκαστεί να εφαρµόσει το προεκλογικό της πρόγραµµα και να επαναφέρει 
τον ΟΤΕ κάτω από δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο όπου τα κέρδη θα επιστρέφουν 
στην κοινωνία µε άνοιγµα νέων θέσεων εργασίας, που θα προσφέρει φτηνές και 
αξιόπιστες υπηρεσίες προς τους πολίτες και θα σέβεται τα εργατικά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων του. 

συνέχεια από τη σελ. 1

Μέχρι τότε εµείς δεν θα σταµατήσουµε να φωνάζουµε:

Ο ΟΤΕ ανήκει στο λαό και όχι στο κεφάλαιο το γερµανικό!

Έξω η Deutsche Telekom από τον ΟΤΕ! 

Για όλους αυτούς τους λόγους και όχι µόνο, στις 
προσέχεις εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ ζητάµε την ψήφο σας.

Συναδέλφισα, φε: Συντονίσου μαζί μας!

                        ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

                    

  
Ψήφισε

              

                    

                      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

  Για να υπάρξει ξανά δυναµική εκπροσώπηση στο 
σωµατείο και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ. 

  Για να αντισταθούµε όλοι µαζί και να πάρουν τα 
όνειρά µας εκδίκηση!

Εµείς δεν θα συνθηκολογήσουµε!
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1984 - 2015  31 χρόνια αγώνες
Κόντρα: Στην Εργοδοσία, στους Εργατοπατέρες και στην Εξουσία

Συνεχίζουµε: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ

Το τετρασέλιδο πόρισµα της επιθε-

ώρησης εργασίας, µετά από παρέµ-

βαση της ΑΣΕ και των συνάδελφων 

της Κέρκυρας, που υποχρεώνει τον 

ΟΤΕ να έχει διπλά συνεργεία.

Η απάντηση του ΙΚΑ που εντάσ-
σει τον Θανάση Φωλιά της ΑΣΕ 
από υπάλληλο γραφείου, σε τε-
χνίτη δικτύου.

Για να µην τρέχουν οι συνάδελφοι στο 
ΙΚΑ και κάνουν ατοµικές καταγγελίες, στις 
20 Φλεβάρη καταθέσαµε επιστολή µε 
αποδεικτικά στοιχεία στον νέο Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και πρώην συνάδελφο ∆. Στρατούλη για να µας 
εντάξει όλους στους κατάλληλους κωδικούς 
και αναµένουµε την παρέµβασή του.

Για να καταλάβετε, όλοι οι άλ-
λοι συνδικαλιστές και τεχνικοί της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ, παραµένουν υπάλληλοι 
γραφείου! 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ 
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr   E Mail: aseote@yahoo.gr 

Ανοιχτή επιστολή 
  Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
   Κύριε Υπουργέ. 

   Σας ευχόμαστε υπομονή και δύναμη για να ανταποκριθείτε στα τεράστια προβλήματα του 
πολύπαθου τομέα που αναλάβατε. 

   Η δική μας υπομονή όμως έχει εξαντληθεί από τη στάση του υφιστάμενού σας διοικητή 
του ΙΚΑ και των υπηρεσιών που προΐσταται (δυστυχώς ακόμα).  

   Συγκεκριμένα, παρά τις αιτήσεις, παραστάσεις και διαμαρτυρίες μας, τους χιλιάδες 
τεχνικούς του ΟΤΕ επιμένει να μας δηλώνει στις καταστάσεις του ΙΚΑ σαν υπαλλήλους 
γραφείου! 

   Η εμμονή αυτή (παράνομη και καταχρηστική) δεν μπορεί να κατανοηθεί παρά μόνο σαν 
υποστηρικτική στις επιδιώξεις της διοίκησης του ΟΤΕ και της Deutsche Telekom που 
προσπάθησε με αφορμή αυτό να «επαναξιολογήσει» τους τεχνικούς. 

   Εκτός αν πρόκειται για κάποιο απωθημένο του «εν λόγω», επειδή αν και κατ όνομα πρώην 
τεχνικός του ΟΤΕ, την μόνη τεχνική που άσκησε ήταν η τεχνική της εξουσίας (πολιτευτής, 
συνδικαλιστής, ταμίας του ΠΑΣΟΚ κ.λ.π). 

   Όπως αποδεικνύουν τα ντοκουμέντα που σας επισυνάπτουμε από τους χιλιάδες τεχνικούς 
του ΟΤΕ καταφέραμε να ενταχτούμε μόνο 2 (δύο), και αυτό μόνο όταν συνειδητοποίησαν οι 
αρμόδιοι ότι κινδύνευαν να αποκτήσουν την ίδια ιδιότητα με αυτή του διοικητή τους (του 
υποδίκου). 

   Κύριε Υπουργέ. 

   Επειδή το θέμα είναι σημαντικό, αφορά χιλιάδες εργαζόμενους μεταξύ των οποίων 
πολλοί αν και ανήκουμε στα Βαρέα και Ανθυγιεινά παράνομα δεν έχουμε ενταχτεί. 

   Επειδή ο ΟΤΕ της D.T κερδίζει, και το ΙΚΑ και οι εργαζόμενοι χάνουν από την 
παράταση αυτού του προβλήματος, παρακαλούμε για την κατά προτεραιότητα 
επίλυσή του.  

 Αθήνα: 20-02-2015  
 

  Για την ΑΣΕ-ΟΤΕ  
    
      Με τιμή 
 
Αχτσόγλου Κώστας         Οργανωτικός Γραμματέας ΕΕΤΕ-ΟΤΕ. 
 

Ασπρούδης Χρήστος       Μέλος Δ.Σ ΟΜΕ-ΟΤΕ. 
 

Στεφανής Γιώργος           Μέλος Δ.Σ ΠΕΤ-ΟΤΕ. 
 

Φαρακλιώτης Δημήτρης  Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας ΠΕΤ-ΟΤΕ. 
 

Φωλιάς Θανάσης             Μέλος Δ.Σ ΟΜΕ-ΟΤΕ.  
 
Υ.Γ: Ελπίζουμε (αν και η πείρα άλλα δείχνει) ότι ο συνωστισμός τόσων πρώην συνδικαλιστών στο 
υπουργείο σας να είναι για το καλό μας. 

Η ΑΣΕ µπαίνει και στο ∆.Σ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ!
Μετά από πολύχρονο αγώνα η ΑΣΕ κατάφερε να διπλασιάσει τα ποσοστά της και να πάρει µια έδρα στο ∆.Σ της 

ΕΕΤΕ-ΟΤΕ βγάζοντας και έναν αντιπρόσωπο για το συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Μάλιστα στο πρώτο ∆.Σ που πραγµατοποιήθηκε για τη σύσταση του προεδρείου ο εκπρόσωπος µας Κώστας 

Αχτσόγλου εκλέχτηκε στη θέση του Οργανωτικού Γραµµατέα.
Ευχαριστούµε όσους µας εµπιστευτήκατε και σας διαβεβαιώνουµε πως θα συνεχίσουµε να παλεύουµε –τώρα 

και µέσα από το συµβούλιο και το προεδρείο της ΕΕΤΕ- και θα µας βρίσκουν διαρκώς µπροστά τους στα κακόβουλα 
σχέδια που επεξεργάζονται για το µέλλον µας. 

Τα αποτελέσµατα των εκλογών.

Α/Α ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
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%
Έδρες 

∆.Σ.

Έδρες 

ΟΜΕ-

ΟΤΕ
Εκλογές 

ΕΕΤΕ-OTE

1
ΕΝΩΤΙΚΗ 2014 139 150 256 545 71,6 11 8
ΕΝΩΤΙΚΗ 2011 150 137 323 610 66,9 10 9 2014 2011

2
ΑΓ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014 67 18 63 148 19,4 3 2 ΕΓΚΥΡΑ 761 911
ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 50 56 95 201 22,1 4 3 ΛΕΥΚΑ 16 54

3
ΑΣΕ 2014 35 15 18 68 8,9 1 1 ΑΚΥΡΑ 13 11
ΑΣΕ 2011 27 2 13 42 4,6 0 0 ΣΥΝΟΛΟ 790 976
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Εµείς διαχρονικά παλεύουµε όλοι να έχουν σταθε-
ρή εργασία, να διατηρήσουµε και να αυξήσουµε τις 
θέσεις εργασίας.

Η εργοδοσία όµως ήθελε να µειώσει το εργασιακό 
κόστος και µε τη συναίνεση των εργατοπατέρων δη-
µιούργησε  της OTEplus. 

Η OTEplus όµως λειτουργούσε παράνοµα γιατί 
ισχύει το απόρρητο και µόνο ο κύριος και καθολικός 
πάροχος που είναι ο ΟΤΕ, µπορεί µόνο µε δικούς του 
εργαζόµενους, να επεµβαίνει στο ζωντανό δίκτυο. Γι’ 
αυτό οι πάροχοι δίνουν στον ΟΤΕ τις νέες συνδέσεις 
και δεν ανοίγουν µόνοι τους τα καφάο και τα βοχ.

Πάνω σ’ αυτό πατήσαµε, κάναµε δράσεις εντελώς 
µόνοι µας, και καταφέραµε στο τέλος να κλείσουµε 
την δουλεµπορική OTEplus. 

Κατά καιρούς έγιναν πάρα πολλές απόπειρες να δο-
θεί το τεχνικό έργο (νέες συνδέσεις, βρόγχους, κοµ-
µάτια καλωδιακών) σε διάφορες κατευθύνσεις, εργο-
λάβους, outsourcing και δουλεµπορικές εταιρείες. 

Από το 2007 και µετά επανειληµµένως προσφύγαµε 
στην Α∆ΑΕ και στις επιθεωρήσεις εργασίας καταγ-
γέλλοντας τον ΟΤΕ για παραβίαση απορρήτου και για 
παραβάσεις τις εργατικής νοµοθεσίας, κάναµε δηµοσι-
εύµατα στον τύπο, στείλαµε καταγγελίες στα κόµµατα, 
στους βουλευτές και στη Βουλή.
ä Στις 9 Απριλίου 2009 προσφύγαµε στην Α∆ΑΕ και 

καταθέσαµε ντοκουµέντα (δελτία νέων συνδέσε-
ων και οδηγήσεις αυτοκίνητων) που αποδείκνυαν 
ότι ο ΟΤΕ χρησιµοποιεί παράνοµα εργαζόµενους 
από θυγατρική εµφανίζοντάς τους σαν τεχνίτες 
του ΟΤΕ. 

ä Στις 22 Ιουλίου 2009 µε το εµπιστευτικό έγγρα-
φο αρ. πρωτ.: ΕΜΠ 231, η Α∆ΑΕ µας απάντησε 
επίσηµα ότι αυτή η διαδικασία είναι παράνοµη και 
καλούσε τον ΟΤΕ να εφαρµόσει τη νοµιµότητα και 
να προστατεύσει το απόρρητο.

Αυτή η απάντηση ήταν καθοριστική µιας και ο ΟΤΕ 
παραδέχτηκε ότι παρανοµούσε.

ä Στις 21 Φεβρουαρίου 2010 µε δηµοσίευµα στην 
εφηµερίδα το ΠΑΡΟΝ µε τίτλο «Ζητείται... απόρ-
ρητο στον ΟΤΕ» και µε ανακοίνωση στους συνα-
δέλφους φέραµε στο φως όλα όσα γίνονται στον 
ΟΤΕ.

ä Στις 13 Μαρτίου 2010 µε νέο δηµοσίευµα στην 
εφηµερίδα ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ µε τίτλο 
«ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ. Το απόρρητο των επικοινωνιών 
στα χέρια εργολάβων» και µε νέα ανακοίνωση 
προς τους συναδέλφους, συνεχίσαµε τις αποκα-
λύψεις.

ä Στις 7 Ιουνίου 2010 επανήλθαµε µε νέα καταγγε-
λία προς την Α∆ΑΕ για µη τήρηση από τον ΟΤΕ της 
προηγούµενης απόφασης της Α∆ΑΕ.

ä Στις 27 Οκτωβρίου  2010 µας απάντησε η Α∆ΑΕ 
µε το παρακάτω έγγραφο.

ä Στις 26 Απριλίου 2013 βλέποντας τον ΟΤΕ να µην 
συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Α∆ΑΕ και 
να γιγαντώνει το δουλεµπόριο επανήλθαµε µε την 
παρακάτω καταγγελία.

Έτσι κλείσαµε     την OTEplus!
Πως η διαπραγµατευτική οµάδα      µετέτρεψε µια νίκη σε ήττα.
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ä Στις 14 Νοεµβρίου 2014 ο πρόεδρος της Α∆ΑΕ 
για να καλύψει και να κλείσει το θέµα απάντησε 
ότι η OTEplus είναι νόµιµη µιας και είναι θυγατρι-
κή του ΟΤΕ.

ä Στις 11 ∆εκέµβρη 2014 µε δελτίο τύπου προς 
τους διευθυντές όλων των εφηµερίδων κάναµε 
γνωστό στην κοινωνία το δουλεµπόριο µέσω της 
δουλεµπορικής OTEplus µε τις «νέες προσλή-
ψεις» που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ καθώς επίσης και 
τους διορισµούς παιδιών των εργατοπατέρων 
µέσω της OTEplus µε αδιαφανείς διαδικασίες  και 
την πρόσληψη της κόρης του προέδρου της Α∆ΑΕ 
στον ΟΤΕ.

Λίγες µέρες µετά από αυτό το δηµοσίευµα και συ-
γκεκριµένα στις 18 ∆εκέµβρη ο πρόεδρος της Α∆ΑΕ 
υπέβαλε την παραίτησή του.

Παράλληλα εκτός από την Α∆ΑΕ πηγαίναµε σε επι-
θεωρήσεις εργασίας σε τεχνικά τµήµατα και οι επι-
θεωρήσεις επέβαλαν πρόστιµα στην OTEplus.

Με αποκο-
ρύφωµα των 
ενεργειών µας 
το πρωτοσέλι-
δο δηµοσίευµα 
στα Επίκαιρα 
του Απριλί-
ου 2014 όπου 
έδωσε την χα-
ριστική βολή 
στη γερµανική 
διοίκηση απο-
καλύπτοντας 
µε στοιχεία 
της ΑΣΕ την 
παρελκυστική 
τακτική της 
Α∆ΑΕ και του πρόεδρου της.

Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια στα ∆.Σ καταγγέλλαµε 
να κλείσει η δουλεµπορική OTEplus και όλες οι παρα-
τάξεις σφύριζαν αδιάφορα.

Για το µόνο που ενδιαφέρονταν ήταν πως θα δι-
ορίσουν συγγενικά τους πρόσωπα και γι’ αυτό δεν 
µιλούσαν.

∆εν υπάρχει εργασιακός χώρος του ΟΤΕ και της 
Cosmote που να µην συναντήσεις παιδιά, ανίψια, γυ-
ναίκες, µπατζανάκια, κουµπάρους και λοιπούς συγ-
γενείς των εργατοπατέρων.

Γι’ αυτή µας την δράση όλοι µαζί εργοδοσία και συν-
δικαλιστικά στελέχη είχαν την ίδια στάση.

Όλοι µαζί και φανερά αλλά κυρίως από το παρα-
σκήνιο κτυπούσαν την ΑΣΕ µε φανατισµό.

Πως η διαπραγµατευτική οµάδα 
µετέτρεψε µια νίκη σε ήττα.

Πάρθηκε λοιπόν η απόφαση εδώ και πάρα πολλούς 
µήνες ότι τέλος του χρόνου η OTEplus κλείνει.

Τότε λοιπόν ήρθε η εργοδοσία και άρχισαν τα παζά-
ρια µε την διαπραγµατευτική οµάδα και όλες τις πα-
ρατάξεις εκτός της ΑΣΕ και ενώ ήταν υποχρεωµένοι 
να κλείσουν την OTEplus αντί να επιµείνουν να εντα-
χτούν όλοι µε τα ίδια δικαιώµατα και στο µισθολόγιο 

του ΟΤΕ µε διάφορα ανταλλάγµατα όπως, η µεταφορά 
συγγενικών τους προσώπων κυρίως σε καταστήµατα 
του ΟΤΕ για να ενταχτούν στον ΟΤΕ, απαλλαγές εργα-
σίας, χρηµατοδότηση των ταξιδιών κ.λ.π. κατέληξαν 
στην περίφηµη ΣΣΕ που υπέγραψαν.

Μ’ αυτό επιδίωξαν:
1.   Να µειωθούν τα συνολικά έξοδα της εταιρείας 

σε ότι αφορά τους µισθούς των εργαζοµένων 
(µείωση εργασιακού κόστους).

2.  Να διατηρηθούν τα προνόµια του παρασιτισµού, 
τα επιδόµατα θέσης, τα µπόνους κ.λ.π των 2200 
προϊσταµένων που τη µερίδα του λέοντος έχει 
το διοικητικό προσωπικό.

3.   Να εντάξουν τους εργαζόµενους της OTEplus 
όπως προαναφέρουµε όχι µε τα ίδια δικαιώµα-
τα και τους ίδιους µισθούς αλλά να φτάσουν το 
εισαγωγικό µισθό όπως ίσχυε για τους παλαιούς 
µετά από 30 χρόνια!

4.   Από την άλλη θεωρούν ότι, οι εργαζόµενοι της 
OTEplus οι οποίοι βρίσκονται ξεκρέµαστοι τε-
λείως θα τους ψηφίσουν παρουσιάζοντας ότι 
τους έκαναν ρουσφέτι, για µια διαδικασία που 
όχι µόνο δεν είχαν καµία συµµετοχή όπως απο-
δεικνύουµε µε τόσα ντοκουµέντα ήταν νίκη της 
ΑΣΕ, αλλά συµµετείχαν να τους υποβαθµίσουν 
και να µπουν µε τους µισθούς που µπήκαν για να 
τους ξαναέχουν όµηρους.

5.   Ταυτόχρονα για µια ακόµη φορά άφησαν εκτός 
τους συµβασιούχους µε δικαστικές αποφάσεις 
και άνοιξαν όχι απλά την κερκόπορτα αλλά την 
κεντρική πύλη στην επόµενη φάση να πάνε όλο 
το προσωπικό στο µισθολόγιο που τοποθέτησαν 
τους εργαζόµενους την πρώην OTEplus.

Τα συµπεράσµατα λοιπόν είναι τρανταχτά.
Η ένταξη των εργαζοµένων της OTEplus και για 

την εργοδοσία και για τους συνδικαλιστές - εργατο-
πατέρες ήταν ένα έργο που υποχρεώθηκαν να διεκ-
περαιώσουν µε βαριά καρδιά.

Έτσι λοιπόν κατάφεραν από µια δικιά µας νίκη το 
κλείσιµο της OTEplus -όπως έχουµε ξαναπεί- να κερ-
δίσουν µια συνολική ήττα για όλους τους εργαζόµε-
νους.

Καλούµε όλους τους εργαζόµενους και τους πα-
λιούς και τους ενδιάµεσους και τους νέους από την 
OTEplus να µην ακούνε τους µαυρογιαλούρους που 
για να ψηφοθηρήσουν παρουσιάζουν το άσπρο µαύρο. 

Να στηρίξουν φανατικά το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ 
για να µπορέσουµε να παλέψουµε και να επιβάλου-
µε να ενταχτούν στη συνέχεια όλοι οι εργαζόµενοι 
στο προηγούµενο µισθολόγιο και να µην ριψοκινδυ-
νεύσουν και να µην µαταιοπονούµε όλοι µαζί από την 
µια να κερδίζουµε νίκες και να πηγαίνουν οι ίδιες πα-
ρατάξεις και οι διαπαραταξιακοί διαπραγµατευτές -αν 
τους ξαναψηφίσετε- να καταλήγουν σε συµφωνίες σε 
βάρος των εργαζοµένων και ιδιαίτερα του τεχνικού 
κόσµου παλαιών και νέων.

Τη ΝΙΚΗ θα φέρει ο ΑΓΩΝΑΣ!

ΑΣΕ

Έτσι κλείσαµε     την OTEplus!
Πως η διαπραγµατευτική οµάδα      µετέτρεψε µια νίκη σε ήττα.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ • 2-6 MAΡΤΙΟΥ 2015
Ξύνονται στην γκλίτσα του τσοπάνη!

Βλέποντας την µεγάλη απήχηση που έχει η ΑΣΕ στους εργαζόµενους και φο-
βούµενοι ότι θα χάσουν τις καρέκλες και τις απαλλαγές, έχουν βγει στη γύρα όλοι 
τους κοµµατιαστοί και ακοµµάτιαστοι και χυδαιολογούν κατά της ΑΣΕ, ότι δήθεν η 
ΑΣΕ απείχε από την ψηφοφορία, ότι η ΑΣΕ αποχώρησε, ότι και η ΑΣΕ ψήφισε την 
ΣΣΕ κ.λ.π. 

Αποκρύπτοντας σκόπιµα, ότι η ΑΣΕ όχι απλά δεν αποχώρησε αλλά ήταν εκεί 
µέχρι το τέλος στηρίζοντας την δική της πρόταση που κατέθεσε για συνέχιση των 
κινητοποιήσεων µέχρι ότου υποχρεώσουµε τη διοίκηση για υπογραφή µιας ικανο-
ποιητικής ΣΣΕ που δεν θα έχει καµία περαιτέρω µείωση στους µισθούς µας και που 
όλοι οι συνάδελφοι της OTEplus θα ενταχτούν στον ΟΤΕ µε τα ίδια δικαιώµατα.

Αυτή ήταν η πρότασή µας και αυτή ψηφίσαµε. 
Αντί λοιπόν να απολογούµαστε εµείς αν αποχωρήσαµε καλό θα ήταν να απολο-

γηθούν αυτοί:
• Γιατί δεν συνέχισαν τις κινητοποιήσεις και τις διαπραγµατεύσεις όπως πρότεινε 

η ΑΣΕ αλλά βιάστηκαν και υπέγραψαν αυτή τη ΣΣΕ όταν είχαµε ακόµη πολύ χρόνο 
µπροστά µας µε τη µετενέργεια µέχρι τέλος Μάρτη και οι πολιτικές εξελίξεις 
µας ευνοούσαν;

• Γιατί ενώ µας είχαν υποσχεθεί µε την προηγούµενη ΣΣΕ ότι 1η πρώτου του 
2015 οι µισθοί µας θα επανέλθουν στα προηγούµενα επίπεδα του 2011 δεν 
επανήλθαν;

• Γιατί δεν έβαλαν βέτο όπως πρότεινε η ΑΣΕ για να κοπούν στο µισό οι θέσεις 
ευθύνης και τα επιδόµατα θέσης των 2200 προϊσταµένων (σε 12000 εργαζόµε-
νους) και όλα αυτά τα χρήµατα 12 εκ ευρώ περίπου να δοθούν ως αυξήσεις στο 
µόνιµο προσωπικό και οι συνάδελφοι της OTEplus να ενταχτούν µε καλύτερους 
όρους;

• Γιατί ο γραµµατέας της OME και πρώην πρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ ο Βασιλάκης 
ο Λάµπρου δέχτηκε και υπέγραψε την ΣΣΕ θυσιάζοντας για δεύτερη φορά τους 
τεχνικούς µιας και είµαστε οι µόνοι που χάσαµε πάνω από 30% και όχι µόνο 
11% που έχασαν όλοι οι άλλοι εργαζόµενοι;

• Γιατί λοιπόν αφού είναι τόσο καλός διαπραγµατευτής και όλα τα σφάζει και όλα 
τα µαχαιρώνει, δεν προστάτεψε τα χιλιάδες µέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ όπως προστάτε-
ψαν ο Κούτρας και οι άλλοι του ΠΑΣΕ τα δικά τους µέλη εξασφαλίζοντας σε κάθε 
κατάστηµα σε 8 υπαλλήλους οι 3 να παίρνουν επίδοµα θέσης και να µην έχουν 
υποστεί καµία περαιτέρω µείωση;

Πάνω σ’ αυτά θα πρέπει να απαντήσουν και να αφήσουν τις εξυπνάδες ότι η ΑΣΕ 
απείχε και αποχώρησε. 

Η ΑΣΕ ήταν και είναι πάντα µπροστά σε όλους τους αγώνες, άλλοι δεν είναι και 
κοιτάνε το κοµµατικό και προσωπικό τους συµφέρον.

Άλλοι έχουν βάλει όλο τους το σοι στον ΟΤΕ ξεπουλώντας τους εργαζόµενους 
και έχουν ενθυλακώσει από 16.000 µέχρι 100.000 ευρώ στη θητεία τους (µαύρα 
και αφορολόγητα) σαν συνδικαλιστικούς µισθούς από τα σωµατεία και κυκλοφορούν 
τζάµπα µε AUDI σαν Golden Boys που τους δώρισε η διοίκηση.

Καλό θα είναι λοιπόν, όλοι αυτοί που για να βολέψουν ολόκληρο το συγγενολόι 
τους στον ΟΤΕ ξεπούλησαν τους εργαζόµενους, όπως επίσης και ορισµένα παιδιά 
συνδικαλιστών κοµµατικών και «ακοµµάτιστων» που µπήκαν στον ΟΤΕ λόγω πα-
τέρα και τώρα το παίζουν συνδικαλιστές, να σταµατήσουν να χυδαιολογούν κατά 
της ΑΣΕ.

Αν θέλουν να το παίξουν συνδικαλιστές να κάνουν δράσεις και προπάντων να 
επιστρέψουν στην ΠΕΤ-ΟΤΕ τα χιλιάδες ευρώ που τσέπωσαν όλα αυτά τα χρόνια 
που είναι απαλλαγµένοι. 

Επιχειρούν να µας µετατρέψουν
από τεχνικούς σε σεκρετέρες!

Συναδέλφισσα, φε, τεχνικέ:

Πάντα οι διοικήσεις προσπαθούσαν να οξύνουν τις αντιθέσεις µεταξύ τεχνικών και 
διοικητικών συναδέλφων. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που ενώθηκαν όλα τα σω-
µατεία και δηµιούργησαν την ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Στη δηµιουργία της, κυρίαρχο ρόλο έπαιξε το σωµατείο µας η ΠΕΤ-ΟΤΕ που εκείνη 
την εποχή είχε 15.000 µέλη. Μέχρι τότε µας χώριζαν τα επιµέρους προβλήµατα. 
Απεργούσε π.χ η ΠΕΤ-ΟΤΕ, δεν απεργούσε το σωµατείο των διοικητικών κ.λ.π.

Από την δηµιουργία της ΟΜΕ-ΟΤΕ και µετά εξοµαλύνθηκαν αυτές οι αντιθέσεις, 
διεκδικούσαµε και λύναµε προβλήµατα για όλο το προσωπικό και δηµιουργήθηκε ένα 
ενιαίο συνδικαλιστικό κίνηµα χωρίς διακρίσεις και επιµέρους διαφορές.

Τα τελευταία χρόνια µε την εξαγορά του ΟΤΕ από την D.T, η ισορροπία αυτή έχει 
ανατραπεί.

Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο κυριότερος λόγος όµως είναι η υποβάθµιση της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
και οι ανίκανες ηγεσίες που βρέθηκαν στο τιµόνι της ΠΕΤ-ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια.

Ήταν θέµα χρόνου να συµβεί αυτό και ιδιαίτερα όταν αναθέσαµε το τιµόνι της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ σ’ έναν οδηγό ενός διευθυντή και σε πολλούς άλλους που έχουν τόσα 
χρόνια να πιάσουν κατσαβίδι και χειροτηλέφωνο.

Έτσι υποστήκαµε τεράστιες µειώσεις µέχρι και 30%, χάσαµε κατακτηµένα δικαι-
ώµατα, επίδοµα οδήγησης, ανθυγιεινά κ.λ.π. ενώ όλοι οι άλλοι είχαν µείωση µισθού 
11%.

Πρέπει να ξέρετε επίσης ότι η εργοδοσία προτείνει ένα ποσό για αυξήσεις, -τα 
τελευταία χρόνια για µειώσεις- και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ τα µοιράζουν ανάλογα.  

Απ’ ότι φαίνεται εκεί χάθηκε η ισορροπία. ∆εν είχαµε συνδικαλιστές να υπερασπι-
στούν τους τεχνικούς και στα χρόνια της χασούρας πήραµε τη µερίδα του λέοντος! 

Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν στις 8-12 ∆εκέµβρη, οι διοικητικοί του ΠΑ-
ΣΕ-ΟΤΕ έγραψαν στο σωµατείο εκατοντάδες συµβασιούχους της OTEplus που δού-
λευαν στα call centers (11888, 13888 κ.λ.π.), τους έταξαν ότι θα τους µονιµοποιή-
σουν στον ΟΤΕ, τους έβαλαν στη σειρά και ψήφισαν τους προϊσταµένους τους που 
ήταν υποψήφιοι µε την ΠΑΣΚΕ και την ∆ΑΚΕ, και στις 23 ∆εκέµβρη τους πούλησαν 
όλους και αντί να τους µονιµοποιήσουν τους µετέφεραν στην δουλεµπορική εταιρεία 
e-value.

Οι συνάδελφοι αυτοί, νεαρής κυρίως ηλικίας και άπραγοι από τα συνδικαλιστικά 
τερτίπια, την πάτησαν και πνέουν µένεα εναντίον τους. Τώρα όµως είναι πια αργά.

Όπως καταλαβαίνετε, έτσι δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο θέµα για το συνδικαλιστι-
κό κίνηµα του ΟΤΕ. Έχουν εκλεγεί και θα συµµετέχουν στο προσεχές συνέδριο της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ δεκάδες νόθοι αντιπρόσωποι του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν 
κανέναν. 

Όσοι τους ψήφισαν, απολύθηκαν από την OTEplus. Οι ευθύνες είναι τεράστιες όχι 
µόνο για την ΠΑΣΚΕ και την ∆ΑΚΕ του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ αλλά κυρίως για τους συντρόφους 
τους της ΠΕΤ-ΟΤΕ που ανέχτηκαν αυτή την κατάσταση. 

Αν νοµιµοποιηθούν αυτοί οι αντιπρόσωποι στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, είναι σίγουρο ότι η 
ΟΜΕ-ΟΤΕ θα διαλυθεί.

Εµείς θα απαιτήσουµε, και το ίδιο πρέπει να κάνουν όλες οι άλλες παρατάξεις και 
να δεσµευτούν πριν από τις εκλογές, να απαιτήσουν να ξανακάνει εκλογές ο ΠΑ-
ΣΕ-ΟΤΕ και να στείλει πραγµατικούς και όχι νόθους αντιπροσώπους στο συνέδριο.

Αυτός είναι ένας ακόµα πρόσθετος λόγος που πρέπει να ψηφίσετε την ΑΣΕ και να 
µαυρίσετε όλες τις παρατάξεις που παίζουν τέτοια επικίνδυνα παιγνίδια όχι µόνο σε 
βάρος των τεχνικών αλλά ολόκληρου του συνδικαλιστικού κινήµατος του ΟΤΕ.

Πύκνωσαν οι ληστείες!

Πριν τέσσερα χρόνια, δυο στελέχη της ∆ΑΚΕ από την ΠΕΤ-ΟΤΕ δήλωσαν ότι 
βγαίνοντας από την τράπεζα τους έκλεψαν µια τσάντα µε 64.000 ευρώ!

Συγκεκριµένα, πήγαν στην τράπεζα Πέµπτη µεσηµέρι, παραµονή 25ης Μαρτίου, 
(ενώ µεσολαβούσε τριήµερο) και σήκωσαν 64.000 ευρώ για να τα τοποθετήσουν 
στο χρηµατοκιβώτιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ, για να πληρώσουν τα έξοδα της Σ.Α που θα 
γίνονταν σε 10 µέρες!

Το θέµα το αποσιώπησαν και δεν υπήρξε καµία συνέπεια για τους απρόσε-
κτους.

Φανταστείτε να ήταν κάποιο στέλεχος της ΑΣΕ τι θα γινόταν. 
Σήµερα µαθαίνουµε ότι ληστές µπήκαν στα γραφεία του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ και πήραν 

από το χρηµατοκιβώτιο 28.000 ευρώ!
Εµείς τι να πούµε; Ας κρίνουν οι συνάδελφοι για το πόσο σέβονται και προστα-

τεύουν τα λεφτά των σωµατείων µας που πληρώνουµε µε τις συνδροµές µας.
Απ’ ότι φαίνεται οι ληστές θα έχουν µάθει ότι είναι γεµάτα τα χρηµατοκιβώτια 

των σωµατείων του ΟΤΕ.
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Πριν πας στην κάλπη ενηµερώσου, πάρε θέση!

Δεν αξίζουν στα σωματεία και σε μας τέτοιες ηγεσίες!

Συντονίσου µαζί µας!

•  Πως γίνεται να ψηφίζουµε συναδέλφους 
µας για να µας εκπροσωπήσουν και αντί 
να υποστηρίζουν εµάς, υποστηρίζουν 
τα κοµµατικά ή και τα εργοδοτικά συµ-
φέροντα;

• Γιατί τα κάνουν όλα αυτά; Γιατί αλλά-
ζουν στρατόπεδο;

Αλήθεια πρώτη:
Για να µην πηγαίνουν στη δουλειά!
Αναφέρουµε ενδεικτικές περιπτώσεις µελών του 

σωµατείου µας που έχουν τουλάχιστον 18 χρόνια να 
κάνουν ένα µεροκάµατο:

Β. Λάµπρου ∆ΑΚΕ, Ν. Σιτζάνης ΕΣΚ, Θ. Τασσιός 
ΠΑΣΚΕ, Γ. Μαριόλης ΠΑΣΚΕ - Ακοµµάτιστοι κ.λ.π.

Η ΑΣΕ έχει άλλη φιλοσοφία και πρακτική στο συ-
γκεκριµένο ζήτηµα.

Θεωρεί ότι ο συνδικαλιστής πρέπει να βρίσκεται 
στους χώρους εργασίας και να χρησιµοποιεί την 
απαλλαγή µόνο για λίγες µέρες όταν χρειάζεται να 
βρίσκεται σε συνδικαλιστική αποστολή.

Γι’ αυτό οι εκπρόσωποί µας σε ΠΕΤ και ΟΜΕ-ΟΤΕ 
είναι συνδικαλιστές και εργαζόµενοι ταυτόχρονα.

Πιστεύουµε και εφαρµόζουµε επίσης την εναλλαγή 
στα συνδικαλιστικά όργανα.

Τι θα πάθαιναν οι παραπάνω αν ξαναγύριζαν για 
ένα διάστηµα έστω στη δουλειά;

Γι’ αυτό όταν αποκαλύπτουµε αυτές τις πρακτικές, 
µας συκοφαντούν και µας πολεµούν µε τέτοια λύσσα.

Συναδελφισσα-φε: Παραµέρισέ τους.
Μαύρισε το εργοδοτικό µέτωπο των εθελόδουλων 

εργατοπατέρων.
Στο χέρι σου είναι να τους ξαναστείλεις για δουλειά.

Αλήθεια δεύτερη:
Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν την αφέλεια 

να συµµετέχουν σε κοµµατικά και εργοδοτικά ψηφο-
δέλτια ή να ψηφίζουν ή να σταυρώνουν κάποιους ότι 
θα εκλεγούν από αυτό το ψηφοδέλτιο ή µε τους σταυ-
ρούς που βάζουν θα εκλέξουν αυτούς που θεωρούν 
καλύτερους.

Μεγάλο σφάλµα γιατί:
• Το ποιοι θα εκλεγούν το αποφασίζει πριν από τις 

εκλογές η κοµµατική ηγεσία που δίνει τη γραµµή 
σε κάθε παράταξη.

• Με σταυρωµένα ψηφοδέλτια (την περιβόητη 
γραµµή) προωθούν όσους θέλουν να εκλέξουν.

• Ποιοι προωθούνται; Οι πειθήνιοι και οι Νενέκοι 
της κάθε παράταξης.

Συµπέρασµα: Το παιγνίδι είναι στηµένο και από 
πριν ξεπουληµένο.

Πρόσφατο και τρανταχτό παράδειγµα:
Στις εκλογές του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ έκοψαν τον πρόεδρο 

της ΟΜΕ-ΟΤΕ Κούτρα, δεν εκλέχτηκε ούτε για αντι-
πρόσωπος στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, ούτε στο σωµατείο του!

Όσοι λοιπόν µπήκατε (πολλοί παρά τη θέληση σας) 
στα ψηφοδέλτια σεντόνια των γνωστών παρατάξεων, 
δεν ωφελεί να ψηφίσεις τον εαυτό σου στην παρά-
ταξη που είσαι υποψήφιος.

Η ψήφος σου συµβάλει να εκλεγούν οι γνωστοί ερ-
γατοπατέρες της παράταξής σου.

Ψήφισε και συ µαζί µε τους άλλους 
συναδέλφους, σταύρωσε όποιους θεω-
ρείς ικανότερους ή ρίξε ασταύρωτο το 
ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Συναδέλφισσα, φε:
Για µια ακόµη φορά καλείσαι να προσέλθεις στη κάλπη και 

να αποφασίσεις µε την ψήφο σου ποια θα είναι η νέα διοίκηση 
του σωµατείου για την εποµένη τριετία. 

Και σ’ αυτές τις εκλογές κατεβαίνουν οι ίδιες παρατάξεις, 
άλλες µε τ’ όνοµά τους, άλλες µε νέο όνοµα και όλες µαζί 
εµφανίζονται σαν ανεξάρτητες.

Οι παρατάξεις που ζητούν την ψήφο σου είναι:

Η ∆ΑΚΕ (Νέα ∆ηµοκρατία), η ΠΑΣΚΕ (Συναδελφική Αλλη-
λεγγύη) που άλλαξε όνοµα (σαν το ΠΑΣΟΚ που έγινε Ελιά) 
για να ψαρέψει σε θολά νερά, η ΕΣΚ (ΚΚΕ), το ΕΜΑ, το γκρί-
ζο µόρφωµα των «Ακοµµάτιστων» και η ΑΣΕ η οποία είναι και 
η µοναδική ανεξάρτητη και ακηδεµόνευτη συσπείρωση στο 
χώρο του ΟΤΕ εδώ και 31 χρόνια! 

Αν και αυτά λίγο πολύ είναι σε όλες και όλους σας γνωστά, 
αυτά που ενδεχοµένως να µην γνωρίζεις είναι ότι:

• Μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία δεν αποφασίζεις 
µόνο για την νέα ∆ιοίκηση που θα έχει το σωµατείο αλλά 
και για τη νέα διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ του Εργατικού Κέ-
ντρου της πόλης σου και της ΓΣΕΕ. 
∆ηλαδή όσες και όσοι από σας ψηφίσατε την προηγούµε-
νη τριετία ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ κ.λ.π ψηφίσατε και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ 
(ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ) και στην ΓΣΕΕ τους διάφορους Παναγόπου-
λους!

• Όλες οι παρατάξεις ενώ στα λόγια εµφανίζονται διαφορετι-
κές, στην πράξη δεν διαφέρουν σε τίποτε, γιατί στο τέλος 
µπροστά στο µοίρασµα των καρεκλών τα βρίσκουν και αλ-
ληλοψηφίζονται. 
Με την ψήφο όλων των παρατάξεων, ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ - ΕΣΚ 
- ΕΜΑ και «ΑΚΚΟΜΑΤΙΣΤΩΝ» την προηγούµενη τριετία 
εκλέχτηκε πρόεδρος στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ο Κούτρας (ΠΑΣΚΕ) 
και γραµµατέας ο Λάµπρου (∆ΑΚΕ) κ.ο.κ.

• Όλοι µαζί χωρίς αιδώ, ∆ΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ- ΕΣΚ- ΕΜΑ και 
«Ακοµµάτιστοι» ενθυλάκωναν συνδικαλιστικούς µισθούς 
(µαύρα και αφορολόγητα) από το σωµατείο, παίρνοντας 
από 16.000 ευρώ έκαστος στην τριετία, φτάνοντας ακόµα 
και τις 100.000 ευρώ ανάλογα µε τα χρόνια που βρίσκονταν 
κάποιος στο προεδρείο!

• Όλοι µαζί, ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ – ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΕΣΚ συ-
ναποτελούσαν την διαπαραταξιακή οµάδα, συναλλάσσο-
νταν µε την εργοδοσία και έκαναν ότι τους έλεγε!

Γι’ αυτό κανένας -µα κανένας κυριολεκτικά- δεν προσέφυγε 
σε καµία επιθεώρηση εργασίας για τις συνεχείς παραβιάσεις 
του ωραρίου στο ∆. Μέγαρο, στο Κορωπί, στα Τεχνικά Τµήµα-
τα κ.λ.π., ούτε για τις απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν οι 
συνάδελφοι στο δίκτυο µε την εντατικοποίηση, τα µονά συνερ-
γεία και τα δεκάδες εργατικά ατυχήµατα, παρόλο ότι γνώριζαν 
τα προβλήµατα και τα επισηµαίνουν στις ανακοινώσεις τους.

Κανένας επίσης δεν προσέφυγε στο ΙΚΑ που είµαστε όλοι 
ασφαλισµένοι (τεχνικοί, διοικητικοί, καθαρίστριες κ.λ.π.) ως 

υπάλληλοι γραφείου για να υποχρεώσουν τον ΟΤΕ να µας 
εντάξει στην ειδικότητά µας, αφήνοντας τη διοίκηση ανενό-
χλητη να καταργεί ειδικότητες και εξειδίκευση και να µην 
κολλάει Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσηµα, στους συναδέλφους 
στις καλωδιακές και στις καθαρίστριες.  

Όχι µόνο οι πρώην κυβερνητικοί εργατοπατέρες (∆Α-
ΚΕ-ΠΑΣΚΕ) δεν έκαναν κάτι αλλά ούτε και ο εκπρόσωπος της 
ΓΣΣΕ στο ΙΚΑ, επικεφαλής της Αγ. Συνεργασίας (ΕΜΑ) στην 
ΟΜΕ-ΟΤΕ και ένας από τους 4 διαπραγµατευτές Ι. ∆ούκας 
έκανε κάτι γι’ αυτό, παρόλο ότι ήταν µέλος του ∆.Σ του ΙΚΑ!

Ούτε επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΤ-ΟΤΕ (ΕΣΚ), πρόεδρος 
του ΣΕΤΗΠ, µέλος ∆.Σ του ΕΚΑ και υποψήφιος Βουλευτής µε 
το ΚΚΕ στην ‘Α Αθήνας Α. Περάκης έκανε κάτι παρόλο που 
ο ίδιος είναι καλωδιακός και έπρεπε να είναι στα Βαρέα και 
Ανθυγιεινά! 

Τέλος κανείς τους δεν έκανε καµία ουσιαστική ενέργεια 
όπως π.χ (Προσφυγή στην Α∆ΑΕ, στις Επιθεωρήσεις Εργα-
σίας, δηµοσιεύµατα στον τύπο και επερωτήσεις στη Βουλή 
παρόλο ότι είχαν και εφηµερίδες και Βουλευτές στη Βουλή) 
για να αναγκάσουν την διοίκηση να εντάξει όλους τους συµ-
βασιούχους µε δικαστικές αποφάσεις και όλους τους συνα-
δέλφους από τις δουλεµπορικές θυγατρικές στον ΟΤΕ και ας 
λένε ότι ενήργησαν για την ενσωµάτωση της OTEplus στον 
ΟΤΕ.

Αντιθέτως, ανάλογα µε τα ποσοστά τους, δεξιοί, «αριστε-
ροί» και «ακοµµάτιστοι» προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν την 
µεγαλύτερη ποσόστωση στους διορισµούς µέσω των θυγατρι-
κών. 

∆εν υπάρχει εργασιακός χώρος που να µην συναντάς παι-
διά, ανίψια, γυναίκες και λοιπούς συγγενείς των εργατοπατέ-
ρων, µε τη µερίδα του λέοντος ανάλογα µε το ποσοστό τους 
να έχουν οι «Ακοµµάτιστοι»!

Τους προκαλούµε όλους, ιδιαίτερα τους «αριστερούς» (που 
εµφανίζονται σαν αντιµνηµονιακοί) και τους δήθεν «Ακοµµάτι-
στους», να µας δείξουν ένα έγγραφο µε µια καταγγελία σε 
µια έστω Επιθεώρηση Εργασίας, στο ΙΚΑ, στην Α∆ΑΕ, στην 
Αρχή ∆ιασφάλισης Προσωπικών ∆εδοµένων κ.λ.π.

Τώρα όλοι µαζί (ενώ ολόκληρη την 3ετια ήταν εξαφανισµέ-
νοι) εµφανίζονται σαν διαφορετικοί, παριστάνουν τους ανε-
ξάρτητους, µιλάνε για αγώνες και ζητάνε την ψήφο σου για 
να συνεχίσουν την ίδια πορεία. 

Μια πορεία κερδοφόρα για τους ίδιους και τα κόµµατα τους 
και καταστροφική για όλους τους εργαζόµενους.

Όµως τώρα ξέρεις!

 Πες όχι στον εργοδοτικό και κυβερνητικό 
συνδικαλισµό δεξιό και αριστερό.

 Στήριξε το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο των 
εργαζόµενων αγωνιστών συνδικαλιστών της 
ΑΣΕ.

Ξαναπούλησαν τους συµβασιούχους!
Πάνω από 20 χρόνια 100 εναποµείναντες συµβασιούχοι 

µε δικαστικές αποφάσεις περιµένουν να δικαιωθούν και να 
ενταχτούν στον ΟΤΕ.

Όλα αυτά τα χρόνια οι εργατοπατέρες τους κτυπάνε την 
πλάτη και τους τάζουν τακτοποίηση και τακτοποίηση δεν βλέ-
πουν. 

Είχαµε την αυταπάτη ότι έστω προεκλογικά θα τους πείθα-
µε και θα τους αναγκάζαµε µε την νέα ΣΣΕ επιτέλους να τους 
εντάξουν, αλλά λάθος πόρτα κτυπήσαµε. 

Για µια ακόµη φορά οι συµβασιούχοι ξεπουλήθηκαν. 

Αυτή τη δικαίωση -όσον αφορά το πρόβληµα της ένταξης 
των συµβασιούχων στον ΟΤΕ- εννοεί µε απύθµενο θράσος 
στο προεκλογικό της φυλλάδιο η ∆ΑΚΕ!  

Αυτοί που τόσα χρόνια δεν είναι ικανοί να πιέσουν και να 
αναγκάσουν µε αγώνες τη διοίκηση να µονιµοποιήσει τους 
100 εναποµείναντες συµβασιούχους που ταλαιπωρούνται µε 
δικαστικές αποφάσεις, παινεύονται πως κατάφεραν να εντά-
ξουν 2015 συναδέλφους της OTEplus στον ΟΤΕ!  Βρε ΟΥΣΤ!

Συνάδελφοι συµβασιούχοι, οι εκλογές έφτασαν. Μαυρίστε 
τους µαυρουγιαλούρους που σας δουλεύουν τόσα χρόνια!
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Στο σπίτι του κρεµασµένου 
δεν µιλάνε για σχοινί!

Κυκλοφορεί µέσα από ένα προεκλογικό φυλλάδιο η 
∆ΑΚΕ -µήπως τσιµπήσουν κάποιοι αφελείς- ότι ο Βασιλά-
κης (όχι ο Καΐλας) αλλά ο Λάµπρου και η ∆ΑΚΕ έσωσαν 
τους ΟΤΕπλασίτες, ενώ η ΑΣΕ δεν έκανε τίποτε και ότι ο 
Βασιλάκης έβαλε βέτο και άλλες σαπουνόφουσκες. 

Αντί να βρουν καµία τρύπα να κρυφτούν που ενώ δεν 
έκαναν τίποτε όλα αυτά τα χρόνια και βολεύονταν αυτοί 
και η εργοδοσία µε την οµηρία των συµβασιούχων, αντί 
να αρπάξουν την ευκαιρία που η ΑΣΕ µε τους µακρόχρο-
νους αγώνες της κατάφερε να κλείσει την OTEplus και 
να εντάξουν τους συναδέλφους ισότιµα µε τους ίδιους 
βασικούς µισθούς και την ίδια εξέλιξη, µετέφεραν το δου-
λεµπορικό εργασιακό καθεστώς της OTEplus µέσα στον 
ΟΤΕ! 

Οι συνάδελφοι της OTEplus ας τους κρίνουν.
Συνάδελφοι της OTEplus, δώστε τους την απάντηση 

στην κάλπη και σ’ αυτούς και σε όποιους άλλους µαυρο-
γιαλούρους προσπαθούν να ψηφοθηρήσουν.

Το γκρίζο µόρφωµα των «Ακοµµάτιστων»!
Υπάρχει µια παράταξη-µόρφωµα που αυτοονοµάζεται 

«Ακοµµάτιστη». 
Την παράταξη αυτή την έφτιαξαν πριν από χρόνια οι 

κοµµατικές παρατάξεις για να εγκλωβίζουν αφελείς ψηφο-
φόρους και µε αντικειµενικό σκοπό να κτυπάνε την ΑΣΕ, 
παρουσιάζοντας δήθεν ότι υπάρχει και άλλη ανεξάρτητη 
παράταξη.

Όλα αυτά τα χρόνια παίζουν περιφερειακό και παρασκη-
νιακό ρόλο στηρίζοντας και ψηφίζοντας σε όλα τα συµ-
βούλια και τα συνέδρια κυρίως τις κυρίαρχες παρατάξεις 
ΠΑΣΚΕ και ∆ΑΚΕ. 

Έτσι ενώ κάποιοι συνάδελφοι εγκλωβίζονται και νοµί-
ζουν ότι ψηφίζουν «ακοµµάτιστους» οι αντιπρόσωποι που 
εκλέγουν ψηφίζουν τους κοµµατικούς.

Όπως λέει η παροιµία «έπεσε το λάδι µας, µες τη µα-
γεριά µας!» 

Σαν αντάλλαγµα παίρνουν θέσεις στα διοικητικά συµ-
βούλια αλλά κυρίως παζαρεύουν διορισµούς παιδιών και 
θέσεις προϊσταµένων. Τα ίδια έκαναν και την τριετία που 
πέρασε. Γι’ αυτό συνάδελφε πρόσεχε. 

Στις εκλογές ψηφίζεις ακοµµάτιστους αλλά µετά τις 
εκλογές σου βγαίνουν κοµµατικοί! 

∆εν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο!
Εδώ και χρόνια η ΠΕΤ-ΟΤΕ έβγαζε ανά δίµηνο την φωνή 

των τεχνικών και στο τέλος του έτους ένα ηµερολόγιο 
που έστελνε σε κάθε συνάδελφο.

Επίσης σε κάθε προεκλογική περίοδο το σωµατείο 
έβγαζε ένα µικρό ποσό για τα προεκλογικά έξοδα της 
κάθε παράταξης (για µια αφίσα ή ενός φυλλαδίου) µε σκο-
πό οι παρατάξεις να µπορούν να κάνουν στοιχειωδώς τον 
προεκλογικό τους αγώνα. 

Τελευταία µε το πρόσχηµα ότι τα οικονοµικά δεν είναι 
καλά, το περιοδικό βγαίνει κάθε 6 µήνες, φέτος το ηµε-
ρολόγιο δεν βγήκε καθόλου, ενώ µε πλειοψηφική απόφα-
ση των παρατάξεων ∆ΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ δεν έδωσαν ούτε 
ένα ευρώ για τα προεκλογικά έξοδα των παρατάξεων.

Όµως την ίδια ώρα που επικαλούνται τα πενιχρά οικο-
νοµικά της ΠΕΤ-ΟΤΕ, την ίδια ώρα οι ίδιοι ενθυλάκωσαν 
από το σωµατείο τεράστια ποσά για συνδικαλιστικούς µι-
σθούς.

Θαυµάστε τα ποσά που πήραν σ’ αυτή την τριετία και 
θα καταλάβετε:

Η ∆ΑΚΕ (ο πρόεδρος και τα 4 µέλη της εκτελεστικής) 
90.000 ευρώ! Η ΠΑΣΚΕ (ο Γραµµατέας και ένα µέλος της 
εκτελεστικής) 50.000 ευρώ! Η ΕΣΚ (ένα µέλος της εκτε-
λεστικής) 16.000 ευρώ! Οι «Ακοµµάτιστοι» (ένα µέλος 
της εκτελεστικής) 16.000 ευρώ! Το ΕΜΑ (ένα µέλος της 
εκτελεστικής) 16.000 ευρώ!

Η ΑΣΕ όλα αυτά τα χρόνια αρνήθηκε και δεν παίρνει 
αυτά τα λεφτά.

Ένα άλλος λόγος που µας µισούν και µας συκοφαντούν.

Έγιναν όλοι ανεξάρτητοι!
Βλέποντας τα κόµµατα τους να φυλλοροούν και για να ψη-

φοθηρήσουν µπροστά στις επερχόµενες εκλογές της ΠΕΤ-Ο-
ΤΕ, η µια µετά την άλλη οι κοµµατικές παρατάξεις εµφανίζο-
νται σαν ανεξάρτητες. 

Ακόµη και η ΕΣΚ σε ανακοίνωση που µοίραζε στις συνε-
λεύσεις της επαρχίας µε τίτλο 10+4 λόγοι να ψηφίσεις ΕΣΚ, 
ο πρώτος από τους λόγους ήταν ότι δεν είναι κοµµατική πα-
ράταξη!

«1ο Η ΕΣΚ ΟΤΕ δεν είναι «κοµµατική» παράταξη, είναι τα-
ξική παράταξη:»

Τώρα πως γίνεται να µην είναι κοµµατική παράταξη και 5 
συνδικαλιστικά τους στελέχη να είναι υποψήφιοι Βουλευτές 
µε το ΚΚΕ αυτό είναι άλλο θέµα.

Είπαµε… σ’ αυτή τη χώρα ότι δηλώσεις είσαι.

Στείλε τους εργατοπατέρες 
που σε πούλησαν ξανά για δουλειά!

Τόσα χρόνια τους ψηφίζεις, τους εµπιστεύτηκες στο 
σωµατείο για να λύσουν τα προβλήµατά σου, για να προ-
στατέψουν τα δικαιώµατά σου και αυτοί τα ξεπούλησαν. 
• Παρέδωσαν τους µισθούς µας από 12 - 35%.
• Έκοψαν το επίδοµα και το µισάωρο οδήγησης.
• Πετσόκοψαν το ανθυγιεινό. 
• Καρατόµησαν τη διηµέρευση και το εκτός έδρας.
• Κατάργησαν τις βάρδιες. 
• Ανέχτηκαν το ελαστικό ωράριο στα τεχνικά τµήµατα 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
• Έκλεισαν τις καλωδιακές, το γκαράζ, το Μ.Κ κ.λ.π. 

Εκτός από όλα αυτά, ενώ είχαν απαλλαγή από την ερ-
γασία, δεν πέρναγαν να σουν πουν µια καληµέρα έστω µια 
φορά το χρόνο και τώρα σου τάζουν διάφορα και σου ζητά-
νε να τους ξαναψηφίσεις. ∆ώσε επιτέλους την απάντηση. 

Στείλε τους εργατοπατέρες για δουλειά να κάνουν µε-
ροκάµατο. Έχουν να δουλέψουν, άλλος 18 χρόνια, άλλος 
15, άλλος 12 κ.λ.π.

Κουίζ για δυνατούς λύτες!
Όπως είναι γνωστό ο πρόεδρος Π. Κούτρας την προη-

γούµενη τριετία επανεκλέγηκε για 3η συνεχή περίοδο πρό-
εδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν αρκούσαν οι ψήφοι της πα-
ράταξής του (ΠΑΣΚΕ) µιας και ισοψηφούσαν µε την ∆ΑΚΕ 
έχοντας από 12 µέλη στο ∆.Σ και για να επανεκλεγεί χρει-
άστηκε τη συνεργασία και την ψήφο του γκρίζου µορφώ-
µατος των «Ακοµµάτιστων».

Ποια νοµίζετε ότι ήταν τα ανταλλάγµατα αυτής της συ-
ναλλαγής;

α) Τους έδωσε ποσόστωση για να µπορούν και αυτοί να 
πουλάνε ρουσφέτια στον ΟΠΑΚΕ;

β) Έγλειψε τη γερµανική διοίκηση µε την οποία συναλ-
λάσσεται καθηµερινά για να διορίσει τα παιδιά 2 στελεχών 
των «Ακοµµάτιστων» στην OTEplus;

γ) Έγλειψε τη γερµανική διοίκηση για να τοποθετήσει 
στελέχη των «Ακοµµάτιστων» σε θέσεις προϊσταµένων;

Ότι και αν είναι από τα παραπάνω, ένα είναι σίγουρο.
Για µια ακόµη φορά οι ψήφοι των απλών συναδέλφων που 

ψήφισαν «Ακοµµάτιστους» ξεπουλήθηκαν από την ηγεσία 
τους στα κόµµατα για ίδιον όφελος.

Ας προσέχατε… όσοι τους ψηφίσατε και καλό θα είναι 
να το ξανασκεφτείτε όσοι σκέφτεστε να τους ξαναψηφί-
σετε!

Άλλαξε ο Μανολιός 
κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς! 

ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν υφίσταται, µετονοµάστηκε εδώ και 
ένα χρόνο σε Συναδελφική Αλληλεγγύη.

Το όνοµα µπορεί να άλλαξε η στάση της όµως στην ΠΕΤ 
και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ παρέµεινε η ίδια. Το δεκανίκι της ∆ΑΚΕ. 
Μιας και η ∆ΑΚΕ δεν είχε αυτοδυναµία χρειαζόταν κάποιον 
για να διοικήσει. Τον δρόµο άλλωστε τον έδειξαν τα κόµµα-
τά τους µε την συγκυβέρνηση των εθελόδουλων.

Μαζί πορεύονται, µαζί συνδιαλέγονται, µαζί υπέγραψαν 
την νέα ΣΣΕ και ας λένε ότι διαφέρουν. 

Απορούµε αφού όλα αυτά τα χρόνια ταυτίζονται γιατί 
δεν ενώνονται σε σάρκα µία να ησυχάσουµε και µείς; Οι 
καρέκλες όµως είναι γλυκές και µέχρι την τελευταία στιγ-
µή θα παραµείνουν γαντζωµένοι πάνω τους (ίσως να µην 
έχουν βρει το όνοµα). 

Γαντζωµένοι στις καρέκλες τους παραµένουν και οι ερ-
γατοπατέρες της ΓΣΕΕ. Ο κόσµος τους φτύνει για την ανυ-
παρξία τους αν όχι για την προδοτική τους στάση στα χρό-
νια της κρίσης, κι αυτοί προσποιούνται πως βρέχει. ∆εν θα 
πρέπει να µας φανεί παράξενο όµως αν αύριο έχουµε πάλι 
στο προεδρείο της ΓΣΕΕ αυτούς που σήµερα βρίζουµε. 

Όπως είναι γνωστό µέσα από τις εκλογές της ΠΕΤ εκλέ-
γουµε και αντιπροσώπους για την ΟΜΕ, το ΕΚΑ και για την 
ΓΣΕΕ. Κάθε λαός λένε έχει την ηγεσία που του αξίζει.

ΕΜΑ και νερό!
Υπάρχει µια ανορθόγραφη παράταξη που λέγεται ΕΜΑ 

και γράφει το ΑΙ µε έψιλον. Αλλάζει και αυτή ονόµατα όπως 
η ΠΑΣΚΕ.

(Παλιο)Πασόκος εκ Βόλου ο εκπρόσωπός της. 
Πριν λεγόταν «Ακοµµάτιστη», ναι µην γελάτε, µαζί µε τον 

κυρ. Αλέκο κατέβαιναν στις εκλογές. 
Παλιότερα λεγόταν Αγ. Συνεργασία. 
Τότε διατηρούσαν µια κάποια σοβαρότητα, σήµερα συ-

ναγωνίζεται σε σοβαρότητα την πρώην (;) σύµµαχό της 
«Ακοµµάτιστη».

Κι’ αυτή λοιπόν ή ας την πούµε παράταξη ζητάει την 
ψήφο σας. Γυρίζει ο Βολιώτης στην Αθήνα, παριστάνει τον 
Συριζαίο, τον αγωνιστή και αφού δεν τον ξέρει κανένας ότι 
θέλει λέει. 

Μέχρι εδώ όλα καλά. Και οι άλλες παρατάξεις παρόµοια 
λένε και κάνουν, αυτοί όµως έχουν ένα κουσούρι παρα-
πάνω. Στις προηγούµενες εκλογές που έφτιαξαν το ΕΜΑ 
πήραν 2 έδρες στη ΠΕΤ – ΟΤΕ. 

Με τις εθελούσιες όµως την κοπάνησαν και οι τακτικοί 
και οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι!!!

Εµ τι κορόιδα θα ήταν;
Κανονικά έπρεπε στη ΠΕΤ – ΟΤΕ να µείνει κενή µία 

έδρα. Απαγορεύεται να αντικαταστήσουν τις θέσεις, οι 
αναπληρωµατικοί των αναπληρωµατικών. 

Κάναµε όλοι όµως τα στραβά µάτια. 
Για να τους ψηφίσετε πρέπει να δεσµευτούν µε….. 

υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν θα την ξανακοπανήσουν 
όπως οι προηγούµενοι. 

Ψιλά γράµµατα
Είναι γνωστό ότι το πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο 

των εργατοπατέρων βρίσκεται στα τάρταρα.
Γι’ αυτό δεν έχουν ούτε στρατηγική ούτε τακτική για το 

εργατικό κίνηµα. 
Πρώτα αποφασίζει η εργοδοσία για το τι θέλει και µετά 

αυτοί τρέχουν να εκτελέσουν τις εντολές της. 
Τι έγινε µε την ΣΣΕ; Αν δεν µπορείς να καταλάβεις ποια 

είναι η στρατηγική και οι στοχεύσεις της εργοδοσίας είναι 
αδύνατο να χαράξεις στρατηγική, απλώς άγεσαι και φέρε-
σαι ανάλογα µε τις συνθήκες και τη συγκυρία που δηµιουρ-
γούν άλλοι.
1. Οι γερµανοί ήθελαν και θέλουν να διασφαλίσουν την 

επένδυση τους στην Ελλάδα, και για οικονοµικούς και 
για γεωπολιτικούς λόγους (µην ξεχνάµε ότι η D.T είναι 
κρατικών συµφερόντων εταιρεία). Γι’ αυτούς τους λό-
γους έπρεπε να κλείσουν την ΣΣΕ πριν από τις εκλογές 
γιατί έβλεπαν και ήξεραν ότι θα είχαµε πολιτική αλλαγή 
στην Ελλάδα και φοβούνταν ότι οι συνθήκες θα µπορού-
σαν να αλλάξουν. 

2. Η στελεχιακή νοµενκλατούρα αγωνιούσε επίσης να 
κλείσει η ΣΣΕ µέχρι 31 ∆εκέµβρη για να κατοχυρώσουν 
και για φέτος τα τεράστια µπόνους.

3. Στις συνθήκες αυτές όµως υπήρχε ένα ευάλωτο ση-
µείο. Η ΑΣΕ η οποία έχει στρατηγική και γι’ αυτό µπορεί 
και να προβλέπει και να δηµιουργεί γεγονότα και προ-
βλήµατα στην εργοδοσία παρά τις αντίξοες συνθήκες, 
χωρίς να ελέγχει κανένα σωµατείο και έχοντας απένα-
ντι της εκτός από την εργοδοσία και τους συµβιβασµέ-
νους εργατοπατέρες, είχε καταφέρει να αποκαλύψει 
και στους εργαζόµενους και στην κοινωνία ότι η D.T 
παρανοµούσε µε το τεράστιο δουλεµπόριο που είχε 
δηµιουργήσει µε τη δουλεµπορική OTEplus.

Αυτή η παρανοµία είχε πιστοποιηθεί από την αρµόδια 
αρχή την Α∆ΑΕ αλλά και συστηµικά µέσα, εφηµερίδες, πε-
ριοδικά κ.λ.π. και γι’ αυτό αποφάσισαν να κλείσουν αυτό το 
παραµάγαζο που µπορούσε να τους δηµιουργήσει µεγάλο 
πρόβληµα ρισκάροντας την επένδυσή τους. 

Γι’ αυτό η εδώ διοίκηση σε συνεννόηση φυσικά µε το 
Βερολίνο αποφάσισε να κλείσει άρον- άρον την OTEplus 
και να συµµορφωθεί µε τη νοµιµότητα. 

Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε.


