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Παρατάξεις
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Άνοδος της ΑΣΕ  
στις εκλογές των τεχνικών!

Μετά τις εκλογές της ΕΕΤΕ όπου η ΑΣΕ μετά 
από πολύχρονο αγώνα κατάφερε να διπλασιάσει 
τα ποσοστά της και να πάρει μια έδρα στο Δ.Σ 
της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ βγάζοντας και έναν αντιπρόσωπο 
για το συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, ήρθε η σειρά των 
εκλογών της ΠΕΤ-ΟΤΕ με τους συναδέλφους 
να επιβραβεύουν τις θέσεις, τις αξίες και τους 
αγώνες της. 
Συγκεκριμένα η ΑΣΕ ήρθε δεύτερη δύναμη στην 
Αττική και τρίτη πανελλαδικά αγγίζοντας συ-
νολικά το 12% και αυξάνοντας σε 4 από 3 τις 
έδρες στο Δ.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ! 
Ευχαριστούμε όσους μας εμπιστεύτηκαν και 
τους 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. 

Ψιλά γράμματα
Είναι γνωστό ότι το πολιτικό και συνδικαλιστικό 
επίπεδο των εργατοπατέρων βρίσκεται στα τάρ-
ταρα.
Γι’ αυτό δεν έχουν ούτε στρατηγική ούτε τακτι-
κή 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 κα-
ταλάβεις ποια είναι η στρατηγική και οι στοχεύ-
σεις της εργοδοσίας είναι αδύνατο να χαράξεις 
στρατηγική, απλώς άγεσαι και φέρεσαι ανάλογα 
με τις συνθήκες και τη συγκυρία που δημιουρ-
γούν άλλοι.
1.  Οι γερμανοί ήθελαν και θέλουν να διασφα-

λίσουν την επένδυση τους στην Ελλάδα, και 
για οικονομικούς και για γεωπολιτικούς λό-
γους (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 φο-
βούνταν ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να 
αλλάξουν. 

2.  Η στελεχιακή νομενκλατούρα αγωνιούσε 
επίσης να κλείσει η ΣΣΕ μέχρι 31 Δεκέμβρη 
για να κατοχυρώσουν και για φέτος τα τε-
ράστια μπόνους.

3.  Στις συνθήκες αυτές όμως υπήρχε ένα ευά-
λωτο σημείο. Η ΑΣΕ η οποία έχει στρατηγική 
και γι’ αυτό μπορεί και να προβλέπει και να 
δημιουργεί γεγονότα και προβλήματα στην 
εργοδοσία παρά τις αντίξοες συνθήκες, χω-
ρίς να ελέγχει κανένα σωματείο και έχοντας 
απέναντι της εκτός από την εργοδοσία και 
τους συμβιβασμένους εργατοπατέρες, είχε 
καταφέρει να αποκαλύψει και στους εργαζό-
μενους και στην κοινωνία ότι η D.T παρανο-
μούσε με το τεράστιο δουλεμπόριο που είχε 

δημιουργήσει με τη δουλεμπορική OTEplus.
Αυτή η παρανομία είχε πιστοποιηθεί από την αρ-
μόδια αρχή την ΑΔΑΕ αλλά και συστημικά μέσα, 
εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. και γι’ αυτό αποφά-
σισαν να κλείσουν αυτό το παραμάγαζο που μπο-
ρούσε να τους δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα 

ρισκάροντας την επένδυσή τους. 
Γι’ αυτό η εδώ διοίκηση σε συνεννόηση φυσι-
κά με το Βερολίνο αποφάσισε να κλείσει άρον- 
άρον την OTEplus και να συμμορφωθεί με τη 
νομιμότητα. 
Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε.

Είδες η ΔΕΗ;
(Από παλιά διαφήμιση με τον Γκιωνάκη)

Κάναμε εκκλήσεις και προσπάθειες να μην κλεί-
σουν την ΣΣΕ πριν τις εκλογές.
Αυτοί όμως προχώρησαν, υπακούοντας στα κε-
λεύσματα των αφεντικών τους.
Η εργοδοσία, το διευθυντικό κατεστημένο και ο 
παρασιτισμός των 2200 διευθυντών και προϊστα-
μένων, ήθελαν να κατοχυρώσουν κέρδη, επιδό-
ματα θέσης και μπόνους.

Πριν τελειώσουν οι εκλογές της ΠΕΤ-ΟΤΕ δι-
καιωθήκαμε και σ’ αυτό.

Η ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ υπέγραψε ΣΣΕ και εξασφάλισε 
για τρία χρόνια:
• Καμία απόλυση. 
• Επιπλέον μέρες άδειας.
• Σημαντικές αυξήσεις.
Τώρα ξέρεις!
Κατέρρευσε κι αυτό το επιχείρημα των συμβιβα-
σμένων εργατοπατέρων.

Προϊστάμενοι γκαουλάιτερ!
Υπάρχουν μερικοί προϊστάμενοι οι οποίοι γίνο-
νται βασιλικότεροι του Βασιλέως. Τρομοκρατούν 
τους εργαζόμενους, τους βάζουν να δουλεύουν 
από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκβιάζουν, απειλούν 
και με τους ανεπίβλεπτους εργολάβους παρα-
βιάζουν συστηματικά το απόρρητο.  Επειδή δεν 
τα μαθαίνουμε και δεν τα προλαβαίνουμε όλα, 
παρακαλούμε τους συναδέλφους να μας τηλε-
φωνούν και να μας ενημερώνουν. 

Ριπές
Η μνημονιακή συγκυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ–ΝΔ) καταποντίστηκε στις πρόσφατες εκλογές αλλά τα πα-

ραρτήματά τους στο συνδικαλιστικό κίνημα ζουν και βασιλεύουν lll Όσο περνάνε οι μέρες 

φαίνεται όλο και πιο καθαρά ότι αν δεν αναβαθμιστεί το εργατικό κίνημα και δεν πάρουμε την κα-

τάσταση στα χέρια μας εμείς οι εργαζόμενοι, καμιά λύση και καμία ελπίδα δεν μπορεί να πραγμα-

τοποιηθεί ll Για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο η διοίκηση της D.T και του ΟΤΕ επισκέφτηκε την 

κυβέρνηση l Με την τελευταία συνάντηση να πραγματοποιείται με την νέα κυβέρνηση lll Και 

στις τρεις συναντήσεις εξαγγέλθηκαν οι ίδιες επενδύσεις του 1,2 δις σε βάθος τετραετίας lll 

Ενάμιση χρόνο σχεδίαζαν το νέο WFM οι μαθητευόμενοι μάγοι της D.T και από την πρώτη μέρα 

λειτουργίας «κρέμασε» ρίχνοντας σε γενικό μπλακ άουτ ολόκληρη την επικράτεια ll Παρόλο ότι 

έχει περάσει πάνω από ένας μήνας τα προβλήματα παραμένουν με αποτέλεσμα οι χιλιάδες τεχνικοί 

να υποφέρουν καθημερινά για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες – συνδρομητές l Για τόσο καλό 

σχεδιασμό και οργάνωση μιλάμε lll Για όλη αυτή την απίστευτη ταλαιπωρία των τεχνικών και 

των πελατών-συνδρομητών, για την  δυσφήμιση του πολύπαθου οργανισμού, για τα διαφυγόντα 

κέρδη και για τα πρόστιμα που θα αναγκαστεί να πληρώσει ο ΟΤΕ από τις ακυρώσεις των παρόχων, 

θα βρεθεί κάποιος να πληρώσει ή για μια ακόμη φορά θα τα φορτώσουν στους τεχνικούς, με εντα-

τικοποίηση της εργασίας, με περικοπές επιδομάτων, απλήρωτες υπερωρίες κ.λ.π; ll 


