
12 ΟΘΟΝΗ Το βήμα των παρατάξεων

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Γι’ αυτό τους ψήφισαν  
οι συνάδελφοι;

Πριν από λίγους μήνες είχαμε εκλογές στο 
σωματείο μας και οι συνάδελφοι έδωσαν στην 
Ενωτική 71,6% και στην Αγωνιστική Συνεργα-
σία 19,4%. 

Στο συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ όμως η Ενωτι-
κή εντάχτηκε μέσα στο ψηφοδέλτιο της Αγω-
νιστικής Συνεργασίας!!!

Ο λόγος αυτής της «συγχώνευσης» ήταν: 
α)  Για να εξασφαλίσουν μια καρέκλα στην Ε.Ε 

της ΟΜΕ-ΟΤΕ. 
β)  Να αποκλείσουν μ’ αυτό τον ανίερο τρόπο 

την ΑΣΕ από την Ε.Ε κλέβοντας της την 
έδρα.
Αυτή ήταν η κύρια μεθόδευση από την 

πλευρά της διοίκησης και διαφόρων άλλων… 
εργατοπατερικών και δημοκρατικών δυνάμε-
ων.

Γι’ αυτό τους ψηφίσατε συνάδελφοι; 

Παρανομεί και προκαλεί!
Ο λόγος για τον περιβόητο Περιφερεια-

κό Νοτίου Ελλάδος ο οποίος συνεχίζει να 
παρανομεί διατηρώντας εκδικητικά στο «ψυ-
γείο» πάνω από 3 μήνες τον πρόεδρο της ΤΔΕ 
ΠΕΤ-ΟΤΕ Χανίων Λ.Καστρινάκη γράφοντας 
στα παλαιότερα των υποδημάτων του το πό-
ρισμα της επιθεώρησης εργασίας Χανίων που 
αναφέρει σαφέστατα ότι πρόκειται για συνδι-
καλιστική δίωξη αναγκάζοντας την επιθεώρη-
ση να στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα.

Την ίδια αντιμετώπιση έχουν και τα άλλα 
πορίσματα των επιθεωρήσεων εργασίας που 
υποχρεώνουν τον ΟΤΕ να επανδρώσει όλα 
τα συνεργεία με τουλάχιστον 2 άτομα και ο 
εν’ λόγω παραβιάζοντας και πάλι την εργατι-
κή νομοθεσία συνεχίζει (στον τομέα ευθύνης 
του) να στέλνει μονοπρόσωπα συνεργεία θέ-
τοντας σε κίνδυνο τη ζωή των συναδέλφων.

Τελευταίο του κατόρθωμα είναι η πρόσφα-
τη απόφασή του να παραδώσει με το κλειδί 
στο χέρι σε εργολάβους, ζωντανό δίκτυο του 
Τμήματος Υποστήριξης Δικτύου Οπτικών 
Ινών, παραβιάζοντας κατάφορα το Σύνταγμα 
και τους νόμους περί απορρήτου των επικοι-
νωνιών!

Σ’ αυτή την ανάθεση μάλιστα ζήσαμε και 
το εξής τραγελαφικό. Ο εργολάβος για να 
διεκπεραιώσει το έργο ζητάει καθημερινά τη 
στήριξη των τεχνικών του ΟΤΕ και μάλιστα για 
ένα έργο το οποίο οι τεχνικοί μας θα το είχαν 
φτιάξει σε 3 ώρες!!!

Το ερώτημα είναι, πως μπορεί ο εν’ λόγω 
απροκάλυπτα να παρανομεί, να προκαλεί και 
να μην τιμωρείται, όταν ο ίδιος και η διοίκηση 
έχουν καλέσει σε απολογία και έχουν τιμωρή-
σει συναδέλφους για ασήμαντα περιστατικά 
όπως π.χ ότι δεν έκλεισαν δήθεν ένα καφάο ή 
όταν τους κλάπηκε το tablet;

Ανοιχτή επιστολή 
Προς τους προϊστάμενους των Τεχνικών 

Περιοχών.
Επειδή σε όλα σχεδόν τα Τεχνικά Τμήματα 

Αττικής και Περιφέρειας -αντί να περιορίζε-
ται- συνεχίζεται και αυξάνεται με ραγδαίους 
ρυθμούς η παραβίαση πάρα πολλών διατάξε-
ων της εργατικής νομοθεσίας, του ΕΚΠ και 
του Συντάγματος που αφορούν:
•  Την υγιεινή & ασφάλεια της εργασίας (μο-

νοπρόσωπα συνεργεία κ.λ.π.). 
•  Την διαφύλαξη του απορρήτου των επικοι-

νωνιών (δεκάδες ανεπίβλεπτοι εργολάβοι 
στο ζωντανό δίκτυο).

•  Την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων (συ-
νεχείς αποκλεισμοί των παλιών συναδέλφων 
από εξαιρέσιμα και λοιπά επιδόματα επειδή 
στοιχίζουν ακριβότερα). 

•  Μη σεβασμός και μη τήρηση αποφάσεων 
των επιθεωρήσεων εργασίας. 

• Συνεχείς παραβιάσεις του ωραρίου.
• Εργατικά ατυχήματα που δεν δηλώνονται.
•  Υποχρεωτικά Σαββατοκύριακα για τους νέ-

ους (4 στα 4) και πολλές φορές χωρίς την 
χορήγηση ρεπό όπως προβλέπεται.

•  Εντατικοποίηση και πίεση για αύξηση πα-
ραγωγικότητας με υπερφόρτωμα εργασι-
ών στο WFM με αποτέλεσμα το αυξημένο 
στρες και την αλματώδη αύξηση των εργα-
τικών ατυχημάτων. 

•  Δεδουλευμένα όπως π.χ, ρεπό, εξαιρέσι-
μα, διημερεύσεις, εκτός έδρας, υπερωρίες 
κ.λ.π. που δεν δηλώνονται και δεν πληρώ-
νονται.

•  Εκβιασμούς, απειλές, τρομοκρατία, σκόπι-
μες κακές βαθμολογίες (με υπόνοιες από-
λυσης) και εκδικητικές μετακινήσεις στους 
συναδέλφους που αντιστέκονται κ.λ.π. 

Δηλώνουμε ότι:
1.  Από δω και στο εξής οι ευθύνες απέναντι 

στο νόμο, βαρύνουν εσάς και τους προϊ-
στάμενους σας.

2.  Η ΑΣΕ δεν θα μείνει στα λόγια αλλά θα 
πάρουμε άμεσα όλα τα μέτρα (προσφυγή 
σε επιθεωρήσεις εργασίας, ΑΔΑΕ, Υπουρ-
γεία κ.λ.π), προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η νομιμότητα στους εργαζόμενους και η 
προστασία του απορρήτου των επικοινωνι-

ών για τους συνδρομητές.
Αυτό ανεξάρτητα αν οι πλειοψηφίες των σω-

ματείων ΠΕΤ-ΟΤΕ, ΕΕΤΕ-ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ 
και οι κομματικές και εργοδοτικές παρατάξεις 
που τις αποτελούν, συμμετάσχουν ή θα συνε-
χίσουν να κάνουν πλάτες στη Διοίκηση.

Αν θεωρείτε ότι η χώρα είναι αποικία και 
μπορείτε να γράφετε στα παλαιότερα των 
υποδημάτων σας το Σύνταγμα και τους νό-
μους και οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ είναι πει-
ραματόζωα για να κάνετε πειράματα τύπου 
Μέγκελε είσαστε βαθιά νυχτωμένοι.

Η επίσκεψή μας στις Επιθεωρήσεις Εργα-
σίας Κέρκυρας, Χανίων, Ρεθύμνου, Χαλκιδι-
κής και στην ΑΔΑΕ ήταν η αρχή. 

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι πέρα 
από την θέση ευθύνης που κατέχετε έχετε και 
ονόματα και από δω και στο εξής όποιος δεν 
συμμορφώνεται με τη νομιμότητα και συνε-
χίζει -δίνοντας διαπιστευτήρια στα γερμανι-
κά αφεντικά και στους εδώ γκαουλάιτερ - να 
παρανομεί και να αυθαιρετεί, πέρα από τις 
νόμιμες συνέπειες που τυχόν προκύπτουν θα 
καταγγέλλεται και ονομαστικά.

Όσοι λοιπόν από σας δεν μπορείτε να τη-
ρήσετε την νομιμότητα να παραιτηθείτε!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους όπου 
εντοπίζουν αυθαιρεσίες και παρανομίες να 
ειδοποιούν το σωματείο στο οποίο ανήκουν 
και εμάς. 

Καλούμε επίσης όλους τους επιβλέποντες 
του εργολάβου (επειδή σ’ αυτούς ρίχνουν το 
μπαλάκι οι υπεύθυνοι για να αποφύγουν τις 
νομικές συνέπειες) να μην αφήνουν κανέναν 
εργολάβο ανεπίβλεπτο ούτε λεπτό. 

Συναδέλφισσες-φοι: Ψηλά το κεφάλι.
Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες. Είναι 

ελάχιστοι και είμαστε χιλιάδες!
Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε!

Ριπές
Σε νέες εκλογές μέσα σε 7 μήνες οδήγησε την χώρα ο Αλέξης Τζίφρας αφού πρώτα ο ίδιος και άλλοι 221 εθελόδουλοι βουλευτές 
παραμονές Δεκαπενταύγουστου ψήφισαν το 3ο και χειρότερο μνημόνιοlll Οι εκλογές αυτές έγιναν για ένα και μόνο λόγο, για να 
σβήσουν από τον πίνακα το τεράστιο ΟΧΙ του 62% που έγραψε η εργαζόμενη κοινωνία κόντρα στους εκβιασμούς και την τρομοκρατία 
των επικυρίαρχωνll Για να μπορούν από την επομένη το πρωί να παρουσιάζουν το αποτέλεσμα σαν τρόπαιοl Ότι δηλαδή ο λαός 
ψήφισε, επικροτεί και επείγεται να εφαρμοστεί το μνημόνιο και όλα τα μέτρα τα οποία έχουν προαποφασιστεί σε βάρος των εργα-
ζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων και ολόκληρης της εργαζόμενης κοινωνίας και το κατάφερανlll Παρά την τεράστια 
αποχή που έφτασε στο 43% αυτοί που ψήφισαν, επέλεξαν κατά 95% η νέα βουλή να είναι μνημονιακή!l Μετά τον Γιωργάκη που 
έταζε ότι θα πάρει πίσω τον ΟΤΕ και παρέδωσε και το μάνατζμεντ σειρά πήρε ο Αλέξης ο οποίος όχι απλά δεν τον πήρε ούτε αυτός 
πίσω αλλά με την ψήφιση του 3ου αριστερού μνημονίου εκχώρησε στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση και το τελευταίο ποσοστό του 10% που 
είχε απομείνει στο κράτοςl Δεν πέρασαν τρεις μέρες από τις εκλογές και η γερμανική διοίκηση ανακοίνωσε την αλλαγή του Brand 
Name από ΟΤΕ σε Cosmotell Aπ’ ότι φαίνεται το όνομα της Cosmote είναι πιο βαρύ από του ΟΤΕlll Για αυτές τις αλλαγές και 
τις πιθανές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους επικρατεί πλήρη αφωνία από τους εργατοπατέρες όλων των παρατάξεωνl


