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Ριπές
Νέα ηγεσία στην ΝΔ… Χιλιάδες Νεοδη-

μοκράτες χρειάστηκε να στηθούν για ώρες 
στις ουρές πληρώνοντας μάλιστα και από 
3 ευρώ έκαστος για να εκλέξουν πρόεδρο 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη… Ο οποίος μό-
λις ανέλαβε αναγνωρίζοντας την ξεκάθα-
ρη υποστήριξη που του παρείχε ο Άδωνης 
τον έχρισε αντιπρόεδρο… Στην ΝΔ ηγείται 
πλέον το απόλυτο μνημονιακό δίδυμο… 
Πιο μνημονιακός πεθαίνεις… Ύστερα μας 
φταίνε τα μνημόνια και η οικογενειοκρα-
τία… Μετά την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ 
και του τελευταίου 10% που έχει το κράτος 
στον ΟΤΕ, ο Αλέξης Τζίφρας προχώρησε 
στο ξεπούλημα και του υπόλοιπου 67% 
του λιμανιού του Πειραιά στους Κινέζους… 
Ταυτόχρονα με την αλλαγή στο ασφαλι-
στικό προχωράει στην ισοπέδωση της 
κοινωνικής ασφάλισης… Απέναντι στη νέα 
ισοπέδωση της ασφάλισης οι εργαζόμενοι, 
οι συνταξιούχοι και οι αγρότες απάντησαν 
με ογκώδεις διαδηλώσεις και μπλόκα… Στα 
δικά μας, μετά την αλλαγή του ονόματος 
από ΟΤΕ σε COSMOTE οι γερμανοί ιδιο-
κτήτες άλλαξαν και την διαχείριση των 
e-mail μας από webmail.ote.gr σε mail.d.t-
one.com χωρίς και πάλι καμία αντίδραση 
από τους εργατοπατέρες… Έχουμε γίνει 
κουραστικοί να επαναλαμβάνουμε ότι τις 
επιπλέον συνδικαλιστικές απαλλαγές και 
άδειες που εξασφάλισαν πρόσφατα με την 
ΣΣΕ που υπέγραψαν οι εργατοπατέρες με 
την εργοδοσία και ψήφισαν όλες οι παρα-
τάξεις εκτός της ΑΣΕ θα τις πληρώσουμε 
πολύ ακριβά όλοι οι εργαζόμενοι… 

Οι κωδικοί του ΙΚΑ και τα Βαρέα 
και Ανθυγιεινά!

Συναδέλφισσες - φοι:
Όπως γνωρίζετε από το 2008 που εντα-

χτήκαμε από το ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ η διοίκη-
ση του ΟΤΕ με στρατηγικό σχέδιο δηλώνει 
όλους τους τεχνικούς όχι σαν τεχνικούς 
ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός αλ-
λά σαν υπαλλήλους γραφείου με αποτέλε-
σμα να χάνονται Βαρέα και Ανθυγιεινά για 
εκατοντάδες συναδέλφους!

Από την πρώτη στιγμή που έπεσε στην 
αντίληψή μας ξεκινήσαμε έναν παρατε-
ταμένο αγώνα για την ένταξή μας στους 
κατάλληλους κωδικούς και στα Βαρέα και 
Ανθυγιεινά.

Μετά από πολύχρονους αγώνες με ανα-
κοινώσεις, παρεμβάσεις στα Δ.Σ, καταγγε-
λίες στο ΙΚΑ και δημοσιεύματα στον τύπο 
υποχρεώσαμε την διοίκηση του ΙΚΑ να 
μας εντάξει στους κατάλληλους κωδικούς.

Ήδη τρία στελέχη μας άνοιξαν το δρόμο 

τους οποίους στην πορεία ακολούθησαν και 
άλλοι συνάδελφοι από τον Βόλο οι οποίοι 
και αυτοί δικαιώθηκαν πρόσφατα και σή-
μερα όποιοι συνάδελφοι κάνουν αίτηση 
είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του ΙΚΑ να 
τους εντάξει. 

Επίσης, επανειλημμένως σας έχουμε ενη-
μερώσει με ανακοινώσεις για την στάση 
των παρατάξεων και των τεσσάρων δια-
πραγματευτών της ΟΜΕ-ΟΤΕ για το κορυ-
φαίο αυτό θέμα. 

Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο εκπρόσωπος 
της Αγωνιστικής Συνεργασίας Γ. Δούκας.

Ο πρώην συνδικαλιστής λοιπόν, λόγω 
ειδικών ικανοτήτων, διορίστηκε υποδιοικη-
τής του ΙΚΑ. 

Εκείνο που δεν ξέρατε και μας ενημερώ-
νει με ανακοίνωσή της η ΟΜΕ-ΟΤΕ είναι ότι, 
τον επισκέφτηκαν, τον ενημέρωσαν για το 
θέμα και υποσχέθηκε….. να το λύσει! 

Μάλιστα, ενώ μας ζήτησαν και τους δώ-
σαμε όλα τα στοιχεία με ποιο τρόπο υπο-
χρεώσαμε τη διοίκηση του ΙΚΑ να μας 
τοποθετεί στους κατάλληλους κωδικούς 
ανάλογα με την ειδικότητά μας, καταλή-
γουν στην ανακοίνωση τους ότι: 

«Ζητήματα που άπτονται της ασφάλι-
σης και της προστασίας των εργαζομέ-
νων λύνονται μέσα από διαβούλευση 
με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και όχι 
με λαϊκίστικες προσεγγίσεις παρελθό-
ντων δεκαετιών».
Μόνο που το πρόβλημα δεν το έλυσαν, 

όχι μόνο γιατί το έχει δρομολογήσει και 
έχει λύσει η ΑΣΕ όταν αυτοί ήταν αντίθε-
τοι, αλλά γιατί ακόμα και τώρα όπως ανα-
φέρουν στην ανακοίνωση:

«Και για τα δύο ζητήματα αναμένου-
με απάντηση, ώστε στην επόμενη συ-
νάντηση με τη Διοίκηση του ΟΤΕ να 
απαιτήσουμε την άμεση υλοποίησή 
τους».
Πέρα από τις κωμικοτραγικές ενέργειες 

της αξιοθρήνητης ηγεσίας της ΟΜΕ-ΟΤΕ, 
μετά την αντεργατική και αντιασφαλιστική 

επίθεση (αύξηση ορίων ηλικίας, μείωση συ-
ντάξεων κ.λ.π) -της πρώτης φορά αριστερά 
και στη γωνία ξαναρώτα- του ΣΥΡΙΖΑ, το 
πρόβλημα αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις.

Γιατί η ένταξή μας στους σωστούς κω-
δικούς και στα Βαρέα και Ανθυγιεινά -στα 
οποία πραγματικά ανήκουμε όλοι οι τεχνι-
κοί- μας δίνει τη δυνατότητα να φεύγουμε 
στα 35 χρόνια υπηρεσίας με πλήρη σύντα-
ξη και όχι στα 40, 45 και 50 που ετοιμάζουν 
τώρα με το νέο ασφαλιστικό.

Τους καλούμε λοιπόν να σοβαρευτούνε, 
να προωθήσουν και να διευθετήσουν άμεσα 
το θέμα για όλους τους εργαζόμενους γιατί 
οι συνάδελφοι αγωνιούν για το συνταξιο-
δοτικό τους μέλλον.

Όσο για τα παιγνιδάκια και τα παζάρια 
που κάνουν από το παρασκήνιο για τα Βα-
ρέα και Ανθυγιεινά θέλοντας ντε και καλά 
να παραχωρήσουν δικαιώματά μας στην ερ-
γοδοσία εμείς συμφωνούμε να κάνουμε μια 
υποχώρηση.

Προτείνουμε λοιπόν, όσοι έχουν να δου-
λέψουν 5, 10, 20, 30 χρόνια και είναι επαγ-
γελματίες συνδικαλιστές, κομματάρχες 
και παρατρεχάμενοι, να παίρνουν σύντα-
ξη μετά τα 70 και ιδιαίτερα τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν την «αριστερή» μας 
κυβέρνηση.

Τα μηχανάκια τους έγιναν 
μπούμερανγκ!

Η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι κα-
λή ή κακή, εξαρτάται για ποιο λόγο την χρη-
σιμοποιείς, για καλό ή για κακό.

Ένα μαχαίρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να κόβει ψωμί ή για να σκοτώνει.

Φαγώθηκαν οι διοικούντες να βάλουν 
καρταναγνώστες σε όλους τους εργασι-
ακούς χώρους, φυσικά για το καλό μας…. 
για να ελέγχουν πότε μπαίνουμε και πότε 
βγαίνουμε.

Έλα όμως που ακόμα και αυτό μπορεί 
να τους γίνει μπούμερανγκ. 

Πήγαμε σε κάποιους χώρους με την επι-
θεώρηση εργασίας όπου υπήρχαν προϊ-
στάμενοι που καταπατούσαν τα ωράρια. 
Οι επιθεωρητές πήραν τις κάρτες έλεγξαν 
τα μηχανάκια και διαπίστωσαν πόσες ώρες 
δούλευε κάθε εργαζόμενος. 

Ρωτούσαν λοιπόν τους προϊστάμενους, 
γιατί αυτός δούλευε 10 ώρες, ο άλλος 11 
κ.λ.π., κόκκαλο οι προϊστάμενοι. Κόπηκαν 
τα ανάλογα πρόστιμα και τους ανάγκασαν 
να πληρώσουν υπερωρίες αναδρομικά. 

Ας πρόσεχαν….


