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Παρατάξεις

Η διοίκηση της Deutsche Telekom  
προχώρησε στην πρώτη καταχρηστική  

και παράνομη απόλυση!
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ παριστάνει τον πόντιο Πιλάτο.
Παρακολουθούμε με ανησυχία τις παρασκηνιακές μεθοδεύ-

σεις των εργοδοτικών και συμβιβασμένων εργατοπατέρων της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ στο τεράστιο ζήτημα της απόλυσης συναδέλφου με 
το περιβόητο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π και με πρόσχημα το «αξι-
ολόγιο»!

Ο συνάδελφος που απολύθηκε είχε 17 χρόνια υπηρεσίας, 
ήταν πτυχιούχος ΑΣΟΕ, με Master στα χρηματοοικονομικά στο 
Μπέρμινχαμ, διδακτορικό στη Σορβόννη και στο Παρίσι και είχε 
προσληφθεί με διαγωνισμό ΑΣΕΠ για την συγκεκριμένη θέση. 
Δεν έκανε κανένα έγκλημα, ούτε έκλεψε, ούτε τιμωρήθηκε 
έστω με έγγραφη επίπληξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια που 
να δικαιολογεί αυτή την απόλυση και δεν του δόθηκε καν ουσι-
αστικά το δικαίωμα της απολογίας. Απλά έπεσε θύμα του κατά-
πτυστου αξιολογίου και της διαχρονικής απαξίωσης ικανότατων 
και αξιόλογων επιστημόνων που προέρχονται από τον ΟΤΕ για 
να τοποθετηθούν στη θέση τους οι διάφοροι «κολλητοί» και ημέ-
τεροι που προσλαμβάνονται από την «αγορά» και τις διάφορες 
«λέσχες» με φαραωνικούς μισθούς και τεράστια μπόνους. 

Έχουμε λοιπόν και επίσημα την πρώτη απόλυση με το αξιο-
λόγιο. Αυτά για όσους λέγανε στους συναδέλφους να πάνε στο 
αξιολόγιο και ότι δεν έχουν πρόβλημα και ότι όλοι εμείς που 
αντιδρούσαμε ήμασταν λαϊκιστές, λέγαμε ψέματα και τρομοκρα-
τούσαμε άδικα τους συναδέλφους.

Με αφορμή αυτή την απόλυση ήρθαν στο φως δυο σημαντικά ζη-
τήματα. Πρώτο ότι ο ΟΤΕ είναι ΔΕΚΟ και δεύτερο ότι από το 2006 
μέχρι σήμερα είχαμε 9 απολύσεις με το άρθρο 13 και το διευθυ-
ντικό δικαίωμα.

Το ότι είμαστε ΔΕΚΟ ούτε εμείς το γνωρίζαμε, το ανακαλύ-
ψαμε όταν ανακοινώθηκε στον απολυμένο συνάδελφο ότι η απο-
ζημίωση που θα πάρει είναι 25.000 € γιατί είμαστε οργανισμός 
κοινής ωφέλειας και υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν.

Ρωτώντας γνωστούς μας νομικούς, πληροφορηθήκαμε ότι, 
από 14.2.2012 με το άρθρο 5 της 6 ΠΥΣ διατάξεις νόμων ή κα-
νονιστικών αποφάσεων που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν 
μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας καταργούνται. Οι σχετικές 
διατάξεις εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργα-
νισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το 
παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έχει δε κριθεί αμε-
τάκλητα από την νομολογία και με την 675/2014 απόφαση του 
Αρείου Πάγου ότι ο ΟΤΕ είναι κοινωφελής επιχείρηση.

Άρα δεν υπάρχει για κανέναν από το 2012 με το άρθρο 5 
της 6 ΠΥΣ τυπικά ρήτρα μονιμότητας.

Είναι δυνατόν να έχει περάσει αυτή η απόφαση το 2012 και 
να μην το ξέρανε;  Έχουμε νομικό σύμβουλο ή δεν έχουμε και 
γιατί τον πληρώνουμε.  Είναι δυνατόν να έρχεται ο απολυμένος 
συνάδελφος στην ΠΕΤ-ΟΤΕ και να ρωτάει αν είμαστε ΔΕΚΟ και 
αν ισχύει η μονιμότητα για τους παλιούς και να του απαντάει δεν 
ξέρω θα σου απαντήσω αύριο; 

Αν το βγάζανε αυτό στην επιφάνεια θα μπορούσε να γίνει 
πολιτικό θέμα, να υπάρξει ζύμωση, να αναγκαστούν κόμματα 
από τότε να τοποθετηθούνε -ανεξάρτητα πως κατάντησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ- ή οτιδήποτε και να υποσχεθούν πως θα καταργήσουνε 

αυτή την απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για να μας απολύσουν.
Πως είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να έχουμε 9 απολύσεις με 

το άρθρο 13 χωρίς καμία απόλυση να γίνει θέμα;
Πως είναι δυνατόν να έχουν ανοίξει έναν τέτοιο δρόμο και 

να μην ενδιαφέρονται να τον κλείσουν;
Ακόμα και ο χειρότερος να ήταν έπρεπε να μείνουν σε θέ-

σεις αρχών. Ας τον τιμωρούσαν, ας τον απέλυαν με το πειθαρ-
χικό αν είχε κάνει κάτι. Όμως δεν αφορά τον ίδιο, αλλά αφορά 
εκατοντάδες συναδέλφους που είναι στοχοποιημένοι με το 
αξιολόγιο και όχι μόνο και κινδυνεύουν. 

Δεν φτάνει που δεν κάνανε κάτι ενώ είχαν ενημερωθεί 
εγκαίρως από τη διοίκηση 4 μέρες πριν για να σταματήσουν 
αυτή την παράνομη απόλυση, αλλά  φτάσανε στο κατάπτυστο 
σημείο στη συνάντηση που είχαν στις 21 Απρίλη με τη διοίκηση 
για το συγκεκριμένο θέμα παρά την επιμονή μας να συμμετέχει 
και ο συνάδελφος στη συνάντηση, με το «αποφασίζωμεν» και 
«διατάσωμεν» δεν του επέτρεψαν καν να συμμετέχει και να 
ακουστεί και η δική του άποψη.

Μ’ αυτή τους την ενεργεία την αποφράδα για την δημο-
κρατία ημέρα και οι 4 διαπραγματευτές του δώσανε την 
χαριστική βολή.

Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ έχει περάσει πάνω από ενάμιση 
μήνας που ο συνάδελφος βρίσκεται απολυμένος και ενώ παρα-
δέχονται στις ανακοινώσεις τους ότι η απόλυση είναι παράνομη 
και καταχρηστική δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ούτε μια συνδι-
καλιστική ενέργεια η δράση για να αναγκάσουν την διοίκηση 
να την πάρει πίσω!

Όπως δεν είναι τυχαίο ότι στο κεντρικό ψήφισμα του 41ου 
συνεδρίου δεν γίνεται ούτε μια αναφορά για τον απολυμένο 
συνάδελφο και για ανάκληση της απόλυσης. 

Ακόμη και στην πρόταση που βάλαμε στο 41ο συνέδριο 
και ζητήσαμε να τοποθετηθούν οι παρατάξεις και να μπει για 

ψηφοφορία, «αμέσως μετά το συνέδριο να ξεκινήσουμε κι-
νητοποιήσεις μέχρι να παρθεί η απόλυση πίσω» όχι απλά δεν 
τοποθετήθηκε καμία παράταξη αλλά με διαδικασίες Fast track 
έκλεισαν το συνέδριο και αποχώρησαν.  

Κρατήσαμε την ψυχραιμία μας περιμένοντας ότι θα συναι-
σθανθούν και θα αναλάβουν την τεράστια ευθύνη που έχουν 
απέναντι στο σύνολο των εργαζομένων του ΟΤΕ, που κινδυνεύ-
ουν να υπαχθούν στο άρθρο 13 ανά πάσα στιγμή και να απο-
λυθούν. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι ίδιοι με αποφάσεις τους 
καλούσαν τους εργαζόμενους (και σωστά) να    απαξιώσουν το 
«αξιολόγιο» με κάθε τρόπο. Διαψευστήκαμε για άλλη μια φορά. 

Δυστυχώς δεν έχουν καμία συναίσθηση ευθύνης. Ο ρόλος 
τους είναι συνειδητός και απροκάλυπτος. Βάζουν πλάτη για να 
υπάρξει «δεδικασμένο» και να διευκολύνουν τη διοίκηση σε 
απολύσεις.

Πιο εργοδοτικός πεθαίνεις!
«Αν αφήσουμε τα tablets ανεξέλεγκτα τον άλλο μήνα θα 

έχουν κλαπεί τα μισά!» Τάδε Έφη ο Δακίτης πρόεδρος της 
ΠΕΤ-ΟΤΕ στο Δ.Σ που έγινε στις 4 Μάρτη στην Τέμενη  απα-
ντώντας στην πρόταση που βάλαμε να αντιδράσουμε δυναμικά 
σαν σωματείο απέναντι στις τιμωρίες των συναδέλφων που 
αποδεδειγμένα τους κλέψανε τα tablets. Μετά και τα παραπά-
νω εμείς τι να πούμε, τα είπε από μόνος του όλα. Όσοι τον 
ψηφίσατε να τον χαίρεστε. 

Κουΐζ!
Σε ποιο νησί, πρώην συνδικαλιστής και νυν προϊστάμενος, 

από εκεί που έβλεπε εργολάβους και έβγαζε αφρούς τώρα που 
αναβαθμίστηκε στην υπηρεσιακή ιεραρχία κάθεται και πλέκει 
μαζί τους μούφες; 
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Ριπές
Η δουλική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ νομοθέτησε τελικά με διαδικασίες fast track το νέο αντιασφαλιστικό 
και αντεργατικό νομοσχέδιοlll Με το ασφαλιστικό αφανίζει τα εναπομείναντα ασφαλιστικά δικαιώματα 
και με το φορολογικό εξαθλιώνει ακόμη περισσότερο την κοινωνίαll Προσωπική διαφορά δεν θα έχουν μόνο 
οι παλιοί συνάδελφοι της πρώην OTEplus αλλά και οι συνταξιούχοι με το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που 
ψηφίστηκεlll Για μια ακόμη φορά οι εργατοπατέρες μας πρωτοστάτησαν και σ’ αυτή την καινοτομίαll 

Δεν είναι τυχαίο που όλα τα πειράματα γίνονται πρώτα στον ΟΤΕlll Για μια ακόμη τριετία θα έχουμε για 
πρόεδρο στην ΓΣΕΕ τον ανεκδιήγητο Παναγόπουλο και για Γραμματέα τον Δακίτη Κουτσιούκη με τις ψήφους και 
των εδώ ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ μιας και μέσα από τα παραπάνω ψηφοδέλτια εκλέχτηκαν στο νέο Δ.Σ της ΓΣΕΕ τόσο ο 
πρόεδρος Β.Λάμπρου όσο και ο γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ Δ.Φούκαςll Oσοι συνάδελφοι ψήφισαν στον ΠΑΣΕ 
το Ενωτικό, στην ΠΕΤ-ΟΤΕ την Συναδελφική Αλληλεγγύη και στην Cosmote Προοδευτική Δύναμη, ψήφισαν ΠΑΣΚΕ 
και Παναγόπουλοlll Το ίδιο ισχύει και για την ΑΚΕ στον ΠΑΣΕ και στην Cosmote που ψήφισαν ΔΑΚΕ και 
Κουτσιούκηll Αυτά προς γνώση και συμμόρφωσηlll


