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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πριν από λίγες εβδομάδες σε σχετική ανακοίνωση μας είχαμε επιστήσει την προσοχή της διοίκησης για 
διαδικασίες επιβολής πειθαρχικών ποινών με ατεκμηρίωτα στοιχεία και μοναδικές μαρτυρίες. Είχαμε τότε 
αναφέρει ότι με τις επιλογές της η διοίκηση του ΟΤΕ "ανοίγει τον ασκό του Αιόλου".  
Από ότι φαίνεται όχι μόνο δεν εισακουστήκαμε αλλά τιμωρήθηκε συνάδελφος με τεκμήριο μια ιδιωτική 
συνομιλία η οποία ταυτοποιείται μόνο από ένα πρόσωπο...!!! 
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την, πέρα από κάθε λογική, πειθαρχική δίωξη, που 
ασκήθηκε  από τους  προϊσταμένους του Τεχνικού Διαμερίσματος Ηπείρου και Κέρκυρας σε συνδικαλιστικό 
στέλεχος και συγκεκριμένα στον Πρόεδρο της ΤΔΕ Κέρκυρας,  Τριβυζά Γιάννη με το πρόσχημα των «απρεπών 
εκφράσεων» και «συμπεριφορών» αδυνατώντας μάλιστα να εφαρμόζουν την διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθούν, εκχωρώντας τις αρμοδιότητες στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.   
"Ανάρμοστη συμπεριφορά" η οποία βασίζεται σε εικασίες μιας  τηλεφωνικής συνομιλίας  , είναι κάτι που 
μπορεί να διακρίνει μόνο αυτός που υπηρετεί την επιβολή του δόγματος «νόμος και τάξη», εμπεδώνοντας το 
φόβο με τον αυταρχισμό και την καταστολή ποινικοποιώντας την οποιαδήποτε αντίδραση.  
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ καταδικάζει με τον ποιο έντονο τρόπο τις πρακτικές αυτές, γιατί θεωρεί απαράδεκτη αυτή την 
συμπεριφορά της Διοίκησης η οποία εξαντλεί όλη την αυστηρότητα της σε εργαζόμενους κάτι που έχει 
άμεση επίδραση στην υπηρεσιακή τους καθημερινότητα και εργασία.  
Να θυμίσουμε στη Διοίκηση ότι αντί να φορτώνει τα προβλήματα του Τεχνικού Τμήματος Κέρκυρας στους 
εργαζόμενους να ψάξουν να βρουν τι φταίει, αρχής γεννωμένης από τους προϊσταμένους και την διοίκηση 
που ασκούν. Το τεχνικό τμήμα της Κέρκυρας είναι μόνιμος κάτοικος της τελευταίας θέσης Πανελλαδικά , εδώ 
και ένα περίπου χρόνο...!!! και γιαυτό το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φταίνε οι εργαζόμενοι.  
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις για τεχνικά τμήματα της Αττικής ιδίως αλλά και της περιφέρειας έγιναν αθρόες 
αλλαγές διοικητικών στελεχών και προϊστάμενων με επίκληση  την επί σειρά μηνών κακή απόδοση των 
τεχνικών τμημάτων... Η Κέρκυρα "σέρνεται" έναν χρόνο ολόκληρο και περισσότερο αλλά εκεί έχουμε "σιγή 
ιχθύος" και ο προϊστάμενος  απολαμβάνει ανεξήγητα  την εκτίμηση της διοίκησης...!!! και φταίει ο 
οποιοσδήποτε άλλος ...!!!  
Κύριοι της διοίκησης δώστε λύσεις επιρρίπτοντας τις ευθύνες εκεί που πρέπει και όχι στους συναδέλφους 
που ματώνουν καθημερινά στο πεδίο..!!! 
Η ΠΕΤ-ΟΤΕ  θα υπερασπίσει την δημοκρατική λειτουργία στους χώρους δουλειάς καθώς και κάθε 
συνδικαλιστικό στέλεχος η  εργαζόμενο από  φαινόμενα αυθαιρεσίας της Διοίκησης. 
Καλούμε την Διοίκηση του ΟΤΕ να αποκαταστήσει την ομαλότητα και την εργασιακή ειρήνη στην Κέρκυρα 
που με δικιά της ευθύνη έχει διαταράξει.  
Είναι προφανές ότι όσοι από την Διοίκηση υιοθετούν απεχθείς, καταχρηστικές διώξεις είτε συνδικαλιστικές 
είτε εργαζομένων θα μας βρουν απέναντι τους συντεταγμένα. 

 


