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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε με αγωνία και ιδιαίτερο προβληματισμό τις εξελίξεις 

που αφορούν το τεχνικό μας έργο καθώς επίσης και το περίεργο παιχνίδι που παίζεται από την ΕΕΤΤ και 

αφορά το Vectoring. 

Και ενώ τα σοβαρότατα αυτά προβλήματα ταλανίζουν και προβληματίζουν τον τεχνικό κόσμο ο οποίος 

έχει γίνει κυριολεκτικά "λάστιχο" λόγω της εντατικοποίησης η διοίκηση του ΟΤΕ συνεχίζει ακάθεκτα και 

χωρίς καμιά παρέκκλιση το πρόγραμμα της "παραδειγματικής" τιμωρίας συναδέλφων χωρίς  τεκμήρια 

και μαρτυρίες... 

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου οδηγείται για μια ακόμα φορά στο πειθαρχικό συμβούλιο ο Πρόεδρος της 

ΤΔΕ-ΠΕΤ-ΟΤΕ Κέρκυρας ο Γιάννης ο Τριβυζάς.  

Σε παλαιότερη ανακοίνωση μας είχαμε επισημάνει αναλυτικά και τις θέσεις της ΠΕΤ-ΟΤΕ αλλά και την 

απόλυτη αυθαιρεσία της διοίκησης για το συγκεκριμένο θέμα. Καθώς επίσης τις προεκτάσεις του που 

αφορούν ξεκάθαρα "εκφοβισμό" και "τρομοκρατία".  

Έχουμε αναφερθεί εκτενέστατα στο θέμα υπογραμμίζοντας ότι με τέτοιου είδους διαδικασίες ανοίγει ο 

"ασκός του Αιόλου" αφού ουσιαστικά ο κάθε ένας πλέον με τεκμήριο μια τηλεφωνική συνομιλία θα 

μπορεί να οδηγεί ή να οδηγείται στο πειθαρχικό συμβούλιο. 

Πιστεύουμε απόλυτα ότι ακόμα υπάρχει χρόνος για να κλείσει το θέμα με τον πιο ενδεδειγμένο και 

δίκαιο τρόπο απαλλάσσοντας τον συνάδελφο χωρίς τυμπανοκρουσίες και απαράδεκτες ενέργειες εκ 

μέρους τις διοίκησης του ΟΤΕ.  

Εμείς σαν ΠΕΤ-ΟΤΕ στηρίζουμε τον συνάδελφο Γιάννη Τριβυζά και απαιτούμε από την διοίκηση του ΟΤΕ 

να αντιμετωπίζει όλους τους συναδέλφους  εξ ίσου...χωρίς διαχωρισμούς και προκλητικότητα.  

Εδώ θα υπενθυμίσουμε για μια ακόμα φορά ότι για το εμφανιζόμενο από την διοίκηση του ΟΤΕ 

διαχρονικό  "Χάλι" της Κέρκυρας δεν μπορεί να πετάμε το μπαλάκι μόνιμα και αβίαστα μόνο στους 

εργαζόμενους ούτε να ψάχνουμε εξιλαστήρια θύματα...!!!  

Η "συνταγή" επίλυσης των προβλημάτων που ακολουθείται σε όλα τα τεχνικά τμήματα ανά την 

επικράτεια από την διοίκηση του ΟΤΕ ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί δεν εφαρμόζεται και στο ΤΤΛΠ της 

Κέρκυρας...!!!! 

mailto:info@petote.gr

