Παρατάξεις
ΟΤΕ: infoweb/Προσωπικού/Σωματεία-Σ.Κ/ΑΣΕ-ΟΤΕ
E Mail: aseote@yahoo.gr, Ιστοσελίδα: www.geocities.com/aseote

Ριπές

10 / 2 / 2008

ΔΙΚΤΥΟ

Το τελευταίο γιουρούσι
Βουρλούμη-Καραγεώργου.
Συνάδελφοι
Η Δουλειά του δικτύου παραδίνεται ολόκληρη στα
χέρια της δουλεμπορικής ΟΤΕ-PLUS. Το ίδιο σχέδιο
επιχειρείται να εφαρμοστεί με διάφορες παραλλαγές 7
τουλάχιστον χρόνια τώρα, πότε με εργολάβους, πότε με
εθελούσιους συνταξιούχους, πότε με την ΟΤΕ-PLUS,
κάθε χρόνο και πάντα τον Αύγουστο επαναλαμβάνεται
το ίδιο βιολί!
Η ΑΣΕ και οι εργαζόμενοι του δικτύου κυρίως της
Αθήνας τους χαλάνε τα σχέδια, αυτοί όμως συνεχίζουν
απτόητοι τα ίδια, φέτος, πάλι τον Αύγουστο, λίγο πριν
τις εκλογές, έβαλαν μπροστά το καινούριο σενάριο, το
οποίο είχε δύο παραλλαγές:
Η πρώτη παραλλαγή ξεκίνησε δίνοντας τις νέες συνδέσεις και μεταφορές των παρόχων (βρόγχοι) στους
εργολάβους. Η έγκαιρη παρέμβαση της ΑΣΕ σε Νέα
Σμύρνη, Ηλιούπολη κλπ τους έτρεψε σε Ισπανική υποχώρηση. Τα στοιχεία των παρανομιών τους βρίσκονται
στην ΑΔΑΕ για τα περαιτέρω …
Η δεύτερη παραλλαγή ήταν η μεταφορά έργου του
ΟΤΕ στην ΟΤΕ-PLUS και η πρόσληψη 259 τεχνικών
μέσω OTE-PLUS, έτσι ο ΟΤΕ δεν χρειάζεται πλέον εργολάβους δουλέμπορες κάνει ο ίδιος δουλεμπόριο. Η
προκήρυξη για αυτές τις θέσεις δεν έγινε εφικτό να
ματαιωθεί γιατί η πλειοψηφία στην ΠΕΤ-ΟΤΕ (ΔΑΚΕ και
το μόρφωμα Αγ. Συνεργασία-Ξφοι Μαριόλοι) τον Σεπτέμβρη αντιτάχθηκαν!
Οι ενοικιασμένοι εργαζόμενοι της ΟΤΕ-PLUS έπιασαν
δουλειά και εκπαιδεύονται στα τεχνικά τμήματα. Τώρα
ετοιμάζονται να τους βγάλουν έξω, μόνους τους, να
οδηγούν αυτοκίνητο και να δουλεύουν σαν κανονικοί
τεχνίτες.
Η αμοιβή τους είναι 720 ευρώ χωρίς επίδομα οδήγησης,
τεχνικό επίδομα και καμία υπηρεσιακή εξέλιξη. Επίσης
το ωράριο εργασίας τους είναι 8ώρο και όχι 07:40 που
έχουμε εμείς και όσοι εργάζονται στην επαρχία δεν
δικαιούνται εκτός έδρας, διημέρευση κλπ.
Φτιάχνουν δηλαδή φθηνούς τεχνικούς και ευάλωτους,
απασχολήσιμους για να καταργήσουν, σε πρώτη φάση,
τα επιδόματα μας και σε δεύτερη τις θέσεις εργασίας
μας.
Στο ΔΣ πουν έγινε στις 30/1/08 όλες οι άλλες παρατάξεις της ΠΕΤ-ΟΤΕ αρνήθηκαν να συμπεριληφθεί
στην ανακοίνωση κατά των ενοικιάσεων της ΟΤΕ-PLUS
παράγραφος που πρότεινε η ΑΣΕ και είχε συμφωνηθεί
στην ΕΕ που έλεγε ότι «Η ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν θα επιτρέψει
στην Διοίκηση να χρησιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι αυτοί να δουλεύουν σαν τεχνίτες».
Συνάδελφοι,
όπως καταλαβαίνετε το βάρος της αντίδρασης πέφτει
στις πλάτες των εργαζομένων του δικτύου, για να διαφυλάξουμε το μισθό μας και τις θεσεις εργασίας μας.
Πρόκειται για σκαστή παρανομία!

lll Ο Καραμανλής ξεκίνησε το Ασφαλιστικό, εμείς; lll Ο Παπανδρέου τον κατηγόρησε
ότι το κάνει για αντιπερισπασμό lll Λέτε να πληρώσουμε εμείς τη Ζαχοπουλειάδα;lll
Όπως λέει το ρητό, μακακία ηγεμόνων παιδεύουσι υπηκόους lll Στην ΠΕΤ-ΟΤΕ πλήρης
άπνοια στις τοπικές συνελεύσεις lll ΠΑΣΚΕ, ποιά ΠΑΣΚΕ; lll Το μόνο κέρδος τα
τσαντάκια και τα καθρεφτάκια lll Τα μοίραζαν οι εξαδερφοί και ο σώγαμπρος lll Τίγκα
το τζιπ δεν είχαν που να καθήσουν οι δύο συνεταίροιlll Αυτοί μας φέρανε κομπολόγια, εσείς
τί μας φέρατε; lll Μας κατακεραύνωσε στην Ξάνθη συνειδητοποιημένος ακομμάτιστος
οπαδός lll Πετυχημένη η ατάκα του Μασμανίδη lll Σας φέρανε τα ρολόγια αλλά χωρίς
τα ξυπνητήρια για να μην ξυπνήσετε! lll Οι άλλοι συνεταίροι τους της ΔΑΚΕ μοιράζουν στα
μουλωχτά τα κεθρεφτάκια τους lll Μπες στη ΔΑΚΕ και θα φροντίσει ο Βασίλης να γίνεις
μόνιμος lll Μούφα και εδώ, κάλπικα τα τσαντάκια lll Ψεύτικα τα ταξίματα για να
τσιμπάει κανάς απελπισμένος lll Κατά τα άλλα προσπαθούν όλοι μαζί να επιβάλλουν τους
τεχνίτες β’ κατηγορίας lll Με 720 ευρώ απο τη δουλεμπορική ΟΤΕ-PLUS lll Κι ας
είναι σκαστή παρανομία lll Κάνουν πλάτες στον Βουρλούμη και Καραγεώργο lll Τα
Βουρλουμάκια συνειδητά, ο Παναγιωτάκης της ΕΣΚ ασυνείδηταlll Θα παλέψουμε, είπε (κι
αυτός) για την ισότητα στην εργασία που προβλέπει το τάδε άρθρο του Ποινικού Κώδικα! lll
Δεν μπορεί, κάποιος του ρίχνει κρυφά στο φαΐ Παπαγαλίνηlll Λες να’ ναι ο σώγαμπρος;
lll Άμα τον ακούσετε να παραμιλάει και για «ενιαίο ψηφοδέλτιο» θα’ ναι σίγουροlll
Φταίει η Παπαγαλίνη lll Ζίμενς ή Μίζενς; lll Πότε χάλασαν στον ΟΤΕ και τα’ πιαναν,
το ΄98; lll Ενώ από το ’89 τίποτα, αδιάφθοροι lll Τί είπες Αλέκο; Πόσα;
Η ΟΤΕ-PLUS έχει πάρει εργολαβικά την τοποθέτηση
νέων συνδέσεων, μεταφορών, βλάβες δικτύου, ADSL,
βρόγχοι παρόχων, κλπ.
•	Σύμφωνα με την νομοθεσία την ευθύνη για το
απόρρητο την έχει ο ΟΤΕ και το προσωπικό του
ΟΤΕ.
•	Άρα κάθε ενοικιασμένος τεχνικός της ΟΤΕ-PLUS,
πρέπει να συνοδεύεται από τεχνίτη του ΟΤΕ.
Όποιος προϊστάμενος δώσει εντολή σε εργαζόμενο της
ΟΤΕ-PLUS να δουλεύει μόνος του, σαν τεχνίτης, παραβιάζει, εκτός των άλλων, όλους τους νόμους περί απορρήτου, (Όποιος θέλει να τους φρεσκάρει υπάρχουν στο
Infoweb). Οι ποινές (φυλάκιση και πρόστιμα), που επιβάλλονται είναι μεγάλες. Οι προφορικές εντολές δεν
είναι τεκμήριο αθωότητας ούτε για την ΑΔΑΕ, ούτε για
τους εισαγγελείς και τα δικαστήρια της χώρας.
Ο κ Καραγεώργος και οι άλλοι διευθύνοντες, αν θέλουν να παρανομήσουν ας αναλάβουν τις ευθύνες
τους. Να εκδώσουν γραπτή και σαφή απόφαση που να
κατοχυρώνει τους υφισταμένους τους και να αναλάβουν
την ευθύνη των επιλογών τους.
Οι εργαζόμενοι του δικτύου, δεν θα επιτρέψουμε την
υπονόμευση των δικαιωμάτων μας και θα προστατέψουμε τις θέσεις εργασίας και τις κατακτήσεις μας.
Η ΑΣΕ θα πρωτοστατήσει όπως πάντα και σε αυτόν τον
αγώνα.
Η αντίδραση μας δεν έχει φυσικά καμία αντιπαλότητα
προς τους συναδέλφους μας της ΟΤΕ-PLUS.
Απαιτούμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων παλιών και νέων μέσα από τον ΟΤΕ.
Κανονικές προσλήψεις του αναγκαίου τεχνικού προσωπικού.
Καλούμε την ΠΕΤ-ΟΤΕ, την ΕΕΤΕ-ΟΤΕ και την ΟΜΕ-ΟΤΕ
να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Η συγκάλυψη, τα ψεύτικα συνθήματα και η σιωπή είναι
συνενοχή.
Και αυτό το σχέδιο Βουρλούμη-Καραγεώργου,
με την αντίδραση, την ενεργοποίηση
και τον αγώνα των εργαζομένων θα αποτύχει.
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ΠΡΟΣ: ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
Καλή και τιμητική για μας η πρωτοβουλία σου να επισκεφτείς τον ΟΤΕ μετά την εκλογή σου.
Όταν όμως περνάει η απαγόρευση και η τρομοκρατία
Βουρλούμη στον Αρχηγό ενός κόμματος, φαντάσου
τι θα κάνει αύριο σε κάθε εργαζόμενο που δεν έχει
ασυλία. Τον ΟΤΕ δεν τον επισκεπτόμαστε επειδή «είναι
του Ελληνικού λαού»(αφήστε που οι κυβερνήσεις του
τον πούλησαν) όλες οι επιχειρήσεις ιδιωτικές και κρατικές είναι των εργαζομένων σ’ αυτές και του Ελληνικού λαού. Απαιτούμε λοιπόν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι
του να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.
Την SIEMENS την VODAFONE, την TELLAS κ.λπ. πρέπει
να την επισκεφτείτε επίσης. (το ίδιο ισχύει και για τα
άλλα κόμματα).
- Αν αναρωτιέσαι με τέτοια δημοφιλία γιατί δεν κατέβηκαν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι συμβασιούχοι
να σε υπερασπιστούν ψάξε τους συνεργάτες που σε
συνόδευαν. Τα ίδια έπαθε κι ο Αλαβάνος πέρυσι στο
Ρούφ. Οι συνδικαλιστές (του κόμματος); μόλις προχθές ψήφισαν κατά του δικαιώματος των Συμβασιούχων να γραφτούν μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ!
- Οι εργαζόμενοι πάντως είμαστε στη διάθεσή σου να
επιβάλλουμε (και σε όποιον άλλον θελήσει) να μπείς
στον ΟΤΕ όταν τον ξαναεπισκεφτείς, αρκεί να μην
ξαναφέρεις τους «συνομιλητές». Τους ξέρει καλά ο
Βουρλούμης και γι’ αυτό παίρνει αέρα...
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