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Γεμίσαμε εργολάβους

Γλυκάθηκαν στις εργολαβίες και είπαν να τις
καθιερώσουν παντού. Σε ορισμένες επαρχιακές
πόλεις τις Ν.Σ και ΜΤΦ τις φτιάχνουν εργολάβοι.
Στις καλωδιακές Αττικής ξεκίνησαν να δίνουν
στους εργολάβους τα μεγάλα καλώδια 2.400 και
έφτασαν να τους δίνουν μέχρι τα 600 άρια, με
ορίζοντα να τους τα δώσουν όλα. Προϊστάμενος
στη ∆υτική Αττική μέχρι πρόσφατα, έδινε σε
συνταξιούχο (Μελισσοκόμο) και σε εργολάβους
νέες συνδέσεις.
Η αποκατάσταση από τις φωτιές στην Αττική στο
μεγαλύτερο τμήμα της έγινε από εργολάβους.
Το πληροφοριακό κέντρο 1ο επίπεδο
υποστήριξης του connex –tv της ΟΤΕ-ΝΕΤ και
η βραδινή υποστήριξη του 1242, δόθηκαν στην
TELEPERFORMANCE. Στα τεχνικά τμήματα
Αττικής επιχείρησαν παλαιότερα να δώσουν τις
Ν.Σ και τις κατασκευές των βρόγχων και η ΑΣΕ
τους σταμάτησε. Αυτή τη φορά επιχειρούν να
δώσουν σε εργολάβους τα ξηλώματα στα PCM
ξεκινώντας από το Β΄ διαμέρισμα Αττικής, πάλι
θα μας βρουν μπροστά τους.

Θα κάνουν και την ΠΕΤ-ΟΤΕ
«μουσείο»;

Παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 2.5
μήνες που ο Αλ. Μαριόλης έγινε εθελοδότης
συνταξιούχος (πήρε σύνταξη με τους 666) και
στην ΠΕΤ-ΟΤΕ παραβιάζοντας το καταστατικό
και τον Ν. 1264 όλοι μαζί τον κρατάνε ακόμη σαν
Αντιπρόεδρο!
Να υποθέσουμε πως δεν πρόλαβε να τους
αφήσει ακόμη την τεχνογνωσία του για το πώς
θα κάνουν και την ΠΕΤ-ΟΤΕ «μουσείο» όπως
έκανε την ΠΕΤΕ∆ ή κάτι άλλο κρύβεται;
Πάντως μόλις το άκουσε αυτό ένας νέος
συνάδελφος μας είπε χαριτολογώντας. Μιας και
κουβαλάει τόση τεχνογνωσία για το πώς θα γίνουν
τα σωματεία μουσεία και είναι τόσο απαραίτητος
και αναντικατάστατος να προτείνουμε στην ΠΕΤΟΤΕ να τον βάλουμε στην γυάλα για να μην
χαθεί το είδος!!!

Η Α∆ΑΕ ζητάει
να κλείσει η OTE- PLUS

Τον Απρίλιο του 2009 η ΑΣΕ προσέφυγε στην
Α∆ΑΕ και με στοιχεία που προσκόμισε απέδειξε
πως ο ΟΤΕ χρησιμοποιώντας σαν κανονικούς
τεχνικούς του ΟΤΕ τους συναδέλφους μας
τεχνίτες της OTE-PLUS δίνοντας τους τα
προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και
απόρρητα στοιχεία δικτύου παραβιάζει το
απόρρητο των επικοινωνιών.
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Ριπές

Η κυβέρνηση «έκτακτης ανάγκης» των κεφαλαιοκρατών μας κήρυξε τον πόλεμο Παγώνει τους
μισθούς - απολύει - βάζει φόρους - ξανανοίγει το ασφαλιστικό
Ο ΟΤΕ δεν παραμένει μόνο
στους Γερμανούς της D.T αλλά εξακολουθεί να διοικείται από το διαφθαρμένο σύστημα των g-oldΗ ΟΜΕ-ΟΤΕ και η ΠΕΤ-ΟΤΕ
en boys, των αυλοκολάκων και του προϊστάμενου Αρβυλοφύλακα
κοιμούνται….
Πέρασαν σχεδόν 3 μήνες από τις εκλογές και όχι μόνο δεν συνεδρίασαν, αλλά
ούτε μια ανακοίνωση δεν βγήκε για να πιέσουμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω τον OTE όπως είχε
οι λιμενεργάτες αγωνίζονται κατά της κινέζικης COSCO….
υποσχεθεί προεκλογικά….
η ΟΜΕ-ΟΤΕ μέχρι πότε θα κάνει τον κινέζο;… Εργολάβοι-∆ουλεμπορικές (OTE-plus - Hellas-com)
παραβιάζουν το απόρρητο καθημερινά εξοβελίζοντας τους τεχνικούς του ΟΤΕ από το δίκτυο…
∆εν ανησυχούν;….Γιατί δεν συνεδριάζουν;…
Μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία ο ένας
μετά τον άλλο αφήνουν τους ακομμάτιστους και επιστρέφουν στο κομματικό μαντρί της ΠΑΣΚΕ….
Ο προϊστάμενος της Ηλιούπολης (τον οποίο τοποθέτησε πριν από ένα μήνα η ∆ΑΚΕ ) ανέλαβε
νέος πρόεδρος των Ακομμάτιστων!!!…..
Το νταλαβέρι και η ερμαφρόδιτη συμμαχία ∆ΑΚΕΑκομμάτιστων καλά κρατεί….

Τράβα ευλογημένε
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Α∆ΑΕ
∆εν πάω πουθενά,
άμα με ξυρίσει σαν
απέστειλε εμπιστευτικό έγγραφο
πουθενά εδώ θα
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στον ΟΤΕ το οποίο κοινοποίησε στην
μείνω.
θα’
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ΑΣΕ και που τονίζει ξεκάθαρα πως
μουσείο.
αυτό που γίνεται είναι σαφέστατη
παραβίαση του Απορρήτου και πως
πρέπει άμεσα ο ΟΤΕ να συμμορφωθεί με
το σύνταγμα και τους νόμους, ζητώντας στην
ουσία το κλείσιμο της OTE-PLUS.
Αν και έχουν περάσει μέχρι σήμερα πάνω από 5
μήνες ο ΟΤΕ της D.T συνεχίζει να παρανομεί και
να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του
τις αποφάσεις της Ανεξάρτητης αρχής.
Η κυβέρνηση προεκλογικά δεσμευόταν πως οι
αποφάσεις των Ανεξάρτητων αρχών θα γίνονται
σεβαστές. Περιμένουμε να υλοποιηθούν
αυτές οι δεσμεύσεις, να κλείσουν άμεσα τις
δουλεμπορικές OTE-plus και Hellas-com και
να απορροφηθούν από τον ΟΤΕ οι συνάδελφοι
εργαζόμενοι.
σελίδων
Η ΑΣΕ έχοντας στα χέρια της το επίσημο
του Σ. Χρυσάφη
έγγραφο της Α∆ΑΕ, έφερε πρόταση στην Ε.Ε
με το οποίο ούτε λίγο ούτε
για να έρθει το θέμα της OTE-PLUS σαν θέμα
πολύ μας προτρέπει να κάνουμε ένα ακόμη
συζήτησης στο ∆.Σ, αλλά καμία παράταξη δεν
ταμείο αυτή τη φορά «επαγγελματικό».
τη στήριξε.
∆εν μας έφταναν τα τόσα ταμεία πρέπει
να φτιάξουμε και ένα ακόμη, το οποίο θα το
Ξανανοίγει το ασφαλιστικό
τζογάρουμε στα χρηματιστήρια. Τώρα αν θα
Με τον μπαμπούλα της κρίσης επιχειρούν να
βρεθούν μετά από χρόνια κάποιοι «πονηροί» και
ανοίξουν για μια ακόμη φορά το ασφαλιστικό. Τι
μας τα φάνε τα λεφτά μας όπως μας τα έφαγαν
σημαίνει ξανανοίγει το Ασφαλιστικό; Άνοιξε ποτέ
και από τα προηγούμενα ταμεία αυτό δεν τους
το Ασφαλιστικό από το 1990 και μετά χωρίς να
ενδιαφέρει.
αφαιρεθούν ασφαλιστικά δικαιώματα;
Οι εργατοπατέρες μας κάνουν τα πάντα για
Βλέποντας λοιπόν οι φωστήρες στην ΠΕΤ-ΟΤΕ
να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, αρκεί να μην
το άνοιγμα του ασφαλιστικού και με το φόβο
ενοχλήσουμε τις κυβερνήσεις τους και την
πως δεν θα πάρουμε ικανοποιητικές συντάξεις
εργοδοσία που δουλικά υπηρετούν και τους
και για να μας προετοιμάσουν για το μέλλον
αναγκάσουμε να καταβάλουν τις οφειλές τους.
φιλοξένησαν στο περιοδικό της ΠΕΤ-ΟΤΕ άρθρο 5

