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Ριπές

Το ψήφισμα που κατέθεσε
η ΑΣΕ στο 39ο Συνέδριο της
ΟΜΕ-ΟΤΕ και καταψηφίστηκε
απ’ όλες τις παρατάξεις!

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το 39ο Συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ αποφασίζει:
1. Το Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΟΤΕ να συναντηθεί άμεσα
με τη διοίκηση του ΟΤΕ με σκοπό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την οριστική ένταξη
όλων των εργαζομένων από τις θυγατρικές
εταιρείες στον ΟΤΕ, με τα ίδια δικαιώματα
και στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο
του ΟΤΕ ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας
και το πτυχίο τους.
2. Δεν θα υπογραφεί καμία ΣΣΕ αν δεν εμπεριέχει τον όρο ότι ο βασικός μισθός όλων
των εργαζομένων που απασχολεί ο ΟΤΕ θα
είναι όσο είναι το πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο των εργαζομένων του ΟΤΕ που ορίζεται
από τη ΣΣΕ του 2011 και η οποία θα επανέλθει το 2015, δηλαδή τα 1008 ευρώ της Υ.Ε.
3. Πέρα από την επαναφορά της ΣΣΕ του
2011 όπως αυτή θα επανέλθει το 2015,
θα πρέπει να διεκδικήσουμε και επιπλέον αυξήσεις αντίστοιχες με τα κέρδη του
ΟΤΕ και την επαναφορά του οικογενειακού
επιδόματος στο τρέχον μισθολογικό κλιμάκιο όπως ορίζει ο νόμος και όχι στο 4ο που
παράνομα πάγωσε με την ΣΣΕ του 2008 και
τώρα οι συνάδελφοι τρέχουν στα δικαστήρια
και δικαιώνονται.
4. Το Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΟΤΕ να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες, συνδικαλιστικές,
νομικές κ.λ.π. έτσι ώστε να υποχρεωθεί η
διοίκηση και να επαναφέρει τις ΣΣΕ που η
ίδια αυταρχικά και παράνομα καταπάτησε
και αφορούν τόσο τον λογαριασμό νεότητας
που πρέπει να επανέλθει στις 10 χορηγίες,
όσο και το επίδομα οδήγησης.
5. Το Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΟΤΕ να προκαλέσει άμεσα συνέντευξη τύπου και να καλέσει όλα
τα κανάλια, εφημερίδες, μπλοκ κ.λ.π. στις
οποία να καταγγείλει:
α) Την πολιτική της Deutsche Telekom στον
ΟΤΕ, την αποανάπτυξη που έφερε με τα ξεπουλήματα των θυγατρικών στα βαλκάνια,
του δορυφόρου της Hellas Sat, το κλείσιμο
300 και πλέον καταστημάτων και τη συρρίκνωση των τεχνικών τμημάτων, το χάσιμο
6.000 και πλέον σταθερών θέσεων εργασίας και την αντικατάσταση μέρος αυτών (πε-

Δεν έχουν τελειωμό από την κυβέρνηση των εθελόδουλων τα χαράτσια και τα ξεπουλήματα δημόσιας περιουσίαςlll Στα χαράτσια από τον Ε.Ε.Τ.Α βρεθήκαμε στον ΕΝΦΙΑll Ενώ στα ξεπουλήματα μετά τον ΟΤΕ και τα λιμάνια σειρά πήρε η ΔΕΗl Κι’ αυτή τη φορά προκειμένου να περάσει
το ξεπούλημα της ΔΕΗ είχαμε επιστράτευση των απεργών από την κατοχική κυβέρνησηll Για
να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ όλα τα παπαγαλάκια προέβαλαν το επιτυχημένο μοντέλο ιδιωτικοποίησης
του ΟΤΕ στην D.T και των λιμανιών στην Κινέζικη COSCOlll Απέναντι στη μαύρη προπαγάνδα
της κυβέρνησης για τον ΟΤΕ και τα λιμάνια όλη η αντιπολίτευση έκανε τον κινέζοl Ώσπου ξεσηκώθηκαν οι λιμενεργάτες της COSCO και αποκάλυψαν τον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουνl
Τότε ανακάλυψαν όλοι τους ότι στο λιμάνι υπάρχει πρόβλημα και έτρεξαν να καπηλευτούνlll
Για τον εργασιακό μεσαίωνα του ΟΤΕ μούγκα στη στρούγκαl Προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα κέρδη για τη γερμανική διοίκηση και μεγαλύτερα μπόνους για τους διοικούντες, οι εκβιασμοί, οι απειλές, οι παραβιάσεις ωραρίων και τα ελαστικά ωράρια είναι σε ημερήσια βάσηlll
Αποτέλεσμα από την εντατικοποίηση της εργασίας να έχουμε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων
με τελευταίο θύμα τον συνάδελφο Α.Β. που έπεσε από σκάλα και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο
των Τρικάλωνl Όλα αυτά βέβαια οι εργατοπατέρες δεν τα βλέπουνll Ούτε τους δεκάδες
συνταξιούχους που απασχολούνται στις διάφορες υπηρεσίες βλέπουνl Το μόνο που ξέρουν να
κάνουν και μάλιστα πολύ καλά είναι να βάζουν πλάτη στη διοίκησηlll Μετά την παράδοση
του ωραρίου στα ΤΕΚ οι εκφυλισμένοι εργατοπατέρες παρέδωσαν το ωράριο των Τεχνικών και της
Πάρνηθαςlll Άλλωστε τι τους νοιάζει, μήπως οι ίδιοι δουλεύουν για να δουν τι εστί ελαστικό
ωράριοll Εδώ άφησαν τα παραθεριστικά κέντρα 2 μήνες χωρίς εστιατόρια και δεν ίδρωσε το
αυτί κανενόςl Αυτούς δυστυχώς ψηφίσατε να σας λύσουν τα προβλήματαlll Ελπίζουμε στις
επερχόμενες εκλογές να μην ξανακάνετε το ίδιο λάθος και τους ξαναψηφίσετεlll

Με το πανό μας στο συλλαλητήριο ενάντια
στο ξεπούλημα της «μικρής» ΔΕΗ.
ρίπου 700 στα δυο χρόνια) με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους και με μισθούς πείνας
μέσα από τις δουλεμπορικές θυγατρικές
Oteplus, E-Value, OTEglobe κ.λ.π.
β) Την ΑΔΑΕ για την στρουθοκαμηλική τακτική την οποία εφαρμόζει, αφήνοντας την
Deutsche Telekom να απασχολεί ενοικιαζόμενους εργαζόμενους μέσα από τις
δουλεμπορικές θυγατρικές και να τους
παρουσιάζει σαν κανονικούς εργαζομένους του ΟΤΕ.
γ) Την Deutsche Telekom και τη διοίκηση
του ΙΚΑ με τον περιβόητο διοικητή του
και πρώην πρόεδρο της ΟΜΕ-ΟΤΕ Ροβέρτο Σπυρόπουλο που εξακολουθούν
με διάφορα τερτίπια να κρατάνε ασφαλισμένους όλους τους τεχνικούς του
ΟΤΕ σαν υπάλληλους γραφείου και να
μην τους εντάσσουν στις ειδικότητες και
στον κλάδο που έχουν με αποτέλεσμα, η

D.T να παίζει παιγνίδια με ISO ζητώντας
από τους τεχνικούς που δουλεύουν χρόνια να αποδείξουν αν είναι τεχνικοί και
πολλοί συνάδελφοι να χάνουν τα Β.Α.Ε.
Οι σύνεδροι του 39ου Συνεδρίου της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Υ.Γ: Οι προτάσεις μας στο παραπάνω ψήφισμα
αποτελούν και θέσεις μας για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ.

Το ξέρετε ότι ο ΟΤΕ κέρδισε!

• Από το λογαριασμό νεότητας στην τελευταία 3ετία 60 εκ. ευρώ.
• Από τη μείωση των μισθών μας ετησίως 50
εκ. ευρώ.
• Από την εθελουσία του 2012 80 εκ. ευρώ.
• Από την εθελουσία του 2013 94 εκ. ευρώ.
Σύνολο: 284 εκ. ευρώ.
Να λοιπόν από πού θα βρεθούν τα λεφτά για
την υπογραφή ικανοποιητικής ΣΣΕ και για την
ένταξη των συνάδελφων της OTEplus στο τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ.
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