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Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Δεν αξίζουν στα σωματεία και σε μας τέτοιες ηγεσίες!
Συναδέλφισσες – φοι:
Τα τελευταία χρόνια όπως όλοι οι εργαζόμενοι έτσι και εμείς
του ΟΤΕ δεχόμαστε αλλεπάλληλες επιθέσεις από το κεφάλαιο
και τις μνημονιακές κυβερνήσεις με αποτέλεσμα εργατικές κατακτήσεις ενός αιώνα να χαθούν μέσα σε λίγα χρόνια.
Και χάθηκαν όχι γιατί παλέψαμε και μας νίκησαν αλλά γιατί
το συνδικαλιστικό κίνημα εκφυλίστηκε, με αποτέλεσμα ότι
αντεργατικό νόμο ήθελε να περάσει η κυβέρνηση το πέρναγε
και όποιες αποφάσεις έπαιρνε η εργοδοσία της D.T τις υλοποιούσε χωρίς αντίδραση.
Κανένα εμπόδιο δεν βρήκε η διοίκηση στις αυθαίρετες και μονομερείς αποφάσεις της ούτε από την ομοσπονδία, ούτε από
κανένα σωματείο.
Μάλιστα ότι δεν μπόρεσε από μόνη της να πάρει, της το παρέδωσαν απλόχερα οι εξωνημένοι εργατοπατέρες, όπως έγινε με τον κανονισμό μεταθετότητας, το πειθαρχικό δίκαιο, την
κατάργηση των βαρδιών και την καθιέρωση του stand-by!

Στο σωματείο μας, την ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, αν και στα λόγια οι Συριζεύουσες(;) παρατάξεις, Ενωτική και Αγωνιστική Συνεργασία,
παρουσίαζαν μια διαφοροποίηση απέναντι στις αντεργατικές
εργοδοτικές επιλογές δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να αντισταθούν και να προστατέψουν τα δικαιώματά μας.
Στα μεγάλα ζητήματα, όπως για την επαναφορά του ΟΤΕ στο
δημόσιο, τις αποεπενδύσεις κ.λ.π. έδειξαν έμπρακτα ότι έχουν
αναλάβει το ρόλο του -καλού παιδιού- και δίνουν εξετάσεις
απέναντι στους γερμανούς εργοδότες της D.T και κατ’ επέκταση στο γερμανικό κεφάλαιο ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτε σε
περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής.
Αλλά και στα άλλα εργασιακά μας ζητήματα, τον κανονισμό
μεταθετότητας, το πειθαρχικό δίκαιο, την κατάργηση των
βαρδιών τα στήριξαν με τους εκπροσώπους τους στην OMEOTE.
Όλοι μαζί σαν μια καλή παρέα «αριστεροί» και δεξιοί αλληλοψηφίζoνταν, αντάλλασαν καρέκλες και συνέβαλαν τα μέγιστα να χαθούν πάνω από 4.000 σταθερές θέσεις εργασίας
με τις διάφορες εθελουσίες αφήνοντας τη διοίκηση ανενόχλητη
να γιγαντώνει το δουλεμπόριο μέσω των θυγατρικών Oteplus,
OTEglobe κ.λ.π, δημιουργώντας εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων.

Η ΑΣΕ, αν και δεν είχε εκπροσώπηση στο σωματείο μας
έκανε πάρα πολλά.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα:
• Αντιταχτήκαμε σε όλες τις εθελουσίες με τις οποίες χάθηκαν χιλιάδες σταθερές θέσεις εργασίας με τα εκλεγμένα
στελέχη μας να μην κάνουν χρήση.
• Για την ένταξη των συναδέλφων μας της OTEplus στο
τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ προσφύγαμε επανειλημμένως
στην ΑΔΑΕ καταγγέλλοντας τον ΟΤΕ για παραβίαση απορρήτου.
• Για την κατοχύρωση των ειδικοτήτων μας, που μας έχουν
σαν υπάλληλους γραφείου, προσφύγαμε στο ΙΚΑ και το υποχρεώσαμε να μας εντάξει στους κατάλληλους κωδικούς.
Ήδη τρία στελέχη μας άνοιξαν το δρόμο και όποιοι συνάδελφοι κάνουν αίτηση είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του ΙΚΑ και
ο διοικητής της πρώην συνδικαλιστής και συνάδελφος από
την ΕΕΤΕ (sic) Ρ. Σπυρόπουλος να τους εντάξει.
• Για τις παραβιάσεις ωραρίου, της εργατικής νομοθεσίας
και τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα με τα μονά συνεργεία
στο δίκτυο προσφύγαμε σε αρκετές επιθεωρήσεις εργασίας
στην Αθήνα, το Βόλο, τα Γιάννενα κ.λ.π.
Μιας και μπροστά μας έχουμε εκλογές καλό θα ήταν να μας
πουν όλοι αυτοί οι δήθεν «αντιμνημονιακοί», που είχαν την ευθύνη του σωματείου όλα αυτά τα χρόνια, τι έκαναν:
Για τους δεκάδες τεχνολόγους – μηχανικούς που παρόπλισε
η διοίκηση για να τοποθετήσει στη θέση τους στελέχη από τα
διάφορα ΙΕΚ και την Cosmote, για το επίδομα οδήγησης και
τον λογαριασμό νεότητας που ετσιθελικά και παράνομα μας
πετσόκοψε, για το ελαστικό ωράριο των τεχνικών που διαλύει
τον οικογενειακό προγραμματισμό του κάθε συναδέλφου, για
τις καθημερινές παραβιάσεις ωραρίου και τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα στο δίκτυο, για τη διάλυση των καλωδιακών, για
τον διαχωρισμό σε «παλιούς» και «νέους» στο NMC;
Τέλος, ας μας πουν ποιες συνδικαλιστικές ή άλλες ενέργειες
έκαναν για να αναγκάσουν τη διοίκηση να εντάξει τους συναδέλφους της OTEplus στο τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ.
Συναδέλφισσα – φε:
Όπως αποδεικνύεται περίτρανα, οι δύο παρατάξεις Ενωτική
- Αγ. Συνεργασία, παρόλο που είχαν τον απόλυτο έλεγχο του
σωματείου με μια τεράστια δύναμη, πέρα από καμία ανακοίνωση για ξεκάρφωμα που έβγαζαν και τις διάφορες πίτες που έκοβαν, καμία ουσιαστική και αποτελεσματική ενέργεια για την
προάσπιση των μελών μας δεν έκαναν.
Τώρα οι ίδιες παρατάξεις ξανακατεβαίνουν χωριστά, μιλάνε
για ενότητα, παριστάνουν τους ανεξάρτητους και ζητάνε ξανά
την ψήφο σου για να συνεχίσουν την ίδια πορεία.

Όμως τώρα ξέρεις!
Πες όχι στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό δεξιό και αριστερό.
Στήριξε το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο των εργαζόμενων αγωνιστών συνδικαλιστών της ΑΣΕ.

Ψήφισε
Συντονίσου μαζί μας!

