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ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΣΕ-ΟΤΕ • 8-12 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
«Ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις
με ποιον θα πας & ποιον θα αφήσεις»
Άκου άγνωστε ψηφοφόρε!
Μ’ αυτό το γράμμα θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου, όχι γιατί είναι ο
καταλληλότερος τρόπος αλλά γιατί είναι ο μοναδικός που διαθέτουμε.
Στο κατάστημα, στα call center, στο γραφείο ή στην πόλη που δουλεύεις είναι
αδύνατο να βρεθούμε για να συζητήσουμε ή γιατί είναι μέσα οι πελάτες ή γιατί
δεν σε βρίσκουμε γιατί δουλεύουμε και μείς ή γιατί στην πόλη σου δεν έχουμε
κανέναν εκπρόσωπο να σε βρει.

Οι κατακτήσεις των εργατοπατέρων
στην 3ετία που πέρασε:
Εκτίναξαν: Τις αποδοχές του προέδρου του ΟΤΕ σε 1.348.675,30 ευρώ,
των Γεν. ∆ιευθυντών σε 400.000 ευρώ, των ∆ιευθυντών σε 100.000 ευρώ!
(Απαραίτητη διευκρίνιση. Σ’ αυτά τα ποσά δεν υπολογίζονται οι µετοχές που µοιράστηκαν σε stock options).

Όπως είναι γνωστό δεν έχουμε κανένα κόμμα, όχι τώρα που έγινε μόδα
αλλά πολλά χρόνια πριν.
Είμαστε αυτόνομοι συνδικαλιστές, δεν μας αρέσει ο όρος ψηφοφόρος ούτε μας
χρειάζεται.
Πιστεύουμε στην άμεση δημοκρατία των γενικών συνελεύσεων και αν ήταν
στο χέρι μας θα καταργούσαμε αυτή την καρικατούρα εκλογών και θα την αντικαθιστούσαμε με την άμεση εργατική δημοκρατία χωρίς εργατοπατέρες και εκπροσώπους κομματικούς ή άλλους.
Πολλές φορές και όταν λείπουν οι παραπάνω αντικειμενικοί λόγοι είναι αδύνατον να μιλήσουμε ή γιατί φοβάσαι ότι και οι τοίχοι έχουν αυτιά (ο φόβος φυλάει
τα έρμα) ή γιατί τα αυτιά σου ή τα αυτιά μας έχουν τοίχους.
Θα αναρωτιέσαι, και γιατί πρέπει να μου μιλήσετε; Ξέρω, ψήφους θέλετε και
σεις όπως όλοι.
Στις εκλογές φοράτε τα καλά σας, τάζετε λαγούς με πετραχήλια, σας ψηφίζουμε, κάνετε τα δικά σας, γίνεστε συνδικαλιστές, μετά Βουλευτές, Υπουργοί,
Διευθυντές, κάνετε καριέρα και μετά δεν θέλετε να μας ξέρετε.
Έτσι είναι ή σχεδόν έτσι. Μήπως όμως αυτό σήμερα που έφτασε ο κόμπος στο
χτένι μπορούμε και πρέπει να το αλλάξουμε;
Μήπως αυτή την κατάσταση τη συντηρεί και η δική σου συμμετοχή, αδιαφορία
ή συνενοχή;
Γιατί οι ηγεσίες στα συνδικάτα δεν διορίζονται από καμιά χούντα αλλά εκλέγονται δυστυχώς από σένα και από χιλιάδες άλλους σαν εσένα, μέσα από ένα ευέλικτο και πονηρό συνδικαλιστικό σύστημα δήθεν δημοκρατικό που οι κομματάρχες,
η εργοδοσία και οι εργατοπατέρες αποφασίζουν πριν από μας για μας.

Δεν τους εκλέγεις…. αυτοδιορίζονται.
Δεν θα το υποπτεύεσαι αλλά θα σου το πούμε ξεκάθαρα.
Μέσα απ’ όλο αυτό το σύστημα και τα κομματικά – παραταξιακά ψηφοδέλτια
σεντόνια δεν επιλέγεις -ακόμα και έτσι- αν θα εκλεγεί ο φίλος σου ο Σταύρος, η
Μαρία ή όποιον άλλον γνωρίζεις και του βάζεις σταυρό.
Οι παρατάξεις μέσα από τη «γραμμή» και τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια έχουν
προεπιλέξει ποιός θα εκλεγεί πρώτος, δεύτερος κ.λ.π.
Το μόνο που δεν ξέρουν είναι πόσους θα εκλέξει η κάθε παράταξη. Σ’ αυτό και
μόνο σ’ αυτό στοχεύουν και ζητάνε την ψήφο σου, γι’ αυτό προσπαθούν αν είναι
δυνατόν να τους βάλουν όλους στα ψηφοδέλτια.
Άλλους με συναλλαγή, μπες υποψήφιος-α γιατί σε κάναμε ή θα σε κάνουμε προϊστάμενο, γιατί δεν θα απολυθείς, γιατί δεν θα σου αλλάξουν ειδικότητα, γιατί θα
σε μεταθέσουμε όπου θέλεις, γιατί θα σε στείλουμε διακοπές στην Τέμενη και στο
Φανάρι, γιατί θα σου ανανεώσουμε τη σύμβαση και άλλους με την τρομοκρατία.
Έτσι πορεύονται, με τη συναλλαγή, τον εκμαυλισμό και το φόβο.
Τους εκατοντάδες υποψήφιους που κατεβάζουν τους χρησιμοποιούν σαν τους
χρήσιμους ηλιθίους του συστήματος.

Γι’ αυτό επιμένουμε να σου μιλήσουμε.
Γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ και πολλά χρόνια να παλεύουμε για τον
εαυτό μας πρώτα και μετά για τους άλλους.

Κούρεψαν: Τους µισθούς µας από 12-30% στον ΟΤΕ και στην Cosmote!
Παρέδωσαν: Τον κανονισµό µεταθετότητας, το πειθαρχικό δίκαιο και πάνω από
4.000 σταθερές θέσεις εργασίας!

Έκλεισαν: 100δες Oteshop, το Γκαράζ, τις Καλωδιακές, το Μ.Κ, τα Η/Μ, Η/Π, Ρ/Η κ.λ.π.
Κατάργησαν: Τις βάρδιες, επέβαλαν σπαστά ωράρια, απέσυραν 100δες στην OTE-TV!
Γιγάντωσαν: Το δουλεµπόριο µέσω των θυγατρικών OTEplus, OTEGlobe,
E-Value και των Εργολάβων.
Μια καθαρίστρια παίρνει 2 ευρώ την ώρα, η E-Value πληρώνει 255 ευρώ µηνιαίως.
Τέτοιες αποδοχές ετοιµάζουν για όλους µας.

Τώρα ξέρεις!
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AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ OTEPLUS - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Συντονίσου µαζί µας!
Να αντεπιτεθούµε όλοι µαζί, να ξαναφέρουµε την ελπίδα.

Εµείς δεν θα συνθηκολογήσουµε!

Γιατί το μεροκάματο, ο μισθός, το ωράριο, τα εργατικά δικαιώματα ή θα τα παλεύουμε, θα τα κερδίζουμε και θα τα περιφρουρούμε όλοι μαζί ή θα τα χάνουμε
όλοι μαζί όπως γίνεται σήμερα που δυστυχώς επιβεβαιώνονται όλα όσα λέγαμε
και για όσα σε προειδοποιούσαμε τόσα χρόνια πριν.
Πρόθεσή μας λοιπόν δεν είναι να σε γλύψουμε ούτε να σου χαϊδέψουμε τ’
αυτιά, αντιθέτως.
Συνδικαλιζόμαστε γιατί τα εργατικά δικαιώματα και η αξιοπρέπεια η δική μας
είναι συνάρτηση και προϋπόθεση της δικής σου αξιοπρέπειας και τούμπαλιν.
Συνδικαλιζόμαστε γιατί ο συνδικαλισμός, δηλαδή η συλλογική δράση όλων μας
είναι μια ιερή λειτουργία καθαγιασμένη με αγώνες και θυσίες εκατομμυρίων ανθρώπων και στη χώρα μας και σ’ ολόκληρο τον πλανήτη.
Γι’ αυτό τον πυροβολούν κάθε μέρα, γι’ αυτό τον μισούν, γι’ αυτό τον συκοφαντούν όχι μόνο τα αφεντικά και τα παπαγαλάκια τους αλλά πρώτοι απ’ όλους οι
ίδιοι οι εργατοπατέρες με τις συμπεριφορές τους.
Είναι μια διαχρονική και παγκόσμια δράση ολόκληρης της τάξης μας, όλων των
εργαζόμενων που παράγουμε όλο τον πλούτο και παρόλα αυτά τα κλειδιά της
ζωής μας τα κρατάνε ή τα παραδίνουμε μόνοι μας στους εργοδότες, στους χρηματιστές, στους πολιτικούς εκπροσώπους τους, στους εισοδηματίες, στα golden
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boys και σε όλα τα άλλα κοινωνικά παράσιτα που τρέφονται από τη ζωή μας, τη
δουλειά μας και το αίμα μας.
Συνδικαλιζόμαστε γιατί είμαστε και μείς θυμωμένοι και αηδιασμένοι, όσο και
συ, με όσα συμβαίνουν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και δίπλα μας μέσα στην επιχείρηση, μέσα στο ίδιο μας το σωματείο.

Για ρίξε μια ματιά σε άλλα ψηφοδέλτια.
• Ζητάνε την ψήφο μας 130 προϊστάμενοι! Οι περισσότεροι όχι μόνο δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ και για τίποτα αλλά ούτε έχουν απεργήσει ποτέ!
Αυτοί θα παλέψουν για τα εργατικά σου δικαιώματα;
Αυτοί για το μόνο που παλεύουν είναι για το «επίδομα θέσης» για τους δείκτες και το
παντεσπάνι τους. Αυτοί θα παλέψουν για τη δική μας εργατική αξιοπρέπεια;
Μα για να παλέψεις για κάτι, πρέπει να το διαθέτεις ο ίδιος.
• Πολλοί απ’ αυτούς έχουν συνυποψήφιους όλους - ες τους υφισταμένους τους.
Αυτές -ους που υποχρεώνουν να στέκονται όρθιες και να κτυπάνε 12ωρα παραβιάζοντας τα ωράρια.
• Έχουμε υποψηφίους-ες συνδικαλιστές γιους και κόρες εργατοπατέρων, διευθυντών
και πολιτευτών που προσφέρονται να μας σώσουν και να μη μείνει ημιτελές το έργο
που άφησε ο γονιός τους!
• Τέλος έχουμε υποψήφιες συνδικαλίστριες πάνω από 60 καθαρίστριες (σχεδόν όλες),
άγνωστο αριθμό υποψήφιων προϊσταμένων και τόσους άλλους.

Τέλος αποκαλύψαμε τους τεράστιους και προκλητικούς μισθούς και μπόνους του Τσαμάζ (μόνο για το 2013 πήρε μισθούς και μπόνους 1.348.675,30 ευρώ) όσο και της υδροκέφαλης διοίκησής του που ενώ πετσοκόβουν τους δικούς μας μισθούς αυτοί συνεχίζουν
στην κρίση να ζουν σαν κροίσοι!

Αυτά και αλλά πολλά κάναμε με τις λίγες δυνάμεις που είχαμε, ειδικά στον
ΠΑΣΕ, όταν όλοι οι άλλοι δεν τολμούσαν να αποκαλύψουν το παραμικρό.
Οι δράσεις μας δεν φτάνουν όμως, αν οι ίδιοι δεν ενεργοποιηθείτε και δεν πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας.

Δρόμος δεν υπάρχει τον ανοίγεις παλεύοντας!
Δεν βγαίνει τίποτε να μην συμμετέχετε ή να κριτικάρετε ή να ψηφίσετε τον
κομματικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό όπως κάνατε μέχρι σήμερα όλα αυτά τα
χρόνια.
Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε μια εταιρεία με τεράστια κέρδη, η εντατικοποίηση να έχει κτυπήσει κόκκινο και οι συνδικαλιστικές μας ηγεσίες να υπογράφουν
ΣΣΕ με μειώσεις μισθών.
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να εκλέγουμε κομματικές παρατάξεις και
συνδικαλιστές που στήριξαν με μανία τα μνημόνια και την γερμανική εργοδοσία
και μετά να καθόμαστε και να βρίζουμε το συνδικάτο.

Όπως καταλαβαίνεις άγνωστε ψηφοφόρε είσαι ο μοναδικός χωρίς συνδικαλιστικές φιλοδοξίες, άρα και η μοναδική μας ελπίδα…. να μας ψηφίσεις.
Γι’ αυτό τόση ώρα σε πιλατεύουμε!
Χωρίς αστεία όμως, όπως κατάλαβες τα έχουνε ξευτιλίσει όλα.
Σωματείο, συλλογική δράση, εκλογικές διαδικασίες.
Το μόνο που μας μένει η μοναδική μας διέξοδος και ελπίδα είναι η ψήφος αξιοπρέπειας!

Δεν είμαστε χθεσινοί ούτε απλοί επικριτές. Ερχόμαστε από πολύ μακριά
και στοχεύουμε να συμβαδίσουμε όλοι μαζί, όσο χρειαστεί μέχρι το τέλος.
Μέχρι να πάρουν τα όνειρα μας εκδίκηση!

• Συγκρουστήκαμε με τις αυταπάτες όταν πολλές και πολλοί από σας θεωρούσαν ότι είναι προνομιούχοι ή ότι η εξαγορά από τους γερμανούς εργοδότες θα
τους πρόσφερε γερμανικούς μισθούς και προνόμια.
• 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 τις κάμερες και τα «νέα συστήματα» παρακολούθησης που έχουν γεμίσει
στο Δ. Μέγαρο και στο νέο κτίριο στο Κορωπί προσφύγαμε στην Αρχή Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων.
• Για τις παραβιάσεις ωραρίου και της εργατικής νομοθεσίας με όλα όσα συμβαίνουν στα καταστήματα με τα περιβόητα σκαμπό, τα κλειστά παράθυρα, την μη
έξοδο κινδύνου κ.λ.π. προσφύγαμε επανειλημμένως στις Επιθεωρήσεις Εργασίας με αποτέλεσμα να έχει ασκηθεί δίωξη κατά παντός υπεύθυνου.
• Για όλα όσα βιώνουν οι συνάδελφοι που μεταφέρθηκαν χωρίς τη θέλησή τους
στην χωματερή της OTE-TV προσφύγαμε και πάλι στην Επιθεώρηση Εργασίας.
• Για να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας μας και να εμποδίσουμε την επαναφορά συνταξιούχων προσφύγαμε στις Επιθεωρήσεις Εργασίας στον Βόλο,
στην Αθήνα και αλλού, ενώ ταυτόχρονα κάναμε και δημοσιεύματα στον τύπο.
• Αντισταθήκαμε στη μεταφορά στο νέο κτίριο στο Κορωπί και δεν συμμετείχαμε
στην ψαροφαγία σε πολυτελή ταβέρνα των Βριλησσίων όπου εκεί σφραγίστηκε
η συμφωνία για συναίνεση και οι εργατοπατέρες όλων των παρατάξεων συνέφαγαν με τον Τσαμάζ και εκπροσώπους του Μπόμπολα!
• Με ανακοινώσεις, δελτία τύπου και δημοσιεύματα σε περιοδικά και εφημερίδες
αποκαλύψαμε στους εργαζόμενους και στην κοινωνία το πόσο επιζήμια ήταν για
την χώρα η παράδοση των τηλεπικοινωνιών και του ΟΤΕ στην γερμανική D.T με
χαρακτηριστικά παραδείγματα:
α) Τις αποεπενδύσεις στα βαλκάνια και το ξεπούλημα του δορυφόρου της Hellas-sat.
β) Την τεράστια μείωση σταθερών θέσεων εργασίας και την αντικατάστασή τους
από «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους με μισθούς πείνας μέσω των δουλεμπορικών θυγατρικών του ΟΤΕ και της Cosmote και μέσα από εργολαβίες και outsourcing.
γ) Tο κλείσιμο 300 και πλέον καταστημάτων ΟΤΕ και Cosmote.
δ) Το ξεπούλημα ακινήτων που ξεκίνησε ήδη η διοίκηση με τα 4 κτίρια στην Αθήνα
κ.λ.π.

Δεν είναι δυνατόν σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία να μην υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι που να προβληματίζονται και να ανησυχούν για το μέλλον τόσο το δικό τους
όσο και των οικογενειών τους.
Επειδή την προσεχή περίοδο μετά τις εκλογές θα τα διαλύσουν όλα.
Επειδή οι υποτακτικοί και οι Νενέκοι δεν είναι ικανοί ούτε θέλουν να συγκρουστούν με τις προκλητικές απαιτήσεις της εργοδοσίας.
Επειδή θα ξαναπουλήσουν όχι μόνο τους συμβασιούχους της OTEplus , OTEglobe κ.λ.π. αλλά αυτή τη φορά και τους μόνιμους του ΟΤΕ, ήδη τα call center τα
στέλνουν στην E-value.
Επειδή οι εργατοπατέρες σαν τον λύκο εύκολα αλλάζουν τρίχα και ονόματα αλλά
«χούι δεν αλλάζουν»
Επειδή το μάθαμε πια, το παιγνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο, μην
(ξανά) τσιμπάτε το δόλωμα.
Κάνουν τον αγωνιστή προεκλογικά για να μας ξεπουλήσουν όλους μαζί μετεκλογικά.
Γι’ αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους συναδέλφους που ανησυχούν και προβληματίζονται για το μέλλον τους, στις εκλογές του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ, να στηρίξουν το μοναδικό ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο των εργαζόμενων συνδικαλιστών της ΑΣΕ, για να
μπορέσουμε να διεκδικήσουμε:
• Μια ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους του ομίλου ΟΤΕ.
• Να έχουμε μισθό σύμφωνα με τις ανάγκες μας για να μπορούμε να ζούμε με
αξιοπρέπεια.
• Μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
• Επαναφορά του έργου μας στον ΟΤΕ και διώξιμο των εργολάβων.
• Κλείσιμο των δουλεμπορικών θυγατρικών και ένταξη όλων των συναδέλφων
στο τακτικό προσωπικό του ΟΤΕ.

Ψήφισε
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Όλοι μαζί μπορούμε!
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Κόντρα: Στην Εργοδοσία, στους Εργατοπατέρες και στην Εξουσία
Συνεχίζουμε: ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ

Γεμίσαμε κάμερες παντού!
Η διοίκηση βοηθούμενη από τους εργατοπατέρες
άλλα και από την αδιαφορία ορισμένων συναδέλφων
που παίζουν το ρόλο των χρήσιμων ηλιθίων, μας γέμισαν κάμερες και άλλα συστήματα παρακολούθησης
παντού.
Κάμερες στα καταστήματα που στοχεύουν τους εργαζόμενους και τους πελάτες, κάμερες στο Δ. Μέγαρο
και σε όλα τα κτίρια του ΟΤΕ, κάμερες στα κλιμακοστάσια, στους διαδρόμους, στις εισόδους των ανελκυστήρων μέχρι και στα κυλικεία!
Τελευταία τοποθέτησαν μηχανάκια με κάρτες σε
όλες τις πτέρυγες του Δ. Μεγάρου και στο Κορωπί.
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες της ΑΣΕ, βοήθησε
και η προεκλογική περίοδος και ενεργοποιήθηκαν μαζί
μας και άλλα συνδικαλιστικά στελέχη και ξηλώσαμε
αρκετά μηχανάκια από τους ορόφους στο Δ.Μέγαρο.
Μετά τις εκλογές βέβαια θα συνεχίσουν το βιολί
τους. Όμως, ως εδώ!
Όλα αυτά που κάνει η διοίκηση είναι εντελώς παράνομα. Θα αναγκαστεί, αν δεν τα ξηλώσουν αμέσως, να
πληρώσει τεράστια πρόστιμα η επιχείρηση.
Εμείς δεν μείναμε μόνο στις διαπιστώσεις και στις
ανέξοδες ανακοινώσεις αλλά αφού πρώτα διερευνήσαμε για τη νομιμότητα όλων αυτών των καμερών και
των συστημάτων προσφύγαμε στην Αρχή Διασφάλισης
Προσωπικών Δεδομένων και καταθέσαμε την παρακάτω καταγγελία.
Αν όμως υπάρχουν και ορισμένοι που τους αρέσουν όλα αυτά (γιατί τόσα χρόνια στον ΟΤΕ και ειδικά σε πολλές
διοικητικές υπηρεσίες του Δ.Μεγάρου έχουν δημιουργήσει διάφορες παθογένειες και κοινωνικές αρρώστιες) καλό θα
είναι να το δηλώσουν.
Όσες και όσοι λοιπόν το γουστάρουν και την βρίσκουν να τους βλέπουν και να τους παρακολουθούν, να κάνουν μια
υπεύθυνη δήλωση και να πάνε σε ειδικές υπηρεσίες που να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι είναι διασυνδεμένοι και
τους βλέπουν τα αφεντικά απ’ ευθείας, έτσι ώστε να υπάρχει εργασία και χαρά και μεγάλη παραγωγικότητα.
Οι άλλοι που δεν την βρίσκουν να τους παρακολουθούν, δηλαδή για τον πολύ κόσμο και τους εργαζόμενους με αξιοπρέπεια, απαιτούμε να ξηλωθούν και θα τα ξηλώσουμε εδώ και τώρα.

Ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν και το
τελευταίο 10% για 400 εκ. ευρώ!
Μετά τον Γιωργάκη που αντί να πάρει πίσω
τον ΟΤΕ όπως προεκλογικά είχε δεσμευτεί στην
κοινωνία και στους εργαζόμενους του ΟΤΕ στο
Δ. Μέγαρο ξεπούλησε επιπλέον 10% και το μάνατζμεντ για 390 εκ. ευρώ, δηλαδή όσο ήταν
τότε οι διαφημίσεις 2 ετών που έδινε ο ΟΤΕ στα
μπουκωμένα και καταχρεωμένα Μέσα Μαζικής
Εξαπάτησης.
Ήρθε η σειρά των Σαμαρο-Βενιζέλων να ξεπουλήσουν και το τελευταίο ποσοστό που έχει
ακόμη το δημόσιο στον ΟΤΕ για 400 εκ. ευρώ!
Δηλαδή όσα έδωσε ο ΟΤΕ και πάλι στα καταχρεωμένα ΜΜΕ για τις διαφημίσεις 3 ετών!
Συγκεκριμένα:
• Για το 2011 το διαφημιστικό πακέτο ήταν
156,7 εκ. ευρώ!
• Για το 2012 ήταν 146,9 εκ. ευρώ!
• Για το 2013 ήταν 113 εκ. ευρώ!
Σύνολο: 416,6 εκ. ευρώ!
Αν αυτό δεν είναι ξεπούλημα τότε τι είναι;
Ήδη αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για καθαρή κλοπή του Γερμανικού κράτους εις βάρος της
χώρας μας.

4

Δεκέμβριος 2014

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ OTEPLUS & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Θέλουμε ζωή και όχι επιβίωση!

Συνάδελφοι - σες Συμβασιούχοι:
Ενοικιασμένοι - ες της ΟΤΕplus, της OTEglobe και της
E-value.
Έχουμε ζήσει και ζούμε την αδικία και τις διακρίσεις
από την πρώτη μέρα που πιάσαμε δουλειά.
Το πολιτικό κατεστημένο και η εργοδοσία του ΟΤΕ μας
θέλουν υποτακτικούς, πειθήνιους και συμβιβασμένους.
Μας θέλουν να παράγουμε με σκυμμένο το κεφάλι,
στα call center, στα ΤΜΝ, στους κατανεμητές, στο δίκτυο, στα καταστήματα του ΟΤΕ κ.λ.π.
Θέλουν να δουλεύουμε μια ζωή για 255 και 500 ευρώ!
Να βγάζουμε τεράστια κέρδη για τους μετόχους και
τους ιδιοκτήτες του ΟΤΕ ή της D.T. ενοικιασμένοι και
υποχρεωμένοι στον πολιτικό, στον συνδικαλιστή, στον
προϊστάμενο, στο «βύσμα».
Γιατί «από το κακό πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο». Λες και μας έδωσαν καλύτερες ευκαιρίες να δι
εκδικήσουμε τη ζωή μας και δεν τις αξιοποιήσαμε. Λες
και μας χάρισαν τα 500 ευρώ και δεν τα βγάζουμε με
πολύ άγχος και ιδρώτα. Γιατί βρήκαμε δουλειά και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
Η αλήθεια είναι ότι αγαπήσαμε τη δουλειά και ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την συμπεριφορά των περισ
σότερων συναδέλφων μας ακόμα και από αρκετούς
προϊσταμένους μας.
Θεωρούμε τον ΟΤΕ μια δική μας οικογένεια αν και
καταλαβαίνουμε ότι είμαστε «παιδιά ενός κατώτερου
θεού»
Δεν είμαστε πια μια ηλικιακή γενιά, έχουμε από 1 μέχρι 22 χρόνια στον ΟΤΕ Συμβασιούχοι.
Ο πατέρας με τον γιό εγκλωβισμένοι στην ίδια γενιά.
Μια γενιά καταραμένη και καταδικασμένη!
Εκείνο που μας εξοργίζει όμως είναι που μας θεωρούν ηλίθιους.
Πολλούς από μας, μας κάλεσαν να υπογράψουμε Αόριστη Σύμβαση με την ΟΤΕplus, φυσικά με τα ίδια λεφτά
και χωρίς να αλλάζει τίποτα στο εργασιακό μας καθεστώς.
Κάποιοι άλλοι (ειδικά στα call center) παρόλο που
κλείσαμε πάνω από χρόνο παραμένουμε ακόμη με 6μηνες συμβάσεις, στερώντας μας ακόμη και το δικαίωμα
να αρρωστήσουμε μιας και το πενιχρό μεροκάματο που
παίρνουμε για τις 3 πρώτες μέρες μας το πληρώνουν
μισό.
Ενώ όλοι μας κάνουμε το ίδιο έργο με τους υπόλοιπους συναδέλφους στον ΟΤΕ και έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις, δεν αμειβόμαστε το ίδιο (δεν θέλουμε να
μειωθεί ο μισθός των συναδέλφων μας για να αυξηθεί ο
δικός μας) ούτε έχουμε τα ίδια δικαιώματα όπως:
• Μας έχουν αποκλείσει από κάθε επίδομα.
• Δεν δικαιούμαστε δάνεια από τον ΟΤΕ.
• Δεν δικαιούμαστε συμψηφισμό ούτε ημιαργίες.
• Δεν μπορούμε να εγγράψουμε τα παιδιά μας στο λογαριασμό νεότητας.
• Έχουμε διαφορετικά ωράρια.
• Στα καταστήματα είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε
συνεχώς σπαστό ωράριο με αποτέλεσμα να λείπουμε όλη μέρα από τα σπίτια μας.
Τέλος οι παραβιάσεις του ωραρίου και τις εργατικής
νομοθεσίας από πολλούς προϊσταμένους μας για να
πιάσουν τους δείκτες τους και να πάρουν τα μπόνους
είναι σε καθημερινή βάση.
Είμαστε βλέπετε ο αδύναμος κρίκος. Και τα ευτράπελα δεν σταματούν εδώ.
Ενώ για την πρόσληψή μας ήταν απαραίτητη η προϋπηρεσία ποτέ δεν μας την αναγνώρισαν, όπως επίσης
ούτε τα πτυχία!

Ενώ είμαστε γραμμένοι στα σωματεία (επιτέλους
άνοιξε και ο ΠΑΣΕ το καταστατικό) και απεργούμε, δεν
μπορούμε να μπούμε ποσοστό ασφαλείας γιατί δεν είμαστε υπάλληλοι του ΟΤΕ!
Ενώ καθημερινά εκπροσωπούμε επάξια τον ΟΤΕ στα
καταστήματα, στο πεδίο, στα call center κ.λ.π. και μας
εμπιστεύεται τις υποδομές του, όλα τα απόρρητα στοιχεία των συνδρομητών και του δικτύου του, δεν μας
θεωρεί ικανούς να τον εκπροσωπήσουμε στις ομάδες
Μπάσκετ, Βόλεϊ κ.λ.π. OTE-COSMOTE γιατί δεν είμαστε
υπάλληλοι του ΟΤΕ!
Ενώ οι γιατροί εργασίας του ΟΤΕ σε προγραμματισμένες ημερομηνίες περνούν από τα τεχνικά τμήματα και
εμβολιάζουν κανονικά τους συναδέλφους του ΟΤΕ, εμάς
της OTEplus δεν μας εμβολιάζουν γιατί δεν είμαστε
υπάλληλοι του ΟΤΕ και φυσικά στους περισσότερους
ούτε γάλα μας χορηγούν!
Μας κρύβουν ότι είμαστε με «σύμβαση έργου» δηλαδή ότι ώρα θέλουν δεν δίνει έργο ο ΟΤΕ στην ΟΤΕplus
κ.λ.π. και μας απολύουν όλους μαζί!
Με παρόμοιο τρόπο εκβιάστηκαν πέρυσι αρκετοί
συνάδελφοι όταν έγινε η συνένωση ΟΤΕplus και Hellas-com και αναγκάστηκαν να παραιτηθούν παίρνοντας
κάποια ψίχουλα.
Ποιό έργο όμως κάνει η ΟΤΕplus, η OTEglobe κ.λ.π.
Κανένα έργο δεν παράγουν, το μόνο θεάρεστο έργο
τους είναι να ενοικιάζουν φτηνούς εργαζόμενους για να
μας πληρώνει ο ΟΤΕ σαν ανειδίκευτους εργάτες!
Αυτή είναι η μαύρη πραγματικότητα και πολλοί από
εμάς δεν είμαστε διατεθειμένοι να την αποδεχτούμε
αδιαμαρτύρητα.
Τόσα χρόνια ζούσαμε με την ελπίδα και κάναμε υπομονή ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει επιτέλους η ομηρία μας και θα ενταχτούμε στο τακτικό προσωπικό του
ΟΤΕ.

Το παραμύθι από τους εργατοπατέρες για να μας
παίρνουν την ψήφο πήγαινε σύννεφο.
Μέχρι και email μας έστειλαν κάποιοι «μεγαλοσυνδικαλιστές» ότι αυτή τη φορά η διοίκηση αποδέχτηκε το
αίτημα για ένταξη όλων των συναδέλφων της OTEplus
στον ΟΤΕ και η ομηρία θα τελειώσει.
Όλα αυτά μέχρι που βγήκε η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού (κάνοντας συνδικαλισμό) με το
email που έστειλε και έκανε ξεκάθαρο ότι η διοίκηση
ποτέ δεν μίλησε για ένταξη αλλά για μια μικρή αύξηση
στους χαμηλόμισθους των 480 ευρώ και τίποτε παραπάνω.
Ταυτόχρονα μας ανακοίνωσαν ότι, από 1η του έτους,
όλα τα call center θα μεταφερθούν στην E-value!
Και αντί οι συνδικαλισταράδες μας να απαντήσουν
άμεσα στην νέα πρόκληση της εργοδοσίας και να ξεκινήσουν αμέσως κινητοποιήσεις και αγώνες με καταλήψεις και απεργίες έτσι ώστε να υποχρεωθεί η διοίκηση
να μας εντάξει στον ΟΤΕ, τους είδαμε για μια ακόμη
φορά να σιωπούν, να αποδέχονται τετελεσμένα και να
μας λένε να κάνουμε υπομονή.
Το παιγνίδι είναι γνωστό. Περιμένουν πρώτα να τελειώσουν οι εκλογές να μας ξαναπάρουν την ψήφο και
μετά έχει ο θεός.
Επειδή όμως η υπομονή μας εξαντλήθηκε και δεν
ανεχόμαστε άλλο το δούλεμα αποφασίσαμε να συσπειρωθούμε και να κατέβουμε μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο
με τους ανεξάρτητους αγωνιστές συνδικαλιστές της
ΑΣΕ.
Γιατί ήταν οι μόνοι που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία σωματείου συμβασιούχων το 2001 και στην εγγραφή των συμβασιούχων του ΟΤΕ και των θυγατρικών
στα σωματεία.
Γιατί γράφανε εδώ και χρόνια ότι, αν δεν απορροφήσει η σταθερή εργασία τη μαύρη, η μαύρη εργασία θα
πνίξει τη σταθερή.
Γιατί ήταν οι μόνοι που πέρα από τις ανακοινώσεις
έκανα δράσεις. Πήγαν στην ΑΔΑΕ, στις Επιθεωρήσεις
Εργασίας, έκαναν δημοσιεύματα στον τύπο με σκοπό
να αναγκάσουν τη διοίκηση να εφαρμόσει τη νομιμότητα
και να μας εντάξει στον ΟΤΕ.
Σήμερα λοιπόν ο μοναδικός δρόμος είναι, να ψηφίσουμε μαζικά το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ, να στείλουμε
μέσα απ’ αυτό τους εκπροσώπους μας συμβασιούχους
της OTEplus και των άλλων θυγατρικών στο Δ.Σ του
ΠΑΣΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Παρακαλούμε λοιπόν τους διάφορους καλοθελητές
συνδικαλιστές και προϊσταμένους να μην μας «συμβουλεύουν» άλλο και να μην μας πιέζουν τί να κάνουμε και
ποιούς να ψηφίσουμε.
Ξέρουμε το «συμφέρον μας» καλύτερα απ’ αυτούς.
Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παριστάνουμε άλλο
τους αφελείς και τους ανήξερους.
Γι’ αυτό στις εκλογές του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ συμμετέχουμε
δυναμικά και ψηφίζουμε το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο των
εργαζόμενων συνδικαλιστών της ΑΣΕ.
Για να στείλουμε τον δικό μας εκπρόσωπο που επιλέξαμε, τον Παντελή ΑΘανασιά, στο Δ.Σ του ΠΑΣΕ και
της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Μαύρο στους μαυρογυαλούρους εργατοπατέρες του εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Όλοι τους, συνδικαλιστές και διοικούντες μας έλεγαν να κάνουμε υπομονή και μας παραμύθιαζαν ο καθένας για τον δικό του σκοπό.
Πέρασαν οι πρώτες εκλογές , ήρθαν οι δεύτερες, ήρθαν οι τρίτες αλλά φως πουθενά.

Ψηφίζουμε στηρίζουμε:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ OTEPLUS - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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ΣΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΖΟΥΝ ΣΑΝ ΚΡΟΊΣΟΙ!!!
• Την ώρα που η χειμαζόμενη κοινωνία -ιδίως η νεολαία- μαστίζεται από την ανεργία και τη φτώχεια.
• Την ώρα που χιλιάδες «ενοικιαζόμενοι» συνάδελφοι μας στον ΟΤΕ αμείβονται με μισθούς πείνας
των 255 και στην καλύτερη των 540 ευρώ και δεν
μπορούν να επιβιώσουν παρόλο ότι έχουν δουλειά!
• Την ώρα που οι εναπομείναντες εργαζόμενοι με
σταθερή εργασία στον ΟΤΕ (μαζί με τους «ενοικιαζόμενους» συναδέλφους από τις δουλεμπορικές
θυγατρικές) μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν
τον ΟΤΕ ασπροπρόσωπο και βλέπουν τα εισοδήματα τους να μειώνονται δραματικά από τους μονομερείς, αυταρχικές και παράνομες αποφάσεις της
διοίκησης και όχι μόνο.
Την ίδια ώρα προκλητικότατα και με την πλήρη στήριξη της γερμανικής Deutsche Telekom και της κυβέρνησης , ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
ΟΤΕ Μ.Τσαμάζ μοιράζει στον εαυτό του και τα στελέχη της διοίκησής του μετοχές (stock options) που
αντιστοιχούν σε εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα (στις 9 Μαΐου) ο ΟΤΕ προχώρησε με
το «Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης
αγοράς μετοχών (stock options)» σε εξωχρηματιστηριακή διανομή 5.270.490 ιδίων μετοχών συνολικής
αξίας 25,7 εκατ. ευρώ, τις οποίες μοίρασε σε 484
ανώτερα – ανώτατα στελέχη του ομίλου.
Θαυμάστε τα ποσά που μοιραστήκαν σε μετοχές
(stock options) ορισμένα από τα Διευθυντικά στελέχη και θα καταλάβετε:

Όλα αυτά πέρα από τους αντίστοιχους μισθούς και
μπόνους που απολαμβάνουν σε περίοδο βαθιάς κρίσης τα 484 ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ΟΤΕ και
χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν κόψει ούτε ένα ευρώ
από τις τεράστιες και προκλητικές αποδοχές τους!
Να υπενθυμίσουμε ότι στον «κακό» Δημόσιο ΟΤΕ ένας Γ.
Διευθυντής είχε αποδοχές 2,5 έως 3 φορές πάνω από τον
κατώτερο μισθό και ο πρόεδρος 4 έως 5 φορές.
Στον ΟΤΕ της D.T οι Γ. Διευθυντές (ευαίσθητοι και μη)
παίρνουν 40 φορές μεγαλύτερο μισθό και ο πρόεδρος 100
φορές περισσότερα!

Όλοι αυτοί με απύθμενο θράσος, ζητάνε από τους
εργαζόμενους θυσίες και απαιτούν νέες μειώσεις
στους μισθούς μας όταν οι ίδιοι δεν έχουν κάνει καμία!
Σ’ αυτούς παρέδωσαν το 12% του μισθού μας οι
εκφυλισμένοι και εξωνημένοι εργατοπατέρες της
ΟΜΕ-ΟΤΕ με την κατάπτυστη ΣΣΕ του 2011 που υπέγραψαν.
Να σημειώσουμε ότι και πέρυσι μοιράστηκαν και
πάλι σε μετοχές (stock options) άλλα 15,3 εκ. ευρώ
φτάνοντας το ποσό για το 2013 και 2014 στα 41 εκ.
ευρώ!!!
Όλα αυτά όταν οι ετήσιοι μισθοί όλων των εργαζομένων
στην OTEplus είναι 34 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω μετοχές αγοράστηκαν από τον ΟΤΕ
στην τιμή των 4,5 ευρώ και πουλήθηκαν από τους
περισσότερους σε τιμή άνω των 10 ευρώ!

Τιμή & Δόξα
στους εργάτες
αντιφασίστες!
Ποτέ πια Πόλεμος!
Ποτέ πια Φασισμός!
Η ΑΣΕ μπαίνει και στο Δ.Σ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ!
Μετά από πολύχρονο αγώνα η ΑΣΕ κατάφερε να διπλασιάσει τα ποσοστά της και να πάρει μια έδρα στο Δ.Σ της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ βγάζοντας και έναν αντιπρόσωπο για το συνέδριο της
ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Μάλιστα στο πρώτο Δ.Σ που πραγματοποιήθηκε για τη σύσταση του προεδρείου ο εκπρόσωπος μας Κώστας Αχτσόγλου εκλέχτηκε στη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα.
Ευχαριστούμε όσους μας εμπιστευτήκατε και σας διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε να
παλεύουμε –τώρα και μέσα από το συμβούλιο και το προεδρείο της ΕΕΤΕ- και θα μας βρίσκουν
διαρκώς μπροστά τους στα κακόβουλα σχέδια που επεξεργάζονται για το μέλλον μας.
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3
4
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35

15

18

68

8,9

1

1

2011

27

2

13

42

4,6

0

0
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2
ΑΣΕ
3

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Α/Α

ΑΘΗΝΑ

Τα αποτελέσματα των εκλογών.
Εκλογές
ΕΕΤΕ-OTE
2014 2011
ΕΓΚΥΡΑ 761 911
ΛΕΥΚΑ 16 54
ΑΚΥΡΑ 13 11
ΣΥΝΟΛΟ 790 976

Μόνο αυτά αν δίνονταν, οι εργαζόμενοι της OTEplus
θα έπαιρναν διπλάσιο μισθό και θα περίσσευαν να
πάρουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι αυξήσεις!
Είπαμε…. η κρίση είναι μόνο για τα κορόιδα τους
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, μιας και όλα
τα golden boys στην κρίση ζουν σαν κροίσοι!

Παίζουν ξανά με τον πόνο των καθαριστριών!
Σαν τους χειρότερους μαυρογυαλούρους οι εργατοπατέρες της ΠΑΣΚΕ γύριζαν στους χώρους δουλειάς
των καθαριστριών στο Δ. Μέγαρο και
στο ΝΥΜΑ προσπαθώντας να παραπλανήσουν τις καθαρίστριες και να
τις βάλουν υποψήφιες στα ψηφοδέλτια
σεντόνια.
Και τι δεν τους έλεγαν και δεν τους
έταξαν για να τους πάρουν την υπογραφή.
Όσες έχετε απολυτήριο λυκείου
φροντίσαμε να γίνετε 8ωρες και να
πάτε στα call center σαν τηλεφωνήτριες, οι υπόλοιπες θα συνεχίσετε να
έχετε έργο και δεν θα απολυθείτε,
έλεγαν μεταξύ άλλων.
Για να είσαστε όμως σίγουρες θα
πρέπει να βάλετε υποψηφιότητα μαζί
μας και μέσα από το ψηφοδέλτιο να
εκλέξετε μια καθαρίστρια που θα σας
εκπροσωπεί.
Είδατε, εμείς αλλάξαμε, δεν είμαστε πλέον ΠΑΣΚΕ άλλα ανεξάρτητοι,
γι’ αυτό κατεβαίνουμε ως Ενωτικό ψηφοδέλτιο!
Μ’ αυτά και μ’ αυτά κατάφεραν
πάνω από 60 καθαρίστριες να τους
πάρουν την υποψηφιότητα και να τις
έχουν υποψήφιες πλάι στους 92 προϊστάμενους.
Για μια ακόμη φορά θα βρίσκονται
στο ίδιο ψηφοδέλτιο η παρθένα με
τον Σατανά.
Βέβαια οι περισσότερες είδαν το
τυράκι και υπέγραψαν να πάνε στα
call center, όταν όμως θα τις πιάσει
η φάκα μιας και είναι ήδη γνωστό ότι

από 1η του έτους όλα τα call center θα
μεταφερθούν στην E-value και το έργο
των καθαριστριών σε βάθος χρόνου
θα μεταφερθεί εξ’ ολοκλήρου στους
εργολάβους τότε να δούμε ποιος θα
τις σώσει.
Οι ίδιοι προφανώς που τις απέλυσαν όταν ήταν συμβασιούχες τον
Μάρτη του 2003 που έβαλαν τους εργολάβους καθαρισμού στον ΟΤΕ.
Όσες δουλεύουν σήμερα δεν βρίσκονται στον ΟΤΕ με τους αγώνες των
συνδικαλιστών των παρατάξεων που
είναι σήμερα υποψήφιες.
Μπήκαν με δικαστική απόφαση οι
μισές, γιατί οι άλλες μισές δεν είχαν
προσφύγει δικαστικά και απολύθηκαν.
Οι μόνοι που τους συμπαραστάθηκαν
ήταν οι συνδικαλιστές της ΑΣΕ.
Αυτοί έκαναν παραστάσεις στη διοίκηση, συγκρούονταν με τον Βουρλούμη και τις συνόδευαν στα κανάλια,
στον Αυτιά και σε άλλους.
Κι ένα ευτράπελο. Οι εργατοπατέρες θορυβήθηκαν, έπιασαν λοιπόν
στο πίτσι -πίτσι δύο τρείς απ’ αυτές
που σήμερα είναι υποψήφιες στα ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ (Ενωτικό) και
ακούσαμε έκπληκτοι να λέει μια απ’
αυτές. Δεν είναι ύποπτο που από 50
συνδικαλιστές του ΟΤΕ μόνο αυτοί οι
δυο της ΑΣΕ έρχονται και μας συμπαραστέκονται; 5 - 6 άλλες κουνούσαν
το κεφάλι επιδοκιμαστικά.
Είπαμε όμως ο λαός έχει κοντή μνήμη ή όπως λέει και το τραγούδι, όταν
θα πάθεις στη ζωή καμιά ζημιά……
να δούμε τότε ποιος θα σε γλυτώσει!

6

Δεκέμβριος 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΣΕ-ΟΤΕ • 8-12 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2014
Πριν πας στην κάλπη ενημερώσου, πάρε θέση!
Οι θέσεις μας για την νέα ΣΣΕ

Δεν αξίζουν στα σωματεία και σε μας τέτοιες ηγεσίες!
Συναδέλφισσα, συνάδελφε:
Την προσεχή Δευτέρα 8 Δεκέμβρη ξεκινούν οι εκλογικές διαδικασίες στον ΠΑΣΕ-ΟΤΕ
οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.
Για μια ακόμη φορά καλείσαι να προσέλθεις στη κάλπη και να αποφασίσεις με την
ψήφο σου ποια θα είναι η νέα διοίκηση του σωματείου για την επομένη τριετία.
Και σ’ αυτές τις εκλογές κατεβαίνουν οι ίδιες παρατάξεις, άλλες με τ’ όνομά τους,
άλλες με νέο όνομα και όλες μαζί εμφανίζονται σαν ανεξάρτητες.
Οι παρατάξεις που ζητούν την ψήφο σου είναι:
Η ΠΑΣΚΕ (Ενωτικό) που άλλαξε όνομα (σαν το ΠΑΣΟΚ που έγινε Ελιά) για να ψαρέψει
σε θολά νερά, η (Δ)ΑΚΕ (Νέα Δημοκρατία), η ΕΣΚ (ΚΚΕ), η Αγωνιστική Συνεργασία
«ΜΕΤΑ» (ΣΥΡΙΖΑ) και η ΑΣΕ η οποία είναι και η μοναδική ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη
συσπείρωση στο χώρο του ΟΤΕ εδώ και 30 χρόνια!
Αν και αυτά λίγο πολύ είναι σε όλες και όλους σας γνωστά, αυτά που ενδεχομένως
να μην γνωρίζεις είναι ότι:
• Μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία δεν αποφασίζεις μόνο για την νέα Διοίκηση
που θα έχει το σωματείο αλλά και για τη νέα διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ του Εργατικού
Κέντρου της πόλης σου και της ΓΣΕΕ.
Δηλαδή όσες και όσοι από σας ψηφίσατε την προηγούμενη τριετία ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ
κ.λ.π ψηφίσατε και στην ΟΜΕ-ΟΤΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) και στην ΓΣΕΕ τους διάφορους Παναγόπουλους!
• Όλες οι κομματικές παρατάξεις ενώ στα λόγια εμφανίζονται διαφορετικές, στην πράξη δεν διαφέρουν σε τίποτε, γιατί στο τέλος μπροστά στο μοίρασμα των καρεκλών τα
βρίσκουν και αλληλοψηφίζονται.
Με την ψήφο όλων των παρατάξεων, ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΣΚ και
«ΑΚΚΟΜΑΤΙΣΤΩΝ» την προηγούμενη τριετία εκλέχτηκε πρόεδρος στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ο
Κούτρας (ΠΑΣΚΕ) και γραμματέας ο Λάμπρου (ΔΑΚΕ) κ.ο.κ.
• Όλοι μαζί, ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ – ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΕΣΚ συναποτελούσαν την διαπαραταξιακή ομάδα, συναλλάσσονταν με την εργοδοσία και έκαναν ότι τους έλεγε!
Γι’ αυτό κανένας -μα κανένας κυριολεκτικά- δεν προσέφυγε σε καμία επιθεώρηση
εργασίας για τις συνεχείς παραβιάσεις του ωραρίου στο Δ. Μεγαρο, στο Κορωπί, στα
καταστήματα κ.λ.π., ούτε για τα σκαμπό και τις απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν οι
συνάδελφοι στα καταστήματα, παρόλο ότι γνώριζαν τα προβλήματα και τα επισημαίνουν
στις ανακοινώσεις τους.
Κανένας επίσης δεν προσέφυγε στο ΙΚΑ που είμαστε όλοι ασφαλισμένοι (τεχνικοί,
διοικητικοί, καθαρίστριες κ.λ.π.) ως υπάλληλοι γραφείου για να υποχρεώσουν τον ΟΤΕ
να μας εντάξει στην ειδικότητά μας, αφήνοντας τη διοίκηση ανενόχλητη να καταργεί
ειδικότητες και εξειδίκευση και να μην κολλάει Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα, στους
συναδέλφους στις καλωδιακές και στις καθαρίστριες.
Όχι μόνο οι κυβερνητικοί εργατοπατέρες δεν έκαναν κάτι αλλά ούτε και ο εκπρόσωπος της ΓΣΣΕ στο ΙΚΑ και επικεφαλής της Αγ. Συνεργασίας στην ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν έκανε
κάτι γι’ αυτό, παρόλο ότι είναι μέλος του Δ.Σ του ΙΚΑ!
Τέλος κανείς τους δεν έκανε καμία ουσιαστική ενέργεια όπως π.χ (Προσφυγή στην
ΑΔΑΕ, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, δημοσιεύματα στον τύπο και επερωτήσεις στη Βουλή) για να αναγκάσουν την διοίκηση να εντάξει όλους τους συναδέλφους από τις δουλεμπορικές θυγατρικές στον ΟΤΕ.
Αντιθέτως, ανάλογα με τα ποσοστά τους προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη ποσόστωση στους διορισμούς μέσω των θυγατρικών, αφήνοντας τη διοίκηση ανενόχλητη να γιγαντώνει το δουλεμπόριο, με αποτέλεσμα σήμερα στον ΟΤΕ πλάι
στους 6900 μόνιμους να δουλεύουν 3000 συνάδελφοι της OTEplus.
Τελευταία παρακολουθούμε το εξής παράλογο.
Από τη μια να εμφανίζονται λάβροι κατά του δουλεμπορίου της OTEplus, OTEglobe
κ.λ.π. και από την άλλη «αριστεροί» και δεξιοί να νομιμοποιούν αυτή την κατάσταση
διορίζοντας τα παιδιά τους κι άλλα συγγενικά τους πρόσωπα στις δουλεμπορικές!
Τώρα μπροστά στις εκλογές εμφανίζονται όλοι τους ως αγωνιστές, παριστάνουν
τους ανεξάρτητους, μιλάνε για ενότητα και αγώνες 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.

Συντονίσου μαζί μας!

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Την υπογραφή μιας ΣΣΕ για όλο τον όμιλο, ζητώντας από την ΟΜΕ-ΟΤΕ να προβεί σε
όλες τις ενέργειες έτσι ώστε να υποχρεωθεί το σωματείο της Cosmote και να παραχωρήσει στην ΟΜΕ-ΟΤΕ το δικαίωμα για υπογραφή ενιαίας ΣΣΕ σε όλο τον όμιλο.
Έναν ενιαίο EΚΠ για όλο τον όμιλο.
Την οριστική ένταξη όλων των εργαζομένων από τις θυγατρικές εταιρείες στον ΟΤΕ και
των συμβασιούχων με δικαστικές αποφάσεις, με τα ίδια δικαιώματα και στο αντίστοιχο
μισθολογικό κλιμάκιο του ΟΤΕ ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και το πτυχίο τους.
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.
Πέρα από την επαναφορά της ΣΣΕ του 2011 όπως αυτή θα επανέλθει το 2015, θα
πρέπει να διεκδικήσουμε και επιπλέον αυξήσεις που να καλύπτουν την ακρίβεια και την
τεράστια φορολογία που έχει επιβληθεί σε όλους τους εργαζόμενους.
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.
Επαναφορά ωριμάνσεων, χρονοεπιδομάτων κ.λ.π.
Αναγνώριση πτυχίων και προϋπηρεσίας.
Κατάργηση του stand bay με επαναφορά και επάνδρωση των βαρδιών.
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.
Ειδικά για το λογαριασμό νεότητας πρέπει να γίνουν και όλες οι ενέργειες ώστε να
φορολογείται αν όχι σε μηδενική σχεδόν βάση όπως ήταν παλιά, τουλάχιστον στην ελάχιστη φορολόγηση.
Να βρεθεί λύση για τη χρηματοδότηση από τον ΟΤΕ και το κράτος του ταμείου αρωγής
το οποίο αποτελείωσαν οι τελευταίες εθελουσίες.
Επαναφορά του κανονισμού μεταθετότητας και του πειθαρχικού δίκαιου στο προηγούμενο καθεστώς με περαιτέρω βελτίωση τους.
Κατάργηση του σπαστού ωραρίου στα καταστήματα και επαναφορά του σταθερού ωραρίου με μια προσέλευση.
Κατάργηση του ελαστικού ωραρίου στους τεχνικούς με εφαρμογή μόνιμης και σταθερής απογευματινής βάρδιας επανδρωμένης με διπλά συνεργεία.
Επαναφορά του έργου μας στον ΟΤΕ και διώξιμο των εργολάβων.

Τέλος, επειδή ούτε εμείς κατέχουμε το αλάθητο, θεωρούμε πως τον πρώτο λόγο για ότι
αποφασιστεί θα πρέπει να τον έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα από διαδικασίες γενικών
συνελεύσεων.

Το παιγνίδι ήταν στημένο και από πριν ξεπουλημένο!
Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί η διοίκηση έχει αποφασίσει από 1η του έτους να μεταφέρει όλα τα call center στην E-Value.
Η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία αλλά αποτελούσε συνέχεια του
στρατηγικού σχεδίου της διοίκησης (είχε προηγηθεί η μεταφορά 700 συναδέλφων στην
χωματερή OTE-TV) να μειώσει το εργασιακό κόστος.
Γι’ αυτό η διοίκηση ενώ υπήρχαν συναδέλφισσες και συνάδελφοι στα call center από
το 2012 οι οποίοι παρόλο ότι ήταν στην OTEplus δεν τους ανανέωναν τη σύμβαση σε
αορίστου χρόνου μετά τον πρώτο χρόνο αλλά τους κρατούσαν ομήρους με 6μηνες συμβάσεις.
Όλα αυτά λίγο πολύ τα γνώριζαν και οι εργατοπατέρες και ποτέ δεν έκαναν κάτι για να
αναγκάσουν τη διοίκηση να μετατρέψει τις συμβάσεις τους σε αόριστου χρόνου.
Όχι μόνο δεν έκαναν κάτι αλλά ούτε μέλη δεν τους έγραφαν στο σωματείο.
Τώρα που τα μέλη έπεσαν κάτω από τις 5000 και κινδύνευαν να πάνε για μεροκάματο,
αναγκάστηκαν και τους έγραψαν μέλη του σωματείου.
Κι ενώ τους έχουν ξεπουλήσει κανονικά, τους κοροϊδεύουν και τους ζητάνε να τους
ψηφίσουν.
Όμως για να είναι σίγουροι ότι θα τους ψηφίσουν, κατέβασαν στα ψηφοδέλτια σεντόνια
σχεδόν όλους τους προϊστάμενους στα call center για να τους τρομοκρατήσουν, να τους
εκβιάσουν και να τους κλέψουν την ψήφο.
Συνάδελφε συμβασιούχε των call center, μην μασάτε.
Μαυρίστε τους προϊσταμένους σας που δεν ντρέπονται να το παίζουν υποψήφιοι συνδικαλιστές και τους εργοδοτικούς εργατοπατέρες που σας δουλεύουν κανονικά.
Η ΑΣΕ είναι η μοναδική Συσπείρωση που παλεύει τις διακρίσεις μεταξύ εργαζομένων,
που έδωσε αγώνες μαζί με όλους τους συμβασιούχους διαχρονικά και που θα συνεχίσει
να παλεύει δίπλα σας για να ενταχθείτε με ίσα δικαιώματα στον ΟΤΕ.
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ΓΙΑΤΙ ΨΗΦΙΖΩ ΑΣΕ:
 Γιατί από χρόνια πρόβλεψαν για όλα όσα τραγικά βιώνουμε σήμερα.
 Γιατί χρόνια τώρα προειδοποιούσαν για τον καταστροφικό ρόλο των
κομματαρχών και των εργατοπατέρων στο συνδικαλιστικό κίνημα.
 Γιατί δεν δηλώνουν μόνο ανεξάρτητοι αλλά το έχουν γράψει με τη
δράση τους και με τους αγώνες τόσα χρόνια.
 Γιατί παλεύουν για ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα από το κράτος,
την εργοδοσία και τα κόμματα.
 Γιατί ήταν και είναι μπροστά σ’ όλους τους αγώνες παλεύοντας για
κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα μέσα και έξω από τα σωματεία για τη
χειραφέτηση των εργαζομένων.
 Γιατί δεν έχουν προϊστάμενους στα ψηφοδέλτια.
 Γιατί αρνούνται τα προνόμια των εργατοπατέρων και δεν παίρνουν το
συνδικαλιστικό μισθό.
 Γιατί αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των συναδέλφων της OTE-plus, OTEglobe, E-value κ.λ.π.
 Γιατί αντιταχτήκαν κατά της προδοτικής εθελουσίας το 2005 που κατάργησε τη μονιμότητα για τους νέους συναδέλφους και σε όλες τις
εθελουσίες που ακολούθησαν, με τις οποίες χάθηκαν χιλιάδες σταθερές θέσεις εργασίας.

 Γιατί καταψήφισαν την κατάπτυστη συμφωνία μεταξύ ΟΜΕ-ΟΤΕ και D.T
που άνοιξε το δρόμο για το άγριο ψαλίδισμα μισθών-επιδομάτων και
για τσουνάμι μετατάξεων, εφεδρειών και απολύσεων.
 Γιατί χρόνια τώρα κυνηγούν και διώχνουν τους εργολάβους και τους
συνταξιούχους για να κρατήσουμε τη δουλειά μας και να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας.
 Γιατί έκαναν καταγγελίες στην ΑΔΑΕ, στην Αρχή Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στο ΙΚΑ, στα Μ.Μ.Ε. για να
προστατέψουν εμάς, τη δουλειά μας και την αξιοπρέπειά μας.
 Γιατί παλεύουν αταλάντευτα κόντρα στα συμφέροντα της εργοδοσίας,
των κυβερνήσεων και τις διαπλοκές τους με το κυρίαρχο συνδικαλιστικό κατεστημένο.
 Γιατί έκαψαν συμβολικά τις σβάστικες καταγγέλλοντας την επέλαση
του Δ’ Ράιχ και του γερμανικού ιμπεριαλισμού όταν δεν καταλάβαινε
κανένας τίποτα από τον επικίνδυνο δρόμο που άνοιγε η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας τότε και το πολιτικοοικονομικό σύστημα.
 Γιατί αύριο ότι και να γίνει θα παλεύει δίπλα μου!

Γιατί σε τέτοιες βάρβαρες εποχές:

Χρειαζόμαστε αγωνιστές συνδικαλιστές!
Και όχι Νενέκους και Γερμανοτσολιάδες!

ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
 Σήμερα πρέπει αύριο θα είναι αργά!!!
 Τώρα χρειάζεσαι Αγωνιστές Συνδικαλιστές.
 Για να παλέψουμε μαζί τον εργασιακό μεσαίωνα
 Με την ψήφο μας σήμερα χτυπάμε τον
εργοδοτικό Συνδικαλισμό που μεθοδεύουν για να
αλυσοδέσουν τους εργαζόμενους

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ OTEPLUS - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
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130 Προϊστάμενοι ζητούν την ψήφο σου!

Αυτό το ξέρεις;

Ρίχνοντας μια πρόχειρη ματιά στα ψηφοδέλτια
σεντόνια των κομματικών και εργοδοτικών παρατάξεων, ΠΑΣΚΕ [Ενωτικό (sic)] και της (Δ)ΑΚΕ μεταξύ
των άλλων υποψηφίων εντοπίσαμε και 130 προϊστάμενους!!!
Την κυριαρχία φυσικά την έχει η ΠΑΣΚΕ όπου 92
από τους 497 που κατέβασε είναι προϊστάμενοι διαφόρων θέσεων, όμως και η (Δ)ΑΚΕ δεν πάει πίσω
έχοντας 38 στους 156.
Από αυτούς 83 εντοπίστηκαν στα διάφορα ΤΕΚ ανά
την επικράτεια με τη μερίδα του λέοντος να έχει το
ΤΕΚ Συντάγματος και το ΤΕΚ Κομοτηνής, όπου όλοι
οι προϊστάμενοι είναι υποψήφιοι, και ακολουθούν
το ΤΕΚ Αγρινίου, το ΤΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, το ΤΕΚ
Κορίνθου, το ΤΕΚ Καβάλας, το ΤΕΚ Καρπενησίου,
το ΤΕΚ Μεσολογγίου και το ΤΕΚ Σπάρτης όπου οι 2
στους 3 είναι υποψήφιοι, ενώ δεκάδες είναι τα ΤΕΚ
που εκπροσωπούνται από έναν προϊστάμενο.
Κατεβαίνουν επίσης 22 προϊστάμενοι στα call center, 20 στο Δ. Μέγαρο και 5 στο νέο κτίριο στο Κορωπί.
Να θεωρήσουμε ότι όλοι αυτοί που ζητάνε την ψήφο
σας είναι τόσο καλοί προϊστάμενοι, δεν έχουν αξιολογήσει κανέναν υπάλληλο κάτω από 3, τηρούν το ωράριο και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους ευθύνης τους αναζητώντας μια επιβράβευση
και δεν κατεβαίνουν όπως λένε οι κακές γλώσσες για
να ξεχρεώσουν τα γραμμάτια στις παρατάξεις μέσα
από τις οποίες τοποθετήθηκαν σαν προϊστάμενοι;

• Ο πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ Π. Κούτρας
κυκλοφορεί με αυτοκίνητο μάρκας AUDI που του
έχει παραχωρήσει η διοίκηση.
• Ο Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ Β. Λάμπρου
κυκλοφορεί επίσης με αυτοκίνητο μάρκας AUDI
που του έχει παραχωρήσει η διοίκηση.
• Ο πρόεδρος του ΠΑΣΕ Δ. Φούκας κυκλοφορεί
και αυτός με αυτοκίνητο που του έχει
παραχωρήσει η διοίκηση μάρκας Golf.
Αυτοί θα συγκρουστούν με την εργοδοσία και
τον Τσαμάζ για να σε εντάξουν από την OTEplus
στον ΟΤΕ;
Αυτούς θα ξαναψηφίσεις για να σου λύσουν τα
προβλήματα;

Κουίζ 1
Ποιον συνταξιούχο «μεγαλοσυνδικαλιστή» εκτιμώντας τις «απεριόριστες» ικανότητές του και τις
υπηρεσίες που πρόσφερε στη διοίκηση όταν ήταν
εν’ ενεργεία, τον επανέφερε ο Τσαμάζ τοποθετώντας τον στην OTE - ESTATE ως σύμβουλο στην
«αξιοποίηση» των ακίνητων που ξεκίνησε η γερμανική διοίκηση;

Κουίζ 2
Την ώρα που η εθελόδουλη κυβέρνηση πετσοκόβει τις συντάξεις και διαλύει τα ταμεία, αντί οι συνταξιούχοι να δίνουν τον δικό τους αγώνα προασπίζοντας τα συμφέροντά τους μέσα από τους συλλόγους και τα κινήματα των συνταξιούχων, συνεχίζουν
να παρεμβαίνουν στα συνδικαλιστικά δρώμενα του
ΟΤΕ, άλλοι απροκάλυπτα και άλλοι προκαλυμμένα,
μπαίνουν στους χώρους δουλειάς, μοιράζουν ανακοινώσεις, τηλεφωνούν σε συναδέλφους (ακόμη και
σε υποψήφιους άλλων παρατάξεων) και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μαζέψουν υποψήφιους και
ψήφους για τις πρώην παρατάξεις τους.
Το ερώτημα είναι γιατί μετά από χρόνια συνταξιούχοι ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τους εν’ ενεργεία συναδέλφους και τις εκλογές στα σωματεία
του ΟΤΕ;
α) Βαλαν τα παιδιά τους στην OTEplus και θέλουν
να τα τακτοποιήσουν στον ΟΤΕ;
β) Έχουν παιδιά άνεργα και προσπαθούν να τα τακτοποιήσουν;
γ) Έχουν ανεκπλήρωτες επιθυμίες για να πηγαίνουν ταξιδάκια (στο εξωτερικό και εντός) με τον
ΟΠΑΚΕ και να παραθερίζουν συνεχώς στα παραθεριστικά κέντρα;
Πάντως ότι και να συμβαίνει επειδή έχει παρατραβήξει το αστείο, τους δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία να συνετιστούν, διαφορετικά θα αναγκαστούμε
να δημοσιεύσουμε ονόματα.

Ούτε αυτό θα το ξέρετε!
Εδώ και πολλά χρόνια όλα τα μέλη των προεδρείων ΠΑΣΕ, ΠΕΤ, ΟΜΕ-ΟΤΕ θεσμοθέτησαν μόνοι τους
και εισπράττουν εκτός από τον μισθό τους στον ΟΤΕ
και συνδικαλιστικό μισθό από τα σωματεία (φυσικά
μαύρα και αφορολόγητα).
Τα εισπράττουν δε όλες οι παρατάξεις, ΠΑΣΚΕ,
ΔΑΚΕ, Αγ. Συνεργασία, ΕΣΚ και οι «Ακκομάτιστοι!»
Οι εκλεγμένοι εργαζόμενοι συνδικαλιστές της
ΑΣΕ από την αρχή αντιτάχτηκαν και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτά τα λεφτά.
Καταλάβατε τώρα γιατί έχουν πολλούς λόγους μα
μας μισούν και να μας συκοφαντούν οι εργατοπατέρες;

Το καλό το παλληκάρι ξέρει κι’ άλλο μονοπάτι!

Οι καιροί όμως άλλαξαν. Τα μέλη και οι εισφορές
μειώθηκαν, με συνέπεια τους τελευταίους μήνες το
ταμείο να είναι μείον και οι εργατοπατέρες μας να
μένουν απλήρωτοι.
Τι σκαρφίστηκαν λοιπόν τα σαΐνια μας:
Μετέφεραν τους υπαλλήλους της ΟΜΕ-ΟΤΕ με
ατομικές συμβάσεις στον ΟΤΕ και έτσι περισσεύουν
λεφτά για τους μισθούς και τα ταξίδια των εργατοπατέρων.
Άμα όμως τους υπαλλήλους σου τους πληρώνει
ο εργοδότης, τι ανεξαρτησία μπορεί να διαθέτεις
απέναντί του;
Με τον παρά μου και την κυρά μου λέει η παροιμία.

Απίστευτο κι όμως αληθινό!
Γνωρίζετε ότι σήμερα στον ΟΤΕ της D.T με 12500
εργαζόμενους σε ΟΤΕ-COSMOTE και OTEplus έχουμε
20 Γενικούς Διευθυντές, 79 απλούς Διευθυντές, 248
υποδιευθυντές και 814 προϊσταμένους τμημάτων;
Έχουμε δηλαδή 1161 προϊστάμενους διαφόρων
βαθμίδων που αντιστοιχούν ένας σε κάθε 10 εργαζόμενους!
Όλοι αυτοί (χωρίς να υπολογίσουμε και τους εκατοντάδες υπεύθυνους έργου) πέρα από τον μισθό
τους σαν υπάλληλοι αμείβονται με έξτρα μηνιαίο
μισθό ως επίδομα θέσης.
Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος έργου με 550 ευρώ,
ο τμηματάρχης με 860 ευρώ, ο υποδιευθυντής με
1800 ευρώ, ο Διευθυντής με 2800 ευρώ!
Όσο για τους Γενικούς Διευθυντές δεν είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε τα ακριβές μηνιαίο ποσό
που αμείβονται ως επίδομα θέσης γιατί τα μισθολογικά τους στοιχεία τα δίνουν σε εξωτερική εταιρεία.
Γνωρίζουμε όμως ότι οι ετήσιες αποδοχές τους
(χωρίς τα μπόνους) κυμαίνονται από 250 - 300.000
ευρώ, μιας και ανάλογα με τις αποδοχές τους ήταν
και το ποσό μοιράστηκαν πρόσφατα σε μετοχές
stock options!
Έχουμε λοιπόν το εξής παράλογο.
Ο υπεύθυνος έργου να αμείβεται έξτρα όσο ένας
νέος συνάδελφος της OTEplus, ο τμηματάρχης όσο
ενάμιση συνάδελφος, ο υποδιευθυντής όσο 3 και
πλέον συνάδελφοι, ο διευθυντής όσο 5 συνάδελφοι
και ο Γενικός Διευθυντής να έχει ετήσιες αποδοχές
όσο 50 συνάδελφοι μαζί!!!

Ταξιδάκι θα σε πάω,
γιατί σε νοιάζομαι και σ’ αγαπάω!
Την άνοιξη, η διοίκηση έστειλε τους συνδικαλιστές μας σε υπερατλαντικό ταξίδι αναψυχής στην
Αμερική.
Αυτοί αντί να το γλεντήσουν μαζί με τα άλλα στελέχη του ΟΤΕ, οργάνωναν κρυφά τους Αφροαμερικανούς!
Η πρόσφατη εξέγερση των μαύρων στο Φέργκιουσον του Μιζούρι, είναι έργο του Κούτρα, του
Λάμπρου και των άλλων Ελλήνων κομουνιστών,
ανακοίνωσε το γραφείο τύπου της Κου Κλουξ Κλαν.
Να δείτε που θα ακολουθήσει και η εξέγερση
των Ινδιάνων….

Η ομάδα Δέλτα

Το γραφείο τύπου του Δέλτα της (Δ)ΑΚΕ όμως
έχει άλλη γνώμη:
«Καταγγέλλει τον Βασιλάκη ότι αν και αρχηγός
τους διακατέχεται από νεποτισμό. Πήγε ταξίδι στην
Αμερική με την κόρη του και για να γλυτώσει την
κρεβατομουρμούρα δεν πήγε στο Παρίσι ο ίδιος
αλλά έστειλε την γυναίκα του σπαταλώντας τα λεφτά της D.T κ.λ.π.» αναφέρει επί λέξη.
Τι λε ρε παιδί μου, γίνονται τέτοια πράγματα; Ενώ
για τον Κούτρα και τα άλλα Πασόκια τσιμουδιά.
Βλέπεις Βασιλάκη τι τραβάμε όσοι δεν καταφέραμε να σκίσουμε τη γάτα; Μα να τρως κότα και να
δίνουν το άλογο στον Κούτρα και τον Φούκα;
Και ποιοι; Οι δικοί σου άνθρωποι, το Δέλτα της
ΔΑΚΕ ρε Βασιλάκη….

Α ρε πατέρα…
Μετά από τόσα χρόνια και τόσους μεγάλους αγώνες που έδωσες πήρα τη σκυτάλη από σένα και
δουλεύω στον ΟΤΕ, αλλά δυστυχώς δουλεύω όλη
μέρα και με πληρώνουν με πενταροδεκάρες.
Γι’ αυτό κι εγώ αποφάσισα αυτή τη φορά να γίνω
συνδικαλιστής και να σου αποδείξω πόσο καλύτερος θα είμαι από σένα.

Τα «μεταλλαγμένα» της Cosmote

Αυτό το γνωρίζετε;
Στο Δ.Σ της OME-OTE συμμετέχουν και σύνεδροι που
τους εκλέγουν οι παρατάξεις τους από την Cosmote.
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ενώ υπογράφει ΣΣΕ για όλους εμάς, δεν
υπογράφει ΣΣΕ που να αφορά και τους εργαζόμενους
της Cosmote.
Την ΣΣΕ των εργαζομένων της Cosmote την υπογράφει μόνο του το σωματείο της Cosmote.
Αυτοί όμως ενώ υπογράφουν μόνοι τους τη δική τους
ΣΣΕ, στην ΟΜΕ-ΟΤΕ συμμετέχουν, ψηφίζουν και διαμορφώνουν αποφάσεις που αφορούν όλους εμάς.
π.χ:
- Όταν η ΑΣΕ έβαζε θέμα κατά της εθελουσίας τα
μεταλλαγμένα παπαγαλάκια της Cosmote ψήφισαν
υπέρ της εθελουσίας.
Έλεγε μάλιστα ένα από αυτά τα παπαγαλάκια.
Τι σας πειράζει που οι νέοι θα μπαίνουν με αόριστη
σύμβαση και μείς αόριστη σύμβαση έχουμε στην
Cosmote!
- Αργότερα οι εργατοπατέρες μας της ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και ΑΓ. ΣΥΝεργασίας πρότειναν να πάμε
εθελοντικά στο ΙΚΑ.
Πάλι τα παπαγαλάκια της Cosmote ψήφισαν να
πάμε στο ΙΚΑ χωρίς να τους αφορά το θέμα.
- Λίγο πριν υπογραφεί η κατάπτυστη ΣΣΕ της ΟΜΕΟΤΕ με την D.T το σωματείο της Cosmote υπέγραψε ΣΣΕ με αυξήσεις 0,6 %!
Στην ψηφοφορία για την ΣΣΕ που μείωνε τους μισθούς μας 12% και που πανηγυρίζουν αυτοί που την
ψήφισαν και την υπόγραψαν, τα 2 παπαγαλάκια της
Cosmote το ένα από την ΠΑΣΚΕ ο Α. Κατσιαμάκης και
το άλλο από τη ΔΑΚΕ ο Β. Κατσαβριάς, ψήφισαν να
κοπούν οι μισθοί μας! Εκεί καταντήσαμε!

