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Ριπές
Κάποιος επιτέλους πρέπει να τους
σταματήσει πριν μας σακατέψουν
όλους και θρηνήσουμε θύματα!

Διαχρονικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις
χειρότερες επιπτώσεις, ιδιαίτερα για μας τους
τεχνικούς, είναι ο κίνδυνος να πάθουμε εργατικό
ατύχημα.
Αυτό ήταν και πρέπει να είναι πάντα το βασικότερο μέλημα κάθε συνδικάτου, κάθε συνδικαλιστή
και εργαζόμενου αλλά και κάθε σοβαρής επιχείρησης, δηλαδή, η εξασφάλιση της υγείας και της
αρτιμέλειάς μας.
Αυτά που βιώνουμε καθημερινά τα τελευταία
χρόνια από την διοίκηση της D.T «της βιώσιμης
ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας», είναι
η συνεχής καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας,
οι απειλές, οι εκβιασμοί, η εντατικοποίηση και η
τρομοκρατία για να πιάσουν τους στόχους, να αυξήσουν τα κέρδη τους και να διατηρήσουν τη θέση
τους και τα τεράστια μπόνους τα στελέχη.
Τα εργατικά ατυχήματα στον ΟΤΕ έχουν
χτυπήσει κόκκινο!
Τα δικά τους επίσημα στοιχεία μιλάνε από μόνα
τους:
• Το 2008 με 12.500 εργαζόμενους είχαμε 28
εργατικά ατυχήματα.
• Το 2013 με 8.500 εργαζόμενους είχαμε 31.
• Το 2014 με 6.700 εργαζόμενους έχουμε 37!
Αυξηθήκαν δηλαδή τα εργατικά ατυχήματα
πάνω από 150%!
Να σημειωθεί ότι αυτά είναι ένα μικρό ποσοστό των πραγματικών ατυχημάτων ιδιαίτερα στο
δίκτυο, γιατί με πιέσεις, απειλές και εργοδοτική
τρομοκρατία, τα περισσότερα δεν δηλώνονται.
Μόνο από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει μέχρι
σήμερα κάποιο θύμα όπως τον Ιούλιο του 2008
όπου έχασε τη ζωή του ένας συνάδελφος του δικτύου στους Αρκιούς, όταν έσπασε η κολώνα στην
οποία εργαζόταν σε μονοπρόσωπο συνεργείο.
Για την εργοδοσία ξέρουμε γιατί συμπεριφέρονται έτσι, όπως λέει ο ποιητής, τον ξέρουμε τον
ένοχο και είναι γνωστή η αιτία.
Για τα σωματεία μας όμως και ιδιαίτερα την
ΠΕΤ-ΟΤΕ που στο παρελθόν είχε δώσει τεράστιους
αγώνες για να εξαλειφθούν τα εργατικά ατυχήματα, γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία και η νοσηρή σύμπλευση με την εργοδοσία;
Γιατί, η ετερόκλητη και διακομματική πλειοψηφία
έχει φτάσει σε τέτοια σημεία εκφυλισμού;
Γιατί με τόσα εργατικά ατυχήματα όχι μόνο δεν
έχει προσφύγει ποτέ στις επιθεωρήσεις εργασίας
αλλά δεν βγάζει ούτε μια ανακοίνωση για να τα
καταγγείλει;
Και εξηγούμαστε:
• Στις 26 Ιανουαρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη ο
συνάδελφος Φώτης Π. έπεσε από την σκάλα
και συνέτριψε τον αστράγαλο του αριστερού
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Η επίθεση κατά των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τα τελευταία 6 μνημονιακά χρόνια
διεξάγεται με στρατηγικό σχέδιοlll Όσοι και όσες είχαν αυταπάτες ότι τα κόμματα που κατά
καιρούς ψήφιζαν και ιδιαίτερα με τον ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξουνε τα πράγματα σε ότι αφορά την εργατική
τάξη, πήραν ένα μάθημα και θα ακολουθήσουν περισσότερα μαθήματαl Μιας και το σύστημα
αναβαθμισμένο με τις καινούργιες «αριστερές» εφεδρείες του πορεύεται με επικεφαλής τον μεγάλο
τιμονιέρη Αλέξη Τζίφρα για την πλήρη ισοπέδωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων που μας έχουν απομείνειll Αν δεν αντισταθούμε και δεν αντιδράσουμε έγκαιρα στο
τέλος δεν θα μείνει κανένας ούτε με σπίτι, ούτε με δουλειά, μισθό ή σύνταξηlll Δεν πέρασαν
τρεις μέρες από τις εκλογές και η γερμανική διοίκηση ανακοίνωσε την αλλαγή του Brand Name
από ΟΤΕ σε Cosmotel Aπ’ ότι φαίνεται το όνομα της Cosmote είναι πιο βαρύ από του ΟΤΕlll
Για αυτές τις αλλαγές και τις πιθανές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους επικρατεί πλήρη αφωνία
από τους εργατοπατέρες όλων των παρατάξεωνl Άλλωστε τους ίδιους αυτό που τους ενδιέφερε
να εξασφαλίσουν το εξασφάλισανll Σε συνεργασία με τη γερμανική διοίκηση πήραν επιπλέον
συνδικαλιστικές άδειες και όλα μέλι γάλαlll Σιγά μην ασχοληθούν με την αλλαγή του ονόματος
και με τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα στο δίκτυο και όχι μόνοl
ποδιού του. Παρόλο ότι μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάνω από 10 μήνες δεν γνωρίζει αν και
πότε θα περπατήσει κανονικά.
• Στις 10 Ιουλίου στη Χαλκιδική ο συνάδελφος
Λευτέρης Ε. εργαζόμενος μόνος του έπεσε από
την σκάλα και διέλυσε τον αγκώνα του δεξιού
χεριού του!
• Στις 17 Ιουλίου στην Περαία Θεσσαλονίκης
ένας νέος ο συνάδελφος ο Σωτήρης Κ. και αυτός σε μονοπρόσωπο συνεργείο έπεσε από την
σκάλα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
• Στις 30 Ιουλίου στο Ρέθυμνο είχαμε νέο εργατικό ατύχημα πάλι με μονοπρόσωπο συνεργείο.
• Στις 31 Ιουλίου στην Ακρολίμνη Γιαννιτσών Ν.
Πέλλας, ο συνάδελφος Δημήτρης Π. από την
Αριδαία, εργαζόμενος ευτυχώς σε διπρόσωπο
συνεργείο, την ώρα που ανέβηκε στην κολώνα,
έσπασε η κολώνα και σωριάστηκε στο έδαφος. Από καθαρή τύχη δεν επαναλήφτηκε το
ατύχημα που είχαμε στους Αρκιούς. Ευτυχώς
υπήρχε δεύτερο άτομο που επιλήφθηκε και τον
μετέφερε άμεσα στο κέντρο υγείας όπου του
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
• Στις 6 Αυγούστου και πάλι στο Ρέθυμνο έγινε
κι άλλο εργατικό ατύχημα πάλι με μονοπρόσωπο συνεργείο και με τις ίδιες μεθοδεύσεις από
την πλευρά των προϊσταμένων.
Για όλα αυτά τα εργατικά ατυχήματα δεν είδαμε
καμία ανακοίνωση, ούτε από τη λαλίστατη κατά τ’
άλλα Τ.Δ.Ε ΠΕΤ-ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, ούτε από την
κεντρική ΠΕΤ-ΟΤΕ, ούτε από καμία παράταξη!
Επειδή το ποτήρι ξεχείλισε και στη χώρα υπάρχουν ακόμη Σύνταγμα και Νόμοι, θέλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και να προειδοποιήσουμε πρώτα απ’ όλα τη διοίκηση του ΟΤΕ και τους
προϊσταμένους ότι είναι υποχρεωμένοι να συντηρήσουν τα δίκτυα και να βγάζουν όλα τα συνεργεία
με τουλάχιστον δύο άτομα για όλες τις εργασίες
δικτύου (χρειάζεται δεν χρειάζεται σκάλα), όπως
σαφέστατα προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και σύμφωνα με τα πορίσματα των επιθεωρήσεων εργασίας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων και Χανίων τα

οποία κοινοποιήθηκαν στους τοπικούς προϊσταμένους και κατ’ επέκταση στην διοίκηση του ΟΤΕ μετά
από ενέργειες και καταγγελίες της ΑΣΕ.
Τέλος, θέλουμε να εγκαλέσουμε την διοίκηση
της ΠΕΤ-ΟΤΕ και ειδικά τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα να αφυπνιστούν και να υποχρεώσουν τη διοίκηση εδώ και τώρα, άμεσα, να εφαρμόσει τους
νόμους, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των
επιθεωρήσεων εργασίας για τα διμελή συνεργεία.

Υπεύθυνοι για τα εργατικά ατυχήματα και ότι
άλλο συμβεί είναι:
Ο Γεν. Δ/ντής Τεχνολογίας & Λειτουργιών Σ.
Θεοχαρόπουλος, οι Περιφερειακοί Δ/ντές, Νοτίου
και Βορείου Ελλάδος Π. Προεστάκης και Φ. Γκοτζαμπουγιούκης, ο υπεύθυνος Τεχνικών Ασφαλείας Δ. Ζαμάνης και όσοι προϊστάμενοι παραβιάζουν
την εργατική νομοθεσία στέλνοντας μονοπρόσωπα
συνεργεία.
Τους προειδοποιούμε όλους μαζί και τους καλούμε άμεσα να πάρουν μέτρα.
Αλλιώς, έχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες για
όποια σοβαρότερα εργατικά ατυχήματα συμβούν
και δεν μπορούν να ισχυρίζονται αργότερα ότι δεν
ήξεραν.
Ήδη στο Ρέθυμνο η επιθεώρηση εργασίας σε
έλεγχο που διενέργησε μετά από καταγγελίες μας
εντόπισε σωρεία παραβάσεων και έστειλε την υπόθεση στον εισαγγελέα.
Το αίμα του συναδέλφου που ανέβηκε στην κολώνα και έσπασε είναι νωπό ακόμα!
Δεν ντρέπεστε όλοι μαζί, θέλετε να ακολουθήσουν κι άλλα τέτοια;

