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Κανένας μισθός
κάτω από 1.000 ευρώ
& κανένας πάνω από 5.000 ευρώ!
Συναδέλφισσα και συνάδελφε.
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ξεκίνησε την διαπραγμάτευση
με την διοίκηση του ΟΤΕ για να υπογραφεί η
καινούργια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε)
που θα καθορίζει δηλαδή τις αμοιβές μας για
όλους τους εργαζόμενους από 01-01-2018.
Η διαδικασία αυτή καταλαβαίνετε πόσο σοβαρή είναι γιατί θα καθορίσει τις αμοιβές μας και
τις εργασιακές μας σχέσεις για την επόμενη
τριετία.
Όλοι λοιπόν πρέπει να ενημερωθούμε, να
συμμετέχουμε και να επιβάλουμε μια Σ.Σ.Ε με
αμοιβές αντίστοιχες με τις σύγχρονες ανάγκες
μας.
Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι:
1. Η εργοδοσία υπογράφει δύο Σ.Σ.Ε, μια με τον
ΟΤΕ και μια με την Cosmote. Έτσι χρησιμοποιεί την μέθοδο του διαίρει και βασίλευε, δίνει
μερικά ψίχουλα στον ένα κλάδο και τα κόβει
από τον άλλο.
2. Οι συμβάσεις αυτές αφήνουν έξω ένα μεγάλο κομμάτι εργαζόμενων που δουλεύουν
σε θυγατρικές του ΟΤΕ π.χ E-value κ.λ.π. ή
άλλων εργαζόμενων που δουλεύουν για τον
ΟΤΕ σαν καθαρίστριες, φύλακες, εργαζόμενοι
εργολάβων σε έργα του ΟΤΕ κ.λ.π. Ούτε γι’
αυτούς υπογράφει Σ.Σ.Ε η ΟΜΕ-ΟΤΕ. Έτσι η
εργοδοσία καταφέρνει να εκβιάζει, να μειώνει
μισθούς και να δημιουργεί διακρίσεις ανάμεσα
σε εργαζόμενους διαφόρων εταιρειών θυγατρικών του ΟΤΕ και μη οι οποίοι όμως συνολικά
δουλεύουν για την ίδια εταιρεία!
3. Τα τελευταία χρόνια το λεγόμενο μάνατζμεντ
του ΟΤΕ δηλαδή από υποδιευθυντή και πάνω
αμείβονται με τεράστιους, μισθούς, μπόνους
κ.λ.π. που καμία σχέση δεν έχουν με τους
μισθούς του παραγωγικού προσωπικού που
μοχθεί καθημερινά εξασφαλίζοντας αφενός
τεράστια κέρδη για την επιχείρηση και αφετέρου τεράστιες αποδοχές για την παρασιτική
νομενκλατούρα του ΟΤΕ. Όλοι αυτοί αυτονομημένοι και ανεξέλεγκτοι πιέζουν κάθε φορά,
κόβουν παροχές από το παραγωγικό προσωπικό και αυξάνουν τους δικούς τους φαραωνικούς μισθούς.
4. Η ΟΜΕ-ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια έχει αποδεχτεί και συνυπογράψει διαφορετικά μισθολόγια για κατηγορίες εργαζόμενων νέους,
παλιούς, πρώην θυγατρικών (OTEplus) κ.λ.π.
που επιτείνουν τους διαχωρισμούς και την
πολυδιάσπαση.

18

Ριπές
Σε νέα «εθελουσία» προχώρησε η γερμανική διοίκηση προκειμένου να ξεφορτωθεί όσους περισσότερους εργαζόμενους με
δικαιώματα μπορεί, αντικαθιστώντας τη σταθερή εργασία με «outsourcing» και με ευέλικτη και κακοπληρωμένη μέσα από τις
δουλεμπορικές θυγατρικές και με το συνδικαλιστικό κίνημα να παρακολουθεί σαν θεατής τις εξελίξειςlll Για κακουργηματικές πράξεις διώκονται από τον εισαγγελέα πάνω από 350 συνάδελφοι που έφυγαν με την εθελουσία του 2012, πολλοί εκ
των οποίων βρίσκονται άδικα στις λίστεςl Χωρίς όμως να διώκονται ταυτόχρονα η διοίκηση του ΟΤΕ και του ΕΦΚΑ που έχουν
τεράστιες ευθύνες όχι μόνο για την συγκεκριμένη «εθελουσία» με τους όρους που έγινε αλλά για όλες τις εθελούσιες που
έχουν προχωρήσει μέχρι σήμεραll Καταπέλτης το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας για τους εξωνημένους εργατοπατέρες σχετικά με τις 8 παράνομες απολύσεις του πολιτιστικού τις οποίες καθιστά άκυρεςlllΣυγκεκριμένα, το πόρισμα που
εξέδωσε η αρμόδια επιθεώρηση όπου προσέφυγαν οι απολυμένοι αναφέρει επί λέξη ότι: «καθίστανται άκυρες οι καταγγελίες
συμβάσεως εργασίας των εργαζομένων στα κυλικεία»!!!l Σχετικά με την πολύκροτη αυτή υπόθεση θα επανέλθουμε με αναλυτική ανακοίνωσή μαςlll

Όλα αυτά μαζί έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα ανισοτήτων που σήμερα είναι η
ευκαιρία να αντιδράσουμε και να υποχρεώσουμε την διοίκηση να υπογράψει μια ΣΣΕ που θα
καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του ομίλου
ανεξάρτητα από το σε ποια εταιρεία δουλεύουν.
Αυτό για να γίνει θα πρέπει να μην αφήσουμε
τους γραφειοκράτες συνδικαλιστές όλων των
παρατάξεων να ελιχτούν, να μας αποπροσανατολίσουν αλληλοκατηγορούμενοι για ψηφοθηρικούς
λόγους και στο τέλος να μας οδηγήσουν για άλλη
μια φορά στην ήττα και στην υποταγή με μια Σ.Σ.Ε
παρόμοια με τις 2 προηγούμενες.

Με το πανό μας στην γενική απεργία
στις 17 Μαΐου
Ήρθε η ώρα να αισθανθεί η εργοδοσία την
ενωμένη δύναμη των εργαζόμενων. Για να γίνει
αυτό πρέπει να κόψουμε από την αρχή τα παιγνιδάκια των παρατάξεων της διαπαραταξιακής
ομάδας (ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΑΓ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΣΚ)
της ΟΜΕ-ΟΤΕ που ήδη άρχισαν.
Η ηττοπάθεια, οι αλληλοκατηγορίες, ο αποπροσανατολισμός και η πολιτική αρλουμπολογία
κυριαρχούν και στις 3 ανακοινώσεις που βγήκαν
μετά την πρώτη συνάντηση που έκαναν με την
διοίκηση του ΟΤΕ.
Αντί να κάνουν ξεκάθαρο στη διοίκηση και να
απαιτήσουν ότι, θα υπογράψουμε μια Σ.Σ.Ε που
θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν για τον ΟΤΕ με αδιαπραγμάτευτο όρο:
α) 1.000€ βασικό κατώτερο μισθό για όλους
τους εργαζόμενους μόνιμους, συμβασιούχους, μερικής απασχόλησης κ.λ.π. που δου-

λεύουν για τον όμιλο ΟΤΕ.
β) Κ
 ανένας μισθός (από τον απλό εργαζόμενο μέχρι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) δεν θα
υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.
γ) Μια Σ.Σ.Ε που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν για τον ΟΤΕ με
ενιαίο μισθολόγιο (του παλιού ΟΤΕ πριν τις
περικοπές) για όλους τους εργαζόμενους
του ομίλου και να μην μπουν σε καμία άλλη
συζήτηση, άρχισαν αλληλοκατηγορούμενοι να
συζητάνε και να προβάλουν τις απαράδεκτες
απαιτήσεις της διοίκησης του ΟΤΕ που θέλουν
να πάρουν και τα ψίχουλα που έχουν απομείνει
για τους εργαζόμενους από τις προηγούμενες
Σ.Σ.Ε.
Μπορούμε να επιβάλουμε τους όρους μας σήμερα και να κατακτήσουμε μια Σ.Σ.Ε που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας; Η απάντηση
είναι καταφατική.
ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Αρκεί να το θέλουμε και να
αρχίσουμε ένα ευέλικτο και παρατεταμένο αγώνα με τους παραπάνω στόχους.

Ξαναβγήκαν στη γύρα!

Κάθε μέρα που περνάει οι 4 «συνομιλητές»
του Τσαμάζ αποδεικνύουν τη συμπόρευση και
ταύτισή τους με την εργοδοσία… Όλο και περισσότερο τραβάνε και το τελευταίο φύλλο συκής
και δεν κρύβουν το μίσος τους για τους πραγματικούς αγώνες των εργαζομένων και της ΑΣΕ.
Τελευταία τους δράση: Με αφορμή την Δ.Ε.Θ
ανέβηκαν διαπαραταξιακά (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ - ΑΓ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΣΚ) με πληρωμένα όλα τα έξοδα
από την ομοσπονδία στην Θεσσαλονίκη για ενημέρωση και για μια ακόμη φορά απέκλεισαν την
ΑΣΕ.
Δεν φτάνει που μας έχουν αποκλείσει με το
έτσι θέλω από την διαπραγματευτική ομάδα
τώρα μας αποκλείουν και από τις ενημερώσεις
των συναδέλφων χρησιμοποιώντας μάλιστα τα
χρήματα των συναδέλφων κατά το δοκούν. Αυτή
είναι η δημοκρατία τους και η ηθική τους. Τους
παραδίνουμε στην κρίση σας.

