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Οι επενδύσεις της D.T συνεχίζονται!

Τις 3 νέες απολύσεις συναδέλφων μας στην
Καλλιθέα, στην Νίκαια και στην Πάρνηθα, το
κλείσιμο 2 επιπλέον εμπορικών καταστημάτων
-τα οποία θα δοθούν franchise- στο Λαύριο και στην
Αργυρούπολη, την παράδοση επιπλέον τεχνικού
έργου μέσω του COSMOTE@YourService στους
εργολάβους και την συνεχιζόμενη και με αμείωτη
ένταση μεταφορά του χαλκού στην Γερμανία, περιλαμβάνει το νέο πακέτο επενδύσεων της D.T στον
ΟΤΕ και στην χώρα.
Απέναντι στις νέες αυτές προκλήσεις της εργοδοσίας που κυρίως έχουν να κάνουν με το έργο
μας και τις θέσεις εργασίας, οι εξωνημένοι εργατοπατέρες αντί να απαντήσουν δυναμικά, εξάντλησαν
την επαναστατικότητά τους εξαγγέλοντας μια 3ωρη
στάση στα 2 τεχνικά τμήματα και στην Πάρνηθα. Για
να καταλάβετε πόσο εκφυλισμένοι είναι, αμέσως μετά
τη 3ωρη στάση έβγαλαν ένα κατάπτυστο δελτίο τύπου
βαπτίζοντας τις απολύσεις αποχωρήσεις!!!

ΡΙΠΕΣ

Με γραβάτα εμφανίστηκε ο Α.Τζίφρας στο Ζάππειο ανακοινώνοντας την έξοδο από τα μνημόνιαlll Βγήκαμε
απ’ τα μνημόνια αλλά με… μισό μισθό… μισή σύνταξη… μισή ζωή!lll Η διοίκηση της Vodafone μέσα στην
γενική αναμπουμπούλα προσπάθησε να περάσει την μετατροπή του 8ωρου σε 9ωροlll Όμως μετά από τις
αντιδράσεις του σωματείου του χώρου αλλά και την συμπαράσταση δεκάδων σωματείων και συλλογικοτήτων πήρε
πίσω την απόφασηlll Μετά από επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις αρχές
του καλοκαιριού οι εργαζόμενοι της COSCO στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμανιού του Πειραιά, εντάσσονται στα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματαlll Οι εργαζόμενοι τεχνικοί του ΟΤΕ (στις καλωδιακές κ.λ.π) παρά του ότι από
το 2011 υπάρχει ο σχετικός νόμος για ένταξή τους στα Β.Α.Ε συνεχίζουν και παραμένουν 7 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου ασφαλισμένοι ως υπάλληλοι γραφείου!!!lll Αυτό πού διακαώς επιθυμούσε η διοίκηση σαν
πρώτο βήμα για να μετατρέψει τον ΟΠΑΚΕ σε παραθεριστικό κέντρο των Golden Boys και των στελεχών της
Deutsche Telekom έγινε πραγματικότηταlll Οι εκφυλισμένοι εργατοπατέρες αποδέχτηκαν δύο site managers
(υπεύθυνοι εγκαταστάσεων) έναν για την Τέμενη και έναν για το Φανάρι παραδίνοντας στην ουσία τον πλήρη
έλεγχο του ΟΠΑΚΕ στην γερμανική διοίκησηlll Αυτές είναι οι νέες κατακτήσεις των εξωνημένων εργατοπατέρων της ηγεσίας ΟΜΕ-ΟΤΕ και των σωματείωνlll Αυτούς δυστυχώς ξαναψηφίσατεlll

Παραλίγο να μαχαιρώσουν
εργαζόμενο στο δίκτυο στα Σεπόλια!

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου ο συνάδελφος
τεχνικός πεδίου Α.Γ καθώς εργαζόταν (σε μονοπρόσωπο συνεργείο) σε υπαίθριο κατανεμητή (καφάο) επί
των οδών Δόρδου και Δυρού στα Σεπόλια, δέχτηκε επίθεση από δυο άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε μηχανάκι τα οποία του επιτέθηκαν και με την
απειλή στιλέτου του αφαίρεσαν την τσάντα με τα
εργαλεία της δουλειάς, το tablet και άλλα προσωπικά
του αντικείμενα.
Είναι ο δεύτερος συνάδελφος σε διάστημα 5
μηνών (είχε προηγηθεί η επίθεση στον συνάδελφο
Γ.Β τον Ιούνιο στην Ασπροβάλτα) που δέχεται επίθεση με μαχαίρι και απειλείται η ζωή του χωρίς να
υπάρχει δεύτερο άτομο να τον βοηθήσει!
Μια ακόμη επίθεση σε μονομελές συνεργείο.
Η διοίκηση ούτε μετά και απ’ αυτό το ακραίο
περιστατικό ευαισθητοποιήθηκε, ούτε αποφάσισε να εφαρμόσει την νομοθεσία και να σταματήσει τα μονοπρόσωπα συνεργεία. Υπεράνω όλων οι
δείκτες, η κερδοφορία και τα μπόνους των G–old–en
Boys and Girls.
Η πλειοψηφία της ΠΕΤ-ΟΤΕ…. καθεύδει! Ούτε
και γι’ αυτό το περιστατικό δεν άκουσε τίποτε, ούτε
το κατήγγειλε, ούτε πολύ περισσότερο σκοπεύει να
πάρει μέτρα και να επιβάλει τα διμελή συνεργεία
όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία. Υπεράνω όλων
τα προνόμια, οι συνδικαλιστικοί μισθοί και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός.
Σας είπαμε, είναι αναίσχυντοι και αμετανόητοι…
Αποκαλύπτουμε ό, τι μετά και τα προηγούμενα
απανωτά εργατικά ατυχήματα σε όλες τις Ε.Ε και σε
όλα τα τελευταία Δ.Σ ζητήσαμε να συζητήσουμε
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το θέμα και να πάρουμε άμεσα μέτρα. Οι εργατοπατέρες της ΔΑΚΕ και των άλλων δυνάμεων του εργοδοτικού συνδικαλισμού δεν δέχτηκαν ούτε καν να
συζητηθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα!
Εμείς σας προειδοποιούσαμε πριν από τις
εκλογές… σας λέγαμε μην τους πιστεύετε, μην τους
ψηφίζετε κι όμως πήγατε και τους ψηφίσατε.
Συνάδελφοι αντιδράστε, μην δουλεύετε ένας
– ένας, κινδυνεύουμε με πολλούς τρόπους.
Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας σαν
εργαζόμενοι συνδικαλιστές και να αποκαλύπτουμε
τα εργοδοτικά και εργατοπατερικά ατοπήματα,
τις συνενοχές και τα εγκλήματα.

Χάθηκαν οι δύο πρώτες δίκες
για την διεκδίκηση των κλιμακίων!

Οι δύο πρώτες δίκες που μας έσυρε η ΟΜΕ-ΟΤΕ και τα σωματεία με τον έμμισθο εργατολόγο των
σωματείων και της ΟΜΕ, για τις οποίες σαν σεκρετέρες του δικηγόρου μάζεψαν 75 ευρώ από τον καθένα
χάθηκαν!

Προϊστάμενοι - Αρβυλοφύλακες

Μερικοί προϊστάμενοι τεχνικών τμημάτων
πιεζόμενοι ίσως ή επειδή δεν μπορούν να μοιράσουν

δυο γαϊδουριών άχυρα, προβαίνουν σε αψυχολόγητες
ενέργειες.
Παραθέτουμε πρόσφατα παραδείγματα:
•	Προϊστάμενος στην Βορειοανατολική Αττική σε προγραμματισμένη εργασία Σαββάτου,
ξαφνικά και χωρίς λόγο στις 10 το πρωί, τράβηξε όλες τις δουλειές από 3 συναδέλφους και
τους έστειλε σπίτια τους χωρίς φυσικά να τους
πληρώσει το μεροκάματο!
•	Άλλος προϊστάμενος στην Θεσσαλία έβγαλε
απόφαση σαν άλλος Ζαγοριανάκος «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» ότι οι άδειες πρέπει
να παρθούν μέχρι τις 12-12-2018 στέλνοντας
μάλιστα και χαρακτηριστικό e-mail στους συναδέλφους.
•	Προϊστάμενοι στην Δυτική Αττική εκβιάζουν και απειλούν τους συναδέλφους να μην
τους δώσουν τους συμψηφισμούς.
Με αποκορύφωμα τους δυο, στην Καλλιθέα
και στην Νίκαια, που απέλυσαν παραμονές εορτών δυο νέους συναδέλφους μας στέλνοντας
τους στην ανεργία, αφού μετά το δοκιμαστικό
εξάμηνο δεν τους ανανέωσαν τις Σ.Σ.Ε!!!
Συγχαρητήρια, άξιος ο μισθός σας!

