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Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου
για να μην θρηνήσουμε κι’ άλλα
θύματα!!!
Μετά το στυγερό έγκλημα σε βάρος συναδέλφου, σε
κατάστημα Γερμανός του Ομίλου ΟΤΕ, στην Κυπαρισσία, «από δυσαρεστημένο πελάτη» και λίγες μέρες μετά
από το τραγικό εργατικό ατύχημα- εργοδοτικό έγκλημα, με τους 3 θανάτους εργαζομένων του εργολάβου
της ΔΕΗ στην Εύβοια, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, στους διοικούντες του ΟΤΕ αλλά και στους άπραγους
και εξωνημένους εργατοπατέρες για να μην θρηνήσουμε
περισσότερα θύματα.
• Η απόλυση των εργαζομένων στη φύλαξη και τα
αφύλακτα πλέον τεχνικά τμήματα και εμπορικά καταστήματα.
• Η κακή εξυπηρέτηση λόγω της τεράστιας μείωσης του
προσωπικού με τις συνεχείς «εθελούσιες εξόδους» και
τα αλλεπάλληλα και συνεχή παράπονα στο 13888.
• Ο παρατεταμένος εγκλεισμός, λόγω κορωνοϊού.
• Τα πανάκριβα τηλεπικοινωνιακά κόστη (2η η Ελλάδα στην Ε.Ε) και η απληστία των στελεχών της
γερμανικής διοίκησης για περισσότερα μπόνους
και κέρδη…
Μας βρίσκουν όλους τους εργαζόμενους -τεχνικούς
και πωλητές- ολοένα αντιμέτωπους με την οργή και
την απόγνωση των πελατών. Οι υπάλληλοι ανησυχούν,
καθώς δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν σπίτι τους την
επόμενη ημέρα. Τα τεχνικά τμήματα είναι πλέον «ξέφραγο
αμπέλι». Η μόνη ανθρώπινη επαφή που έχουν οι καταναλωτές για να παραπονεθούν είμαστε τελικά εμείς: οι
τεχνικοί, οι πωλητές, οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα, στα ΤΤΛΠ κλπ. Η διοίκηση «μας βάζει μπροστά»,
να υπερασπισθούμε θέματα και χρεώσεις που δεν
αποφασίσαμε εμείς.
Η ζωή μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται έρμαιο της οργής του κάθε αγανακτισμένου- δυσαρεστημένου πελάτη και όποιου αδιάγνωστου ψυχοπαθή. ΦΤΑΝΕΙ
ΠΙΑ!!!
Από την άλλη, το μοντέλο της εργολαβοποίησης, μειώνοντας την αξία του τεχνικού έργου, χωρίς πλέον έξοδα για την υγιεινή και την ασφάλεια και χωρίς καμία
επίβλεψη και οργάνωση, ιδιαίτερα τα μονοπρόσωπα
συνεργεία και η εντατικοποίηση της εργασίας κυνηγώντας άπιαστους στόχους και κάποια μπόνους για
να συμπληρωθεί το πενιχρό μηνιάτικο, οδηγούν σε αύξηση
των εργατικών ατυχημάτων όπως αυτό της Εύβοιας, όπου
όχι μόνο η αρτιμέλεια των εργαζομένων χάνεται αλλά
και η ίδια η ζωή!
Δεν θα γίνουμε «Ιφιγένειες εν’ Αυλίδι» θυσιαζόμενοι,
στο βωμό του κέρδους της εταιρείας.
Η προστασία της ζωής μας είναι αδιαπραγμάτευτη.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!
Θέτουμε προ των ευθυνών την διοίκηση του ΟΤΕ και
τις ηγεσίες των σωματείων και της Ομοσπονδίας και
ζητάμε να πάρουν άμεσα μέτρα για την υγιεινή και
την ασφάλεια των εργαζομένων πριν θρηνήσουμε
άλλα θύματα.

Οι ζωές μας αξίζουν!!!

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Ξεπέρασαν τις 9.000 από το ξεκίνημα της πανδημίας τα θύματα από τον κορονοϊό
lll Με την ανάλγητη κυβέρνηση που αντί να πάρει μέτρα, να προστατέψει την δημόσια υγεία και να αναλάβει τις ευθύνες της για την διάλυση του Ε.Σ.Υ και την έλλειψη
Μ.Ε.Θ, να προσπαθεί να ρίχνει τα βάρη για τους θανάτους στην ατομική ευθύνη και στους πολίτες lll Μείωση μισθού, 10ωρη απασχόληση, απλήρωτη υπερωρία, εργασία την
Κυριακή, τέλος στην αποζημίωση απόλυσης, αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο 1264
lll Αυτά είναι ορισμένα από τα αντεργατικά μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για
τα εργασιακά που ετοιμάζει να φέρει προς ψήφιση η ακροδεξιά κυβέρνηση των «Αρίστων»
lll Πρόκειται για ένα χυδαίο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα σε βάρος του κόσμου
της εργασίας κατ’ απαίτηση των εργοδοτών και των συμφερόντων που χρηματοδοτούν τη ΝΔ
lll 3 συνάδελφοι μέλη συνεργείου εργολάβου έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία, ενώ εκτελούσαν εργασίες με ελλιπή μέτρα προστασίας σε κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή
Γυμνό Ευβοίας lll 3 νέα ΘΥΜΑΤΑ προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο με τα συνεχή
και επαναλαμβανόμενα εργοδοτικά εγκλήματα της ιδιωτικοποίησης και της απληστίας των
εργοδοτών και χωρίς ποτέ κανείς να τιμωρείται lll Στα δικά μας, μετά την εκβιαστική
και βίαιη μεταφορά μας στις δουλεμπορικές θυγατρικές βλέπουμε ανακοινώσεις για ξεκάρφωμα από τους εξωνημένους εργατοπατέρες που μιλάνε για αγώνες και διεκδικήσεις ξεχνώντας ότι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι γι’ αυτή την εξέλιξη lll Όλα αυτά μάλιστα
όταν οι ίδιοι σαν στυγνοί εργοδότες απέλυσαν χωρίς καμία προειδοποίηση παραμονή
πρωτοχρονιάς 3 υπαλλήλους στον ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ στέλνοντας τους στην ανεργία μετά
από 20 και πλέον χρόνια δουλειάς lll Αιδώς Αργείοι lll

Εργολαβίες με την βούλα της ΠΕΤ-ΟΤΕ!!!

Τα πήραν… όλα κι έφυγαν: Δίκτυο, καφάο… και όνομα!!!

Αν στις προσεχείς εκλογές δεν τους ανατρέψουμε…
πολύ γρήγορα θα μείνουμε άνευ αντικειμένου.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΒΓΗΚΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ!!

Ζούμε σε σουρεαλιστικό εργασιακό περιβάλλον πλέον.
Ο Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ κερδοφορεί τόσο πολύ που μοιράζει συνολικό μέρισμα
480 εκατομμύρια € στους μετόχους του, που κυρίως είναι Γερμανοί.
Η διοικητική νομενκλατούρα του απολαμβάνει μισθούς και απολαβές ασύλληπτες (έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο € ετησίως οι απολαβές του Προέδρου).
Για τους εργαζομένους μειώσεις, περικοπές, μεταθέσεις, απειλές, bullying, κακές
βαθμολογίες, μεταφορές σε θυγατρικές, καρδιακές προσβολές, αυτοκτονίες, κ.λ.π.
Η συνδικαλιστική νομενκλατούρα που διοικεί τα συνδικάτα δεν κάνει απολύτως
τίποτα, εκτός από να δικαιολογεί τη διοίκηση και να αναβάλλει τις εκλογές.
Ο υπαλληλικός κόσμος του ΟΤΕ όμως «βράζει». Αισθάνεται προδομένος, πουλημένος, παραδομένος, χωρίς να ερωτηθεί, ως σκλάβος, σε άλλη εταιρεία.
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Συλλογική Σύμβαση που είχε τη μικρότερη διάρκεια
από οποιαδήποτε άλλη στο παρελθόν εκπνέει (31/7). Υπάρχει τρίμηνη μετενέργεια.
Μετά τι;
Δικαιωμένοι, δυστυχώς, από τις εξελίξεις, μία έχουμε συμβουλή, μία έχουμε άποψη,
μία έχουμε πρόταση… ΑΓΩΝΑΣ.
Αγώνας για να πάρουμε πίσω αυτά που μας υπεξαίρεσαν, να ζήσουμε αξιοπρεπώς
και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.

ΤΕΥΧΟΣ 286

15

