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Γιόρτασαν τα 66 χρόνια
του ΟΤΕ με περικοπές!

Την ώρα που η γερμανική διοίκηση της
D.T με χρυσοπληρωμένες διαφημίσεις
ενημέρωνε την κοινωνία και τους
εργαζόμενους ότι o όμιλος ΟΤΕ γιορτάζει
τα 66 χρόνια μαζί με τους συνδρομητές
του επιβραβεύοντας τους σημερινούς
πελάτες των πιο παλιών γραμμών
τηλεφωνίας που ενεργοποιήθηκαν το
1949 και 1950 με διάφορα δώρα.
Την ίδια ώρα σαν «επιβράβευση» προς
τους εργαζόμενους για τα 66 χρόνια του
ΟΤΕ, με ενημέρωση που στάλθηκε στα
υπηρεσιακά e-mail όλων των συναδέλφων
από την Διεύθυνση Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού & Εργασιακών
Θεμάτων μας ανακοινώθηκε ότι φέτος
-και για πρώτη φορά στην ιστορία του
ΟΤΕ- δεν θα δοθεί συμψηφισμός!
Ταυτόχρονα,
αφού
κατάφεραν
με την υπογραφή των εξωνημένων
εργατοπατέρων και κατήργησαν τα
οδοιπορικά μετατρέποντάς τα σε
κουπόνια και μάλιστα από συγκεκριμένο
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ με άδεια ράφια,
θεωρώντας για μια ακόμη φορά τους
νέους συναδέλφους που εντάχτηκαν
από τη OTEplus στον ΟΤΕ παιδιά ενός
κατωτέρου θεού, δεν τους έδωσαν
όπως έδωσαν σε όλους τους άλλους
συναδέλφους τα αντίστοιχα κουπόνια!
Οι φαιδρές και αστείες δικαιολογίες
που επικαλέστηκαν στην ανακοίνωση για
τον συμψηφισμό ότι, «Φέτος, δεδομένου
ότι η τρίτη ημέρα των Χριστουγέννων και
η επόμενη ημέρα της Πρωτοχρονιάς, δε
συμπίπτουν με εργάσιμες ημέρες για
το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων
της εταιρίας, δεν είναι δυνατή, σύμφωνα
με την Πολιτική, η εφαρμογή των
συγκεκριμένων “συμψηφισμών”
δεν
μπορεί να γίνουν πιστευτές από κανέναν
σοβαρό και νοήμονα συνάδελφο.
Να θυμίσουμε στην διοίκηση και
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Πάνω από 400.000 Νεοδημοκράτες προσήλθαν στις κάλπες και αφού πλήρωσαν από 3 ευρώ
έκαστος εξέλεξαν την νέα ηγεσία της ΝΔlll Νέος πρόεδρος εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
με αντιπρόεδρο τον Άδωνηll Το κατάλληλο δίδυμο την κατάλληλη στιγμήl Πιο μνημονιακός
πεθαίνειςlll Μετά την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ και του τελευταίου 10% που έχει το κράτος
στον ΟΤΕ, ο Αλέξης Τζίφρας προχώρησε στο ξεπούλημα και του υπόλοιπου 67% του λιμανιού του
Πειραιά στους Κινέζουςll Κατά τ’ άλλα θα έπαιρνε και τον ΟΤΕ και τα Λιμάνια πίσωl Ταυτόχρονα
με την αλλαγή στο ασφαλιστικό προχωρά στην ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισηςlll Όλα
αυτά με κυβέρνηση πρώτη φορά αριστεράll Στα δικά μας, μετά την αλλαγή του ονόματος από
ΟΤΕ σε COSMOTE οι γερμανοί ιδιοκτήτες άλλαξαν την διαχείριση των e-mail μας από webmail.
ote.gr σε mail.d.t-one.com, και αυτά είναι μόνο η αρχήl Σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν στις
ετήσιες γενικές συνελεύσεις της ΠΕΤ-ΟΤΕ στην περιφέρεια και τα φασιστικά φαινόμενα και τους
τραμπουκισμούς που βιώσαμε στις συνελεύσεις της Λαμίας και των Χανίων θα επανέρθουμε
αναλυτικά με ανακοίνωσηlll

Η νέα… ηγεσία της ΝΔ!!!

στην κ. Παπαδοπούλου ότι σχεδόν
κάθε έξι χρόνια τα Χριστούγεννα και
η Πρωτοχρονιά συμπίπτουν ακριβώς
τις ίδιες μέρες και ποτέ μέχρι σήμερα
από την ημέρα που καθιερώθηκε ο
συμψηφισμός δεν έχει κοπεί!
Πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις
ο συμψηφισμός γινόταν μεταξύ της
παραμονής των Χριστουγέννων και της
παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Δηλαδή,
όποιος δούλευε την παραμονή των
Χριστουγέννων καθόταν την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς και τούμπλαλιν κάτι
που έγινε και το 2009 που συνέπεσαν οι
ίδιες μέρες.
Αυτή είναι η αλήθεια και όλα τ’ άλλα
είναι δικαιολογίες για μικρά παιδιά.
Όσο για τον αποκλεισμό των
νέων συναδέλφων από τα κουπόνια
ευχόμαστε να μην αληθεύουν οι φήμες

που κυκλοφορούν στη συνδικαλιστική
πιάτσα ότι δεν θα τους ξαναδοθούν και
να ήταν μια απλή καθυστέρηση.
Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι,
απέναντι στις νέες αυτές προκλήσεις
της γερμανικής εργοδοσίας θα υπήρχε
οργισμένη αντίδραση από τα σωματεία,
δεν είδαμε ούτε μια ανακοίνωση ούτε
από την ΟΜΕ-ΟΤΕ, ούτε από τα σωματεία
αλλά ούτε και από καμία παράταξη!
Άλλωστε γιατί να αντιδράσουν οι
εργατοπατέρες. Αυτοί τους «δικούς
τους συμψηφισμούς» τους εξασφάλισαν
με την πρόσφατη ΣΣΕ που υπέγραψαν
-και ψήφισαν όλες οι παρατάξεις εκτός
της ΑΣΕ- εξασφαλίζοντας επιπλέον
συνδικαλιστικές απαλλαγές και άδειες.
Αυτό
τους
ενδιέφερε
αυτό
εξασφάλισαν! Σιγά μην ασχοληθούν με
τα δικά μας προβλήματα.

