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Κατηγορούμενοι οι…
Ζαχαριουδάκης, Μαραγκάκης &
Ρουσσάκης για την συνδικαλιστική
δίωξη του Λ.Καστρινάκη!

Αναβλήθηκε (λόγω ωραρίου) για τις 10 Απρίλη
2019 η δίκη του Περιφερειακού Ν. Ελλάδος Ε. Ζαχαριουδάκη και του προϊστάμενου και του υπεύθυνου
έργου στα Χανιά Γ. Μαραγκάκη και Γ. Ρουσσάκη.
Οι παραπάνω παραπέμπονται να δικαστούν
στο ΠΛΗΜΕΛΙΟΔΙΚΕΙΟ Χανίων μετά από πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων που
επιβεβαιώνει την συνδικαλιστική δίωξη κατά του
τότε Προέδρου της Τ.Δ.Ε Χανίων και νυν μέλους
του Κεντρικού Δ.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ Λάμπρου Καστρινάκη και την παραβίαση του συνδικαλιστικού νόμου 1264 η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Προσεχώς… θα βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορούμενου και άλλα υπηρεσιακά στελέχη που
δίνουν εξετάσεις στα αφεντικά και νομίζουν ότι
θα είναι στο απυρόβλητο. Και για κατάχρηση εξουσίας και διευθυντικού δικαιώματος και κάποιοι άλλοι
από τον υπερβάλλων ζήλο τους προκαλούν εργατικά ατυχήματα.

3 νέα εργατικά ατυχήματα!!!

Την Τέταρτη 23 Μάη ο συνάδελφος τεχνικός πεδίου Α.Τ εργαζόμενος σε μονοπρόσωπο συνεργείο
στα Γλυκά Νερά Αττικής, έπεσε από την σκάλα
και έσπασε το χέρι του.
Την ίδια μέρα ο συνάδελφος τεχνικός πεδίου Κ.Σ
εργαζόμενος μόνος του σε κατανεμητή σε απογευματινή βάρδια 12-8 και -υποχρεωμένος να μοιράζει
την βάρδια κινούμενος με συγκοινωνίες 4 ώρες στον
κατανεμητή Αθηνάς και 4 ώρες στον κατανεμητή Κεραμεικού- στις 4 το απόγευμα (καθώς ανέλαβε εργασία στον κατανεμητή Κεραμεικού) υπέστη καρδιακό επεισόδιο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Την Δευτέρα 21 Μάη ο συνάδελφος Π.Γ εργαζόμενος στον κατανεμητή Τζανακάκη στα Χανιά έπεσε από την σκάλα και σακατεύτηκε. Το παράδοξο
είναι ότι, ενώ ο τεχνικός ασφαλείας που επισκέφτηκε τον κατανεμητή στις 11 Μάη ζήτησε με δελτίο
ελέγχου εκτός των άλλων να παρθούν μέτρα για τις
σκάλες που δεν είχαν φρένα και ήταν επικίνδυνες για
εργασία σε ύψος κ.λ.π, η εργοδοσία δεν έκανε απολύτως τίποτε με συνέπεια 10 μέρες μετά ο συνάδελφος να πέσει και να σακατευτεί.
Αυτά δεν είναι τα μοναδικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι αν είχαν παρθεί τα αναγκαία μέτρα
ασφαλείας, αν είχε καταπολεμηθεί το Burn-out -το
οποίο απειλεί ένα μεγάλο μέρος εργαζόμενων ιδιαίτερα τεχνικών-, δεν θα υπήρχε κανένα εργατικό
ατύχημα ούτε στο παρελθόν, ούτε σήμερα, ούτε στο
μέλλον.
Εμείς το επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά και
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Μέρα δράσης, μέρα «κοινωνικής συμμαχίας» ονόμασαν την 30η του Μάη ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ,
μεγαλέμποροι, μεγαλογιατροί, χρηματιστές… τοκιστές και σουλατσαδόροιl Όλοι μαζί για την «μέρα της δράσης»l Μια μέρα δράσης… και 8 χρόνια αδράνειαςl Δράση για ποιο πράγμα;…. Δράση κατά της ανεργίας μας λέγαν οι αφίσες… και της υπερφορολόγησης!... Το ίδιο σύνθημα σε όλες τις αφίσες, «εργατικές»
και εργοδοτικές!... Ποια υπερφορολόγηση; Από ποιους να καταργηθεί, από τους βιομήχανους και τους εμπόρους
(όλων των ειδών) ή από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους;lll Παγκόσμια πρωτοτυπία… άλλη μια
πρωτιά σ’ αυτή την παράξενη χώρα... Αθάνατε Λάσκαρη… Μετά από 44 χρόνια την καταργήσαμε επιτέλους
την άτιμη την πάλη των τάξεων!lll Την ίδια μέρα ολοκληρώθηκε μέσω χρηματιστηρίου η μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στην Deutsche Telekom… Το ύψος της συναλλαγής διαμορφώθηκε
στα 251 εκ. ευρώ… Δηλαδή, όσο είναι οι διαφημίσεις 2 ετών!l Μούγκα στην στρούγκα για το τεράστιο αυτό
ξεπούλημα από τους εξωνημένους εργατοπατέρες της ΟΜΕ-ΟΤΕ… Πιθανόν να εντάσσεται κι αυτό όπως και
όλα τα άλλα ξεπουλήματα στη συμφωνία της «κοινωνικής συμμαχίας» εργοδοτών-εργατοπατέρων!l
Στην ίδια συμφωνία ενδεχομένως να εντάσσεται και η εκκωφαντική σιωπή τους για την νέα απόλυση με το
άρθρο 13 του συναδέλφου με 32 χρόνια υπηρεσίας στα Γιάννενα και για το νέο αξιολόγιοlll
κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, για το ότι δεν
υπάρχει ακόμη θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα, είναι καθαρά θέμα τύχης.
Συνειδητά η εργοδοσία και τα πλουσιοπάροχα
αμειβόμενα στελέχη της εγκληματούν.
Απαιτούμε να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα
προστασίας που απαιτούνται για να μην θυσιαστούν εργαζόμενοι στο βωμό του κέρδους και
του παχυδερμισμού της εργοδοσίας και των στελεχών της.
Να σπάσει το απόστημα και να τιμωρηθούν οι
ένοχοι που δημιούργησαν το εργασιακό Nταχάου της Deutsche Telekom.
Η εργοδοτική τρομοκρατία δεν θα περάσει!

Θαυμάστε τους – δοξάστε τους!

Την ώρα που τα 25 μέλη του Δ.Σ της ΟΜΕ-ΟΤΕ (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ & Ακομμάτιστοι) ψήφιζαν την
νέα κατάπτυστη Σ.Σ.Ε με την οποία, έναντι ευτελών αυξήσεων (ούτε μισή τυρόπιτα την μέρα) έδωσαν ως αντάλλαγμα την αποζημίωση απόλυσης
(9 μισθούς) και τις άδειες ασθένειας - που διακαώς
ζητούσε η διοίκηση-, δείτε τι Σ.Σ.Ε υπέγραψαν την ιδία
σχεδόν ώρα εδώ στην χώρα μας το σωματείο των
εργαζομένων στα γερμανικά LIDL και η VERDI
στην Deutsche Telekom στην Γερμανία.
l	Στα LIDL οι αμοιβές, για τους πωλητές των καταστημάτων με 8ωρη εργασία χωρίς οικογένεια
ξεκινούν από τα 1119 ευρώ μεικτά, με 6ωρη
από τα 836,58 ευρώ και για την 4ωρη από τα
559 ευρώ.
	Επιπλέον, σε όλους τους εργαζόμενους η αλυσίδα θα χορηγεί διατακτικές τροφίμων για Χριστούγεννα και Πάσχα ύψους 240 ευρώ στους
εργαζόμενους 8ωρης απασχόλησης, 180 ευρώ
στους εργαζόμενους 6ωρης και 120 ευρώ
στους εργαζόμενους 4ωρης.
l	Στην Γερμανία η Deutsche Telekom και
η VERDI συμφώνησαν να αυξήσουν τους μι-

σθούς για 62.000 γερμανικούς υπαλλήλους
έως και 5,2%, σε δύο στάδια έως το Μάρτιο
του 2020. Οι υποχρεωτικές απολύσεις αποκλείστηκαν μέχρι τα τέλη του 2020 και οι
εργαζόμενοι στις κύριες επιχειρησιακές μονάδες
της Deutsche Telekom θα λάβουν 14 ημέρες
επιπλέον ημερών από το επόμενο έτος.
Όσοι την εγκρίνατε και τους ξαναψηφίσατε
βγάλτε μόνοι τα συμπεράσματά σας!
Για την ιστορία: Από τους 25 που ψήφισαν την
Σ.Σ.Ε, οι 11 που βρίσκονται στα προεδρεία με τους
συνδικαλιστικούς μισθούς που ενθυλακώνουν (μαύρα
& αφορολόγητα) έχουν καλύψει ήδη την χασούρα
των 9 μισθών. Οι 5 που προέρχονται από την Cosmote
δεν τους αφορά γιατί ενώ αποφασίζουν για μας υπογράφουν δική τους Σ.Σ.Ε, οι 8 είναι «παλιοί» πριν το
1999 και δεν θα υποστούν καμία απώλεια!

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος
και έξι στελέχη της France Telecom
στο εδώλιο για τις αυτοκτονίες
εργαζομένων!

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και έξι στελέχη της France Telecom είναι, σύμφωνα με το
κατηγορητήριο, αυτοί που έσπρωξαν στην αυτοκτονία τουλάχιστον 19 υπαλλήλους, τη διετία
2008-2009, μια περίοδο που ο γαλλικός κολοσσός
εφάρμοζε «μέτρα αναδιάρθρωσης» με περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας, συνεχείς μεταθέσεις και
αφόρητες πιέσεις για «περισσότερη απόδοση» των
εργαζομένων.
Αλήθεια, υπάρχει κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης ή εισαγγελέας να μαζέψει όλες τις αντίστοιχες
περιπτώσεις και υποθέσεις από τα καθημερινά μικρά
και μεγάλα εγκλήματα που παράγει η εργοδοτική
ασυδοσία της Deutsche Telekom στην χώρα;

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;;

