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Πόσο ακόμη;Πόσο ακόμη;
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!!!



Παρά τις πρωτοφανείς υγειονομικές συν-
θήκες δουλεύουμε, σκεφτόμαστε, αντι-
στεκόμαστε στα κακώς κείμενα.

Δεν είναι όμως αυτός ο όμιλος ΟΤΕ που 
ονειρευόμασταν, δεν είναι αυτή η μεγάλη 
εταιρεία που όλοι μας σεβόμασταν και νοι-
ώθαμε κομμάτι της.

Επιστρέφουμε στα αζήτητα την προσπά-
θεια εφαρμογής «νέων κανόνων ελεύ-
θερης αγοράς», με φίμωσης και εξαγορά 
εργαζόμενων, συνδικαλιστών και «μνη-
στήρων» εξαγοράς των ασημικών του 
Ομίλου! 

Εκτός αν εννοεί η Διοίκηση «εξ ορθολο-
γισμό και επιτυχία» το ότι παρέλαβε ένα 
τεράστιο Όμιλο με παρουσία σε 6 κράτη 
και κέρδη δισεκατομμυρίων και τον μετέ-
τρεψε σε μία εγχώρια μεσαία εταιρεία! 
Σε όλα αυτά δεν ήταν αμέτοχες πολλές 
συνδικαλιστικές παρατάξεις! Απεναντίας, 
ενθάρρυναν με τη στάση τους και κυρίως 
με τα δικαιώματα που απεμπόλησαν στις 
συλλογικές συμβάσεις, κάθε προσπάθεια 
της Διοίκησης να μετατρέψει τον Όμιλο σε 
ένα ασήμαντο δορυφόρο της DT. 

ΤΙ ΣΧΕΔΙΆΖΕΙ  
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΆΝ ΔΕΝ 
AΝΤΙΔΡΆΣΟΥΜΕ! 

Η ερχόμενη τριετία είναι η πιο κρί-
σιμη όχι μόνο για όσες και όσους 
έχουμε παραμείνει στη μητρική 

αλλά για το σύνολο των εργαζομένων! 
Είναι η τριετία των «μεταρρυθμίσεων» 
(sic!) σύμφωνα με το δ/ντα σύμβουλο. 
Στην πραγματικότητα υπονοεί:

 � Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας που 
απεμπολούν δικαιώματα δεκαετιών 
σαν αυτές που υπογράφονται στις 
E-value, CTS.

 � Αύξηση ωραρίου, εφαρμογή του 
«ευέλικτου ωραρίου», κατάργηση 
υπερωριών. 

 � Πειθαρχικά «κατά το δοκούν» και 
εφαρμογή του «διευθυντικού δι-
καιώματος» σε όσους αντιδρούν με 
ασύδοτες απολύσεις και εκμηδέ-
νιση της εργασιακής αξιοπρέπειας.

 � «Εθελούσιες» ή αλλιώς δυσμε-
νείς μετακινήσεις σε θυγατρικές με 
ατομικές συμβάσεις, χειρότερους 
όρους εργασίας και ευκολότερες 
απολύσεις.

 � Μειώσεις μισθών και εργασιακών 
δικαιωμάτων με καθιέρωση μι-
σθού αναλόγως του level στα job 
description, κατάργηση σχεδόν 
όλων των επιδομάτων ευθύνης και 
ενσωμάτωση κάποιου ποσοστού 
μόνο για «ημετέρους» στα κόκκινα 
ladder. 

Δε μπορεί μία εταιρεία να δίνει  
σε περιόδους κρίσης 650.000.000 

μέρισμα στους μετόχους  
το 2021 και μόλις 100.000.000  

μισθοδοσία στη μητρική!!!



Συνάδελφοι, με τη 
στάση σας θα καθορίσετε το 

άμεσο μέλλον σας!  
Το «δεν ασχολούμαι»,  

«δε βαριέσαι» «όλοι ίδιοι είναι»,  
που ακούμε σχεδόν παντού τα 

τελευταία χρόνια μας οδήγησε στις 
σημερινές συνθήκες φόβου και 

αβεβαιότητας για το αύριο, δυσμενείς 
μετακινήσεις, απολύσεις! 

Αντιδρούμε με την ψήφο μας!

 � έχουμε εκπροσώπους εργαζομένων που να συναινούν σε αυτή την «προοπτική»; 
 � μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μιας οικογένειας;
 � γινόμαστε «περιφερόμενοι απασχολούμενοι»;
 � λέμε κι ευχαριστώ για τις «εθελούσιες» αποζημιώσεις απόλυσης, που μας διώχνουν από μια ζά-

μπλουτη εταιρία, ώστε να επαιτούμε ή να κάνουμε δουλειές του ποδαριού τα τελευταία χρόνια της 
ζωής μας προτού πάρουμε (αν πάρουμε) σύνταξη;

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ομίλου, μετά τα 45 θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για 
κάποια άλλη δουλειά.
Η έλλειψη προοπτικής, η οικονομική και ψυχολογική εξουθένωση, οδηγούν αρκετούς συναδέλφους 
στην παραίτηση ώστε να πάνε σε άλλες εταιρίες του ανταγωνισμού ή και οπουδήποτε αλλού, αφήνο-
ντας την εταιρία ανοχύρωτη σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε εμπειρία.

Η τακτική του «όλα στο μηδέν» που το συν-
δικάτο ακολουθεί χέρι- χέρι με τη διοίκηση, 
δεν καλύπτει τις ανάγκες μας. Ειδικά σε μια 
χρονική συγκυρία θυσιών και ακρίβειας που 
διαρκεί πάνω από μια δεκαετία. Σε μια μη-
τρική εταιρία που έχει σταθερά υπερκέρδη 
(τα οποία θα αυξήσει ιλιγγιωδώς στη φετινή 
οικονομική χρήση) και εκπληκτικούς χρημα-
τοοικονομικούς δείκτες.

Η συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ) που 
υπογράφηκε και ισχύει μέχρι 31/12/2022 
ήταν μια παράταση της ήδη υπάρχουσας και 
δεν έλυσε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα, 
ούτε πρόσθεσε εισόδημά στις τσέπες των 
εργαζομένων που έβαλαν πλάτη από την 
αρχή της πανδημίας με αποτέλεσμα η εται-
ρία να έχει υπερκέρδη. Μάλιστα υπό την πί-
εση των ΣΣΕ των θυγατρικών (που στην ου-
σία κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις 
και εισήγαγαν τις ατομικές συμβάσεις) ήταν 
εύκολο το αφήγημα που θα ακολουθούσε: Η 
Διοίκηση μαζί με ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ (Eνιαία δύ-
ναμη), παρουσίασαν τη συλλογική σύμβαση 
που καθήλωσε τους μισθούς στη μητρική 
ως ….επιτυχία! Αντί λοιπόν να γίνει μια δί-
καιη κατανομή των κερδών για να υπάρξει 
τουλάχιστον μια ελάχιστη ηθική τάξη, η δι-
οίκηση αποφάσισε να μοιράσει τα κέρδη στα 
μεγαλοστελέχη και στους μετόχους.
Η πολιτική διακρίσεων, η συνεχιζόμενη 
αδικία και η διακριτή μεταχείριση των εργα-
ζομένων που είναι ΟΤΕ, οδήγησε αρκετούς 
συναδέλφους σε παραίτηση, από τους οποί-
ους αρκετοί ήδη εργάζονται σε πετυχημένες 
εταιρίες της αγοράς.

Αξίζουμε να

Αξίζουμε αυτό το μέλλον; 
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Ψηφίστε
13 -17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Στις Εκλογές του ΠΑΣΥΠ ΟΤΕ

ΟΤΕ

Όλοι στις κάλπες έστω και ηλεκτρονικά, για την ανατροπή 
και την νίκη των υγιών και δημοκρατικών δυνάμεων.

 � ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους με 
πραγματικές αυξήσεις, ανάλογες των 
κερδών της εταιρίας

 � Επίλυση χρόνιων θεμάτων των εργαζο-
μένων (π.χ. αναγνώριση πτυχίων, εκ-
παίδευση, αξιοκρατική αξιοποίηση και 
αξιολόγηση προσωπικού κ.α)

 � Εφαρμογή best practices προς τους ερ-
γαζομένους

 � Πραγματική, αντικειμενική αξιολόγηση 
360ο   

 � Αξιοκρατικές διαδικασίες

 � Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος των εργαζομένων (αύξηση των 
mini buses, επαναφορά πούλμαν)

 � Ανθρώπινο εργασιακό μέλλον

 � Καθημερινή αξιοπρέπεια και έμπρακτη 
αναγνώριση των προσπαθειών μας

Διεκδικούμε:Διεκδικούμε:

Τιμωρούμε όλους αυτούς που:
 � έστειλαν χωρίς καμία αντίσταση στις θυγα-

τρικές και σε «εθελούσιες» απολύσεις με 
το φόβο των θυγατρικών το 65% των εργα-
ζομένων της μητρικής μέσα σε ένα μόλις 
χρόνο.

 � υπέγραψαν στις θυγατρικές και προτί-
θενται να υπογράψουν και στη μητρική, 
συλλογική σύμβαση με…. ατομικές συμ-
βάσεις, μειώσεις μισθών, προσωπική δι-
αφορά, ευκολότερες απολύσεις

 � κατεβαίνουν στις εκλογές μαζικά σε σεντό-
νια με ημετέρους, προκειμένου να υφαρ-
πάξουν ψήφους με τη λογική της …αγέλης!

 � σκοπεύουν να μαυρίσουν περαιτέρω το 
μέλλον μας

Οι υποψήφιοι  
της Αγωνιστικής Συνεργασίας

1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3 ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΔΑΦΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ
7 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
8 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
9 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑ

10 ΡΗΓΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
11 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
13 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


