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Τεκμηρίωση και βιώσιμη επιχειρηματολογία είναι η μόνη λύση

Διοικητικός Απολογισμός

Η δράση, οι ενέργειες και τα αποτελέσματά τους

Κοινωνική ασφάλιση εναντίον κοινωνικής ασφάλειας

ΤΕΥΧΟΣ
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σχόλιοεκδότη
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Απομένουν ελάχιστες μέρες πριν τον αποχαιρετισμό του 2013 και το καλωσόρισμα του νέου έτους.
Ένας καινούριος χρόνος που θα βρει τη μεγάλη οικογένεια του ΟΤΕ αρκετά φτωχότερη.
Περίπου 2000 εργαζόμενοι, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, τελειώνουν τον
εργασιακό τους βίο στον Οργανισμό για μια καινούρια ζωή.
Τούτες οι στιγμές του αποχαιρετισμού είναι πολύ δύσκολες για όλους, οι λέξεις για να εκφράσεις
συναισθήματα είναι ελάχιστες και τη σιωπή συνοδεύουν εικόνες.
Εικόνες από την πρώτη ημέρα στη δουλειά, το δέσιμο και η συναδελφοσύνη, οι κοινές αγωνίες και οι αγώνες
για ένα καλύτερο αύριο.
Εικόνες για όλα αυτά που τόσα χρόνια βιώσαμε, για όλα αυτά που μαζί παλέψαμε, για όλα αυτά τα όνειρα
που δεν κατάφεραν να πραγματοποιηθούν, για όσα μαζί κερδίσαμε, για όλα αυτά που χάθηκαν.
Αγαπητοί φίλοι,
Όλοι μαζί και ο καθένας από τη μεριά του, βάλατε αρκετά λιθαράκια στο οικοδόμημα του ΟΤΕ, στηρίξατε και
δυναμώσατε τα σωματεία και σε όλους εμάς που μένουμε πίσω θα μας λείψει η εμπειρία σας και αυτό το κάτι
που έχετε και είχαν στην ψυχή τους, όλοι οι παλαιότεροι εργαζόμενοι για τον ΟΤΕ.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλία, τη στήριξή σας και την αγάπη σας. Ξεκινώντας αυτόν τον καινούριο
κύκλο στη ζωή σας, εύχομαι σε όλους σας να έχετε πάνω από όλα υγεία και να συνεχίσετε να παλεύετε για
ένα καλύτερο αύριο για όλη την κοινωνία και ειδικά για τη νέα γενιά.
Αυτήν την ώρα αρκετοί νέοι άνθρωποι κυνηγούν το όνειρο μιας θέσης εργασίας στην επιχείρηση για την
κάλυψη των τεράστιων κενών που δημιουργούνται. Οι αμοιβές και οι εργασιακές σχέσεις απέχουν πολύ από
αυτό που θα λέγαμε αξιοπρέπεια. Όμως, στο χέρι όλων μας είναι, μέσα από ομαδική προσπάθεια και αγώνα,
να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.
Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές με υγεία και κάθε καλό.
Το νέο έτος ας φέρει ελπίδα και προοπτική.

Δημήτρης Φούκας
Πρόεδρος ΠΑΣΕ – ΟΤΕ
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Εκδότης: Δημήτρης Φούκας - Επιμέλεια Σύνταξης: Δημητρόπουλος Χρήστος
Η ευθύνη των άρθρων βαρύνει τους συντάκτες και όχι κατ’ ανάγκη τον ΠΑΣΕ - ΟΤΕ και τον εκδότη.
Σχεδιασμός εντύπου 			
.gr
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Τεκμηρίωση και βιώσιμη επιχειρηματολογία είναι η μόνη λύση
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο η

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» από τον κύριο Μήτσουρα

ετήσια ΓΑΣ (Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση) του Συλλόγου μας. Οι

Σπυρίδων, Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου.

εργασίες της συνέλευσης διήρκησαν δύο ημέρες και έλαβαν χώρα στο
Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Νομού Αττικής. Δυναμικό παρόν

•«Κοινωνική Ασφάλιση VS Κοινωνικής Ασφάλειας» από την κυρία
Αγγελοπούλου Όλγα, Νομικός, μέλος του ΟΜΕΔ.

έδωσαν οι σύνεδροι, μέλη του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα,

Στις ανωτέρω εισηγήσεις ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων τόσο

εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, αλλά και στην OTEplus.

από τους συνέδρους, όσο και από τους λοιπούς παρευρισκόμενους

Η πρώτη ημέρα της συνέλευσης ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς

συναδέλφους. Μετά το πέρας των ανωτέρω ομιλιών οι εργασίες

από εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, ΟΜΕ–

συνεχίστηκαν με τις τοποθετήσεις των συνέδρων και τη δευτερολογία

ΟΤΕ, ΠΕΤ–ΟΤΕ, ΕΕΤΕ–ΟΤΕ, ΕΜΗΕΤ–OTE, ΠΣΕΠ–ΟΤΕ) καθώς και

του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα. Οι εργασίες τις ΓΑΣ έκλεισαν με

από εκπροσώπους της Διοίκησης του Ομίλου. Ιδιαίτερη συγκίνηση

τις ψηφοφορίες του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού καθώς

προκάλεσε ο χαιρετισμός που απεύθυνε η Πρόεδρος του Συλλόγου

και των ψηφισμάτων. Για πρώτη φορά εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία,

Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ που έχουν παιδιά με ειδικές

ξεχωριστά ψηφίσματα σχετικά με το προσωπικό της OTEplus καθώς και

ανάγκες, συν Μπαντούνα Γεωργία.

για την αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού κινήματος στον Όμιλο ΟΤΕ.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ξεκίνησαν με την εκλογή Προεδρείου.

Η παρουσία των συνέδρων και τις δύο ημέρες ήταν καθολική, όπως

Στη συνέχεια ακολούθησε ο Διοικητικός Απολογισμός από τον

και η ενεργή συμμετοχή τους στις εργασίες της ΓΑΣ. Μέσα από την επί

Πρόεδρο του Συλλόγου συν. Φούκα Δημήτρη και το Πρόγραμμα

της ουσίας αντιπαράθεση αρχών και ιδεών και στα πλαίσια ειλικρινούς

Δράσης από τον Γεν. Γραμματέα συν. Καρνάρο Δημήτρη. Οι εργασίες

διαλόγου με επιχειρήματα και αντιπαραθέσεις, η ΓΑΣ αποτέλεσε για

της πρώτης ημέρας κορυφώθηκαν με τις τοποθετήσεις εκπροσώπων

ακόμα μια φορά το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου μας, μέσω του

των συνδικαλιστικών παρατάξεων και συνέδρων.

οποίου οι σύνεδροι έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν τις θέσεις και

Η δεύτερη ημέρα της ΓΑΣ ξεκίνησε με τις εισηγήσεις – ομιλίες των

τις αρχές για την επόμενη ημέρα.

καλεσμένων σε επίκαιρα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους

Κρίνουμε αναγκαίο να σας παραθέσουμε συνοπτικά το Διοικητικό

στον Όμιλο ΟΤΕ και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα:

Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης, τα ψηφίσματα που

•«Η Άλγεβρα της Ανάγκης» από τον κύριο Μαριόλη Ιωάννη, Καθηγητή

υπερψηφίστηκαν καθώς και τις ομιλίες των καλεσμένων, αφού μας

Πολιτικής Οικονομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Δημόσιας

αφορούν όλους.

Διοίκησης και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομίας «Δημήτρης

Τέλος, θα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση

Μπάσης».

και τους Εργαζομένους του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ

•
«Μετενέργεια και Ισχύς Κανονιστικών Όρων μετά τη λήξη των

Νομού Αττικής για τη φιλοξενία τους. 			
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Διοικητικός Απολογισμός
Η δράση, οι ενέργειες και τα αποτελέσματά τους
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Φούκας Δημήτρης, Πρόεδρος ΠΑΣΕ – ΟΤΕ
Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω το Διοικητικό Απολογισμό της δράσης

συνέπεια και μαχητικότητα, προσπάθησε και κατάφερε σε πάρα πολλά

του Συλλόγου μας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τις

προβλήματα των εργαζομένων να δοθούν λύσεις.

εκλογές του Σωματείου. Τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν και

Με τον ίδιο ζήλο θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για όλα τα προβλήματα

κάποια από αυτά εξακολουθούν να παραμένουν κυρίαρχα είναι οι

που διαρκώς αναδεικνύονται, σ’ ένα ρευστό περιβάλλον, τιμώντας την

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφηκαν σε πείσμα των

εμπιστοσύνη σας. Κυρίαρχο μέλημά μας είναι η διασφάλιση των θέσεων

καιρών, τα προγράμματα οικιοθελούς αποχώρησης εργαζομένων,

εργασίας, μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον αξιοπρεπούς εργασίας

το ωράριο στα εμπορικά μας καταστήματα, οι εργαζόμενοι μέσω της

και ανταμοιβής σε όλο τον Όμιλο ΟΤΕ.

OTEPLUS, το προσωπικό μειωμένης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι με

Συνοπτικά ακολουθεί, ο απολογισμός των δράσεων και των ενεργειών

δικαστικές αποφάσεις, οι βίαιες αλλαγές στο εργασιακό και ασφαλιστικό,

του Συλλόγου μας. Για το πλήρες κείμενο του Διοικητικού Απολογισμού

οι συνεχείς αναδιοργανώσεις σε διοικητικό επίπεδο, η λειτουργία της

μπορείτε να ενημερωθείτε κατόπιν επικοινωνίας με το Σύλλογο.

OTE TV, η λειτουργική συγχώνευση OTE – COSMOTE κλπ.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας		
Σε όλα τα ανωτέρω μεγάλα ζητήματα, αλλά και σε πολλά άλλα τα

Εμείς ως Σωματείο, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, σε πείσμα

οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, ο Σύλλογός μας, αναλαμβάνοντας

των καιρών που ήθελε να επιβάλλει την εργασιακή ζούγκλα, μέσω της

την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στα μέλη του, με τεκμηρίωση,

ΟΜΕ-ΟΤΕ υπογράψαμε πριν δυο χρόνια ΣΣΕ. Με αίσθημα ευθύνης
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απέναντι στους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε και αντιλαμβανόμενοι

μονομερώς, επικαλούμενη τον νόμο. Μια πράξη πέρα και έξω από το

τόσο το εργασιακό τοπίο που διαμορφωνόταν όσο και την οικονομική

πλαίσιο των συζητήσεων και των συμφωνιών.

συγκυρία, διασφαλίσαμε τις θέσεις εργασίας για μια τριετία, μειώνοντας

Ειδικά για τα κλιμάκια, το πάγωμα αποτελεί παράνομη και καταχρηστική

τους μισθούς μας κατά 11% μεσοσταθμικά, αλλά με παράλληλη μείωση

εφαρμογή Διευθυντικού δικαιώματος.

των ωρών εργασίας σε 35 ώρες την εβδομάδα. Σε πείσμα των καιρών

Την ώρα που δίνονται με αξιολόγηση, πώς η Διοίκηση νομιμοποιεί το

τον Μάιο υπογράψαμε ΣΣΕ μέχρι το τέλος του 2014 και για όλα τα

πάγωμα;

θεσμικά, με ελάχιστες αλλαγές στον κανονισμό μεταθετότητας και στο

Για άλλη μια φορά οι κατ’ εντολή νομικές γνωμοδοτήσεις οδηγούν τους

δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα

εργαζόμενους στα δικαστήρια και την Εταιρεία σε περιπέτειες, δίνοντας

των εργαζομένων. Όσοι με κραυγές και με λάσπη προσπάθησαν να

τροφή σε γνωστά νομικά γραφεία που εργολαβικά έχουν αναλάβει

κατηγορήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ, πήραν την απάντησή

τον ΟΤΕ. Μεταβιβάζουν υποχρεώσεις στο μέλλον και δεν είναι πρώτη

τους απ’ τους ίδιους τους εργαζόμενους. Εμείς με υπευθυνότητα, με

φορά. Το επίδομα προϊσταμένου και η φορολόγησή του συνεχίζεται με

προτάσεις και τεκμηρίωση με λύσεις προοπτικής για τους εργαζόμενους

τον ίδιο τρόπο, παρά τις τελεσίδικες αποφάσεις.

και την Εταιρεία, θα πορευθούμε και το επόμενο διάστημα.

Οι εργαζόμενοι ωθούνται στα δικαστήρια, οι δικηγόροι κονομάνε, η

Δεν βλέπουμε όμως την ίδια τη Διοίκηση να σέβεται ούτε τους θεσμούς,

επιχείρηση καθημερινά πληρώνει απαιτήσεις και η Διοίκηση αδυνατεί

ούτε τα συμφωνηθέντα. Κατήργησε μονομερώς και χωρίς διαβούλευση

ή δεν θέλει να δώσει λύση. Στο ίδιο πνεύμα της μη τήρησης των

τα επιδόματα οδήγησης, μείωσε το επίδομα ισολογισμού και το bonus

συμφωνηθέντων και της επιβολής διευθυντικού δικαιώματος αποτέλεσε

είσπραξης επισφαλειών, κατήργησε τα δρομολόγια από και προς το

και η εφαρμογή σπαστού ωραρίου στα Εμπορικά μας καταστήματα,

Διοικητικό Μέγαρο, μείωσε τις χορηγίες του Λογαριασμού Νεότητας

αμέσως μετά τη συμφωνία υπογραφής ΣΣΕ και χωρίς ποτέ να αποτελέσει

και αμέσως μετά την υπογραφή της ΣΣΕ και πριν ακόμα στεγνώσει το

αντικείμενο των πολύμηνων διαπραγματεύσεων με την ΟΜΕ-ΟΤΕ.

μελάνι, προχώρησε στο πάγωμα του χρονοεπιδόματος και του κλιμακίου

Ως Σωματείο άμεσα αντιδράσαμε με παραστάσεις στη διοίκηση, στάσεις

εργασιακάθέματα
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εργασίας, επιστολή στο Υπουργείο για παράνομη εφαρμογή, καταγγελίες

των καταστημάτων στον Όμιλο το συνεχές ωράριο παραμένει ισχυρή

στις Επιθεωρήσεις Εργασίας. Καταφέραμε έτσι να ξεκινήσουν οι

διεκδίκηση. Οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι καταστήματα ένδυσης –

διαπραγματεύσεις, οι οποίες κράτησαν αρκετούς μήνες. Ο Σύλλογός

υπόδησης ούτε αναψυχής.

μας κατέθεσε τεκμηριωμένες προτάσεις στην κατεύθυνση της μίας

Ο όμιλος ΟΤΕ με τα πάνω από εξακόσια καταστήματα σε όλη την

προσέλευσης και τελικά προχώρησε μέσω της ΟΜΕ-ΟΤΕ σε συμφωνία

Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει στην αγορά συνεχές τηλεπικοινωνιακό

και υπογραφή ΣΣΕ, μετά από πολλά πισωγυρίσματα της διοίκησης, αλλά

ωράριο εργασίας έτσι ώστε και οι πελάτες να εξυπηρετούνται, αλλά και

και άλλων που προσπάθησαν να την εμποδίσουν.

οι εργαζόμενοι να δουλεύουν ανθρώπινα. Με τη δύναμη που μας δίνει η

Η Σ.Σ.Ε., προϊόν μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας του Συλλόγου

υπογραφή των ανωτέρω Σ.Σ.Ε. ανοίγει διάλογος τόσο στον Όμιλο ΟΤΕ

μας, δίνει λύσεις σε πολλά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στους

όσο και στον ευρύτερο χώρο της αγοράς, για υπογραφή Σ.Σ.Ε..

εργαζόμενους από την εφαρμογή του σπαστού ωραρίου. Ο ΠΑΣΕ – ΟΤΕ

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Στόχος μας είναι η προάσπιση της τρέχουσας

έχοντας συνείδηση του ρόλου του και της ευθύνης που του αναλογεί και

Σ.Σ.Ε. σε ένα ρευστό οικονομικό περιβάλλον.

με συγκεκριμένες βιώσιμες και τεκμηριωμένες προτάσεις, άφησε πίσω

Παράλληλα, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε αυτή τη βάρβαρη

τα ιδεολογήματα και την ξεπερασμένη τακτική του «όλα ή τίποτα» και σε

πολιτική ανατροπής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και απαξίας

αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, έβαλε τις βάσεις για να κτίσουμε

της εργασίας. Μόνο με μαζική συμμετοχή και αγώνα είναι εφικτή η

βήμα – βήμα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ανατροπή αυτών των πολιτικών.

Τα προβλήματα και εδώ δεν έλειψαν. Παρά την υπογραφή της ανωτέρω
Σ.Σ.Ε., στο Σύλλογό μας κατέφθαναν συνεχώς καταγγελίες σχετικά με

Αξιολόγιο

την καταστρατήγηση της εφαρμογής της. Με επιστολή προς τη Διοίκηση

Στο θέμα του περιβόητου αξιολογίου, ο Σύλλογός μας, έχει εξαρχής

ζητήσαμε να δοθούν σαφείς οδηγίες για την πιστή τήρηση του ωραρίου,

δηλώσει την αντίθεσή του στην επιβολή με διευθυντικό δικαίωμα του

αλλά και να σταματήσουν ορισμένους επιθεωρητές και προϊσταμένους

συγκεκριμένου συστήματος.

που καλούσαν το προσωπικό να “κτυπάει” την κάρτα χρόνο-παρουσίας

Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι το υπάρχον αξιολόγιο, αλλά και

εντός του προβλεπόμενου ωραρίου, ενώ συνέχιζαν να εργάζονται.

όλα τα προηγούμενα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα μιας

Η ΣΣΕ εξασφαλίζει για τα περισσότερα καταστήματα και τη μεγάλη

μεγάλης επιχείρησης όπως ο ΟΤΕ. Ο τρόπος αξιολόγησης προσβάλλει

πλειοψηφία των εργαζομένων σ’ αυτά ττη μία διπλή προσέλευση την

τους εργαζόμενους αφού δεν τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη. Οι όποιες

εβδομάδα για κάθε υπάλληλο. Οι όροι της σύμβασης είναι σε όλους

ενστάσεις – παρατηρήσεις πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων χωρίς

σας γνωστοί. Για τον ΠΑΣΕ – ΟΤΕ, για όλους τους εργαζόμενους

να εξεταστούν ούτε καν σε δεύτερο επίπεδο διοίκησης. Για εκπαίδευση

“

Με επιστολή προς τη Διοίκηση ζητήσαμε να δοθούν σαφείς οδηγίες για την πιστή τήρηση
του ωραρίου, αλλά και να σταματήσουν ορισμένους επιθεωρητές και προϊσταμένους
που καλούσαν το προσωπικό να “κτυπάει” την κάρτα χρόνο-παρουσίας εντός του
προβλεπόμενου ωραρίου, ενώ συνέχιζαν να εργάζονται.

και ανάπτυξη του προσωπικού καλύτερα να μην αναφερθούμε.

Με παρεμβάσεις μας τόσο στα Δ.Σ. του ΟΤΕ όσο και σε κάθε άλλο

Οι προτάσεις μας από το 2007 παραμένουν και έχουν να κάνουν με ένα

θεσμικό όργανο εκφράσαμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας σε αυτή

αξιολόγιο

την τακτική. Έχουμε καταθέσει προτάσεις οι οποίες τεκμηριώνουν πως

•με εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα και όχι τιμωρητέο

η πρόσληψη προσωπικού απευθείας στον ΟΤΕ με μισθολόγιο κοινά από

•που θα συνδέεται με τη δια βίου επιμόρφωση

την ΟΜΕ-ΟΤΕ θα αποδώσει μέσο-μακροπρόθεσμα οφέλη στον Όμιλο

•
με ύπαρξη αναλυτικών προσοντολογίων που θα περιγράφονται

και όχι ευκαιριακά όπως γίνεται τώρα. Δυστυχώς οι εκπρόσωποι της

αναλυτικά οι απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας

Διοίκησης έχουν συνδυάσει την αμοιβή στο bonus με τη μείωση κωδικών

•με πολύπλευρη αξιολόγηση εφαρμογής συστήματος 360 μοιρών

μισθοδοσίας αδιαφορώντας για την έστω και μεσοπρόθεσμη αποτύπωση

•με διαρκή αξιολόγηση μέσα στη χρονιά

οφέλους. Εμείς θα συνεχίζουμε να εκφράζουμε αυτή την αντίθεση και

•από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό – αξιολογητές

να απαιτούμε για όλους αυτούς τους εργαζόμενους προοπτική στην
εργασία τους και αξιοπρέπεια στην αμοιβή τους.

Εθελούσιες
Ο Σύλλογός μας και η ΟΜΕ – ΟΤΕ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους

Δεν μπορεί ένας Όμιλος να έχει μέλλον και προοπτική με δανεική

συναδέλφους προσπάθησε ως όφειλε να παρέχει πληροφόρηση

εργασία, αλλά με ομογενοποίηση στα εργασιακά, κοινό τρόπο αμοιβής

τόσο για το εσωτερικό περιβάλλον όσο και για τους κινδύνους που

και εξέλιξης του προσωπικού στον Όμιλο και για αυτό το κεντρικό μας

κάθε εργαζόμενος αναλάμβανε φεύγοντας απ’ την επιχείρηση,

αίτημα σε αυτή την νέα πρόκληση των καιρών είναι Ομιλική Κουλτούρα

προκειμένου ο καθένας να αποφασίσει για το μέλλον του. Ακόμη και

– Ομιλική Σ.Σ.Ε. Κύριο μέλημά μας, σε συνεργασία με την ΟΜΕ – ΟΤΕ

όσες παρατάξεις είχαν την άποψη να μην φύγουν οι εργαζόμενοι τελικά

είναι η υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους

δεν εισακούστηκαν και περίπου 1500 εργαζόμενοι έκαναν χρήση του

αμοιβής και εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο.

συγκεκριμένου προγράμματος και την 31/12/2012 αποχώρησαν απ’

Η λειτουργική ενοποίηση δυστυχώς έφερε εκτός των άλλων νέα ήθη

την εταιρεία. Τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης αλλάζουν

στην Επιχείρηση. Οι συμβάσεις δανεισμού πέρα απ’ την δημιουργία

πλήρως το εργασιακό τοπίο. Η αποχώρηση πέρυσι 1850 εργαζομένων

ενός part time management έφεραν και δίκαιη αναστάτωση στους

μαζί με αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν κανονικά καθώς και οι όποιες

εργαζόμενους αφού, αρχής γενομένης από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας,

αποχωρήσεις πραγματοποιηθούν φέτος φέρνουν τη μητρική εταιρεία με

εξαναγκάστηκαν αρκετοί να υπογράψουν τέτοιες συμβάσεις οι οποίες

εργαζόμενους κοντά στις 7000.

ουσιαστικά απέτρεπαν την έως τώρα εργασιακή της σχέση.

Ο περσινός προγραμματισμός για προσλήψεις τόσο στο τεχνικό

Άμεση ήταν η αντίδρασή μας και η παράσταση στη Διοίκηση η οποία

προσωπικό όσο και στο εμπορικό – διοικητικό καμία σχέση δεν είχε

αναγκάστηκε να πάρει πίσω τις εν λόγω συμβάσεις και να τροποποιηθούν

με όσα εξαρχής εξαγγέλθηκαν. Τα εμπορικά μας καταστήματα για

οι όροι, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα.

πάρα πολύ καιρό παρέμειναν υπό-στελεχωμένα αφού οι προσλήψεις
άργησαν να γίνουν και δεν αναπληρώθηκαν όλα τα κενά. Πάγια

Κτιριακές Υποδομές - Παιανία

θέση του συλλόγου μας παραμένει η στελέχωση όλων των θέσεων

Εξ αρχής διατυπώσαμε την αντίθεσή μας στο εγχείρημα μετεγκατάστασης

εργασίας όπου καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες με προσλήψεις

σε νοικιασμένα κτίρια την ώρα που ο ΟΤΕ έχει χιλιάδες τετραγωνικά

προσωπικού απευθείας απ’ τον ΟΤΕ. Να σταματήσει τώρα το καθεστώς

ανεκμετάλλευτων κτιριακών εγκαταστάσεων.

δουλοπαροικίας της OTEplus και να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στη
μητρική. Η τακτική της κάλυψης θέσεων εργασίας μέσω πρακτικής είναι

Άμεσα ζητήσαμε:

απαράδεκτη και καταδικαστέα και δεν συνάδει με το μέγεθος και την

•Μεταφορά των εργαζομένων με υπηρεσιακά λεωφορεία από και προς

ιστορία του ΟΤΕ.
Το αποτέλεσμα της ανωτέρω πολιτικής αποτυπώνεται και στη φύση
των συμβάσεων εργασίας. Ο ΟΤΕ καθώς και οι θυγατρικές του,
εκμεταλλευόμενος πλήρως το εργοδοτικό νομικό πλαίσιο που έχει
διαμορφωθεί, έχει στο δυναμικό του εργαζόμενους από τρίτες εταιρίες
με μισθούς μνημονίου χωρίς απολύτως καμία προοπτική. Η πολιτική
συρρίκνωσης του κόστους εργασίας και απαξίωσης των εργαζομένων
δεν μπορεί να συνεχιστεί.

τον Προαστιακό σε τακτά χρονικά διαστήματα
•Μεταφορά των εργαζομένων από το Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ με
υπηρεσιακά λεωφορεία στις νέες εγκαταστάσεις στην Παιανία
•Δωρεάν ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών για όλα τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς
•Για την κάλυψη βαρδιών δρομολόγιο υπηρεσιακών λεωφορείων από
και προς τις νέες εγκαταστάσεις σε κεντρικά σημεία της Αθήνας
•Δυνατότητα κάλυψης πρόσβασης για εργαζόμενους που διαμένουν

εργασιακάθέματα
σε περιοχές της Αττικής και δεν εξυπηρετούνται για γεωγραφικούς

αντίθεσή μας και ζητήσαμε η φύλαξη να γίνει από προσωπικό του ΟΤΕ,

λόγους.

το οποίο με διαδικασία εσωτερικών προκηρύξεων θα μετακινούνταν στο
έργο αυτό. Αρκετοί συνάδελφοι υπέβαλλαν αίτημα και πολλοί εξ’ αυτών

Από κοινού με τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου και την

πήγαν στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Όμως, παρά τις προσπάθειές μας

ΟΜΕ – ΟΤΕ, βρεθήκαμε στις νέες εγκαταστάσεις στην Παιανία και με

δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε εξ’ ολοκλήρου την είσοδο ιδιωτικής

δυναμική παρέμβαση μαζί με τους εργαζόμενους που θίγονται στείλαμε

φύλαξης. Για μας παραμένει διεκδίκηση, το έργο της φύλαξης να γίνεται

ηχηρό μήνυμα προς τη Διοίκηση πως απαιτούμε εδώ και τώρα λύση για

από προσωπικό εντός ΟΤΕ.

το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης των εργαζόμενων με υπογραφή
Σ.Σ.Ε.

Παράλληλα ζητήσαμε:

Μετά από όλα τα ανωτέρω η Διοίκηση κάθισε στο τραπέζι των

1. Οι όποιες μετακινήσεις – τοποθετήσεις συναδέλφων σε συγκεκριμένα

διαπραγματεύσεων και μπήκε σε επί της ουσίας διαπραγμάτευση

κτίρια και κυρίως στο κτίριο της Παιανίας να γίνουν με κριτήρια όπως η

σύμφωνα με τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει για την οικονομική

απόσταση, η συγκοινωνιακή κάλυψη, η διαμονή σε κοντινούς τόπους,

ανακούφιση των μετακινούμενων συναδέλφων.

κ.ο.κ..

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για

2. Η μεταφορά των εργαζόμενων, λόγω ιδιαιτερότητας με τις βάρδιες,

δεκάδες άλλους συναδέλφους που αναγκάζονται καθημερινά να

με μέσα της Επιχείρησης, από σημείο αφετηρίας που μπορεί να ορισθεί

διανύουν έως και 180km για να πάνε στην εργασία τους. Αναφέρομαι

μετά την επιλογή των μετακινούμενων εργαζομένων.

σε εργαζόμενους στα ΤΕΚ που έκλεισαν και σε άλλες υπηρεσίες που

3. Δίκαιη κατανομή και με διαφανή τρόπο, σε εξαιρέσιμα ή τυχόν

διαρκώς μετακινούνται.

υπερωρίες που πιθανά να προκύψουν.
Πολλά απ’ τα παραπάνω ικανοποιήθηκαν, αλλά σε επαφή με τα μέλη μας

Καθαρίστριες - Δικαστικές ΑποφάσειςΠροσωπικό Φύλαξης

στη φύλαξη, καταγράφουμε τα όποια προβλήματα δημιουργούνται και
απαιτούμε τη λύση τους.

Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω κάποια ζητήματα που αφορούν τα μέλη του
Συλλόγου μας και που αρκετά χρόνια τώρα προσπαθούμε ώστε να δοθεί

Ζητήματα Καταστημάτων

λύση και είναι για μας κυρίαρχα. Αναφέρομαι πρώτον στο προσωπικό

Ο Σύλλογός μας όλα αυτά τα χρόνια, με συνεχείς παρεμβάσεις, με

καθαριότητας μειωμένης απασχόλησης και την μετατροπή των

τεκμηριωμένες θέσεις έχει ως βασική προτεραιότητα την Εμπορική

συμβάσεών τους σε πλήρη. Συναντήσαμε αρκετά χρόνια τώρα από την

πολιτική στην Επιχείρηση και τη σωστή λειτουργία του Δικτύου

εποχή του κ. Βουρλούμη με Γ.Δ. τον συν. Κ. Τσατσάνη και στην συνέχεια

Πωλήσεων, με σωστές συνθήκες εργασίας. Δυστυχώς όμως όλο το

με τον κ. Κύζα, την άρνησή τους στο να τακτοποιηθούν οι εργαζόμενες

προηγούμενο διάστημα, οι αποφάσεις των Διοικήσεων οδήγησαν

στην καθαριότητα. Θυμίζω σε όλους την παρέμβαση της ΟΜΕ στον

σκανδαλωδώς στη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων, με συνεχή

προηγούμενο Γενικό και την άρνησή του να συζητήσει κάτι τέτοιο.

υπονόμευση και μεθοδευμένη απαξίωση. Οι εκλογές του Συλλόγου, μας

Οι παρεμβάσεις μας και η συνεχή μας διεκδίκηση, είχε ως αποτέλεσμα

βρήκαν με την απόφαση για περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων και με

την έναρξη διαλόγου μεταξύ του Σωματείου που διαπαραταξιακά έκανε

ξεσπίτωμα αρκετών συναδέλφων απ’ όλη την Ελλάδα. Οι αντιδράσεις

αρκετές συναντήσεις με τον βοηθό Γ.Δ. και τον αρμόδιο Δ/ντή. Οι

μας υπήρξαν μεγάλες για το κλείσιμο, έχουν αναφερθεί και στον

προτάσεις του Σωματείου έγιναν αποδεκτές και υπάρχει κοστολογική

προηγούμενο απολογισμό. Για το θέμα της μετακίνησης συναδέλφων,

μελέτη στον Γ.Δ. Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να δοθεί λύση

σταματήσαμε επανειλημμένα το Συμβούλιο Προσωπικού, απαιτώντας να

στο πρόβλημα. Απ’ την πλευρά της και η ΟΜΕ-ΟΤΕ στην τελευταία

μην ξεσπιτωθεί κανείς εργαζόμενος.

επιστολή προς τη Διοίκηση, έχει στην ατζέντα των θεμάτων προς επίλυση

Τελικά, αρκετοί συνάδελφοι παρέμειναν κοντά στις περιοχές τους και

και το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς δεν υποσχόμαστε, δεν είναι αυτός ο

αρκετοί αφού διαπίστωσαν τη διαδικασία της μετακίνησης, επέστρεψαν

ρόλος του Συνδικάτου. Εμείς αγωνιζόμαστε με θέσεις και προτάσεις για

σε εργασία κοντά στον τόπο συμφερόντων τους. Συνεχίζουμε, ώστε όλοι

την επίλυση κάθε δίκαιου αιτήματος.

οι εργαζόμενοι που έχουν μετατεθεί μετά το κλείσιμο καταστημάτων

Επίσης σημαντικό θέμα αποτελεί η εκκρεμότητα 30 περίπου συναδέλφων

να επιστρέψουν στον τόπο τους είτε σε εργασίες καταστήματος, είτε

που εργάζονται κυρίως στα ΤΕΚ, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες με

στη Διεύθυνση του OTE TV, εφόσον το επιθυμούν. Τα ανακαινισμένα

δικαστικές αποφάσεις. Μετά από παρεμβάσεις χρόνων, αυτή τη στιγμή

καταστήματα βελτιώνουν την εικόνα μας στον πελάτη, ενδυναμώνουν

υπάρχει κοστολογική μελέτη και θετική εισήγηση των Εμπορικών για

το brand name του ΟΤΕ και κάθε αλλαγή που είναι για το καλό των

το πέρασμα των εργαζομένων στον ΟΤΕ και αναμένουμε την άμεση

εργαζομένων και της Επιχείρησης την στηρίζουμε.

επίλυσή τους. Είναι ένα ακόμη ζήτημα που μπήκε απ’ την ΟΜΕ προς

Όμως, παρότι από πολύ νωρίς με επιστολή μας είχαμε ζητήσει απ’ τη

επίλυση στη συζήτηση εντός των ημερών που θα πραγματοποιηθεί με

Διοίκηση, όταν έγιναν οι ανακαινίσεις στα πρώτα καταστήματα, να

τη Διοίκηση και πιστεύουμε ότι άμεσα θα δοθεί τέλος στην πολύχρονη

ελεγχθούν τυχόν κακοτεχνίες, οι θέσεις εργασίας, ζητήματα υγιεινής

περιπέτεια των συναδέλφων μας. Η απόφαση της Διοίκησης για να δοθεί

και ασφάλειας που τυχόν θα προέκυπταν, δυστυχώς, για άλλη μια

έργο φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία, μας βρήκε απ’ την πρώτη στιγμή

φορά προχώρησαν στις ανακαινίσεις χωρίς τίποτα απ’ όλα αυτά

αντίθετους. Στη συνάντησή μας με τον αρμόδιο Δ/ντή, εκφράσαμε την

να εισακουσθεί. Με πολλές επιστολές σε όλους τους αρμόδιους

“

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για δεκάδες άλλους
συναδέλφους που αναγκάζονται καθημερινά να διανύουν έως και 180km για να πάνε
στην εργασία τους.

υπηρεσιακούς παράγοντες, αναδείξαμε προβλήματα και χωρίς ιδιαίτερη

πετύχουν στόχους.

ανταπόκριση, κάτι που μας ανάγκασε να απευθυνθούμε με εξώδικο για

Με παρέμβασή μας στον Διευθυντή του Δικτύου, κάναμε σαφές ότι

τις θέσεις εργασίας, τα περίφημα σκαμπό, καθώς και για κακοτεχνίες οι

δεν θα ανεχτούμε καμία καταστρατήγηση των συμφωνηθέντων και θα

οποίες παρέμεναν χωρίς παρεμβάσεις.

διαφυλάξουμε τη Σύμβαση με κάθε μέσο. Συγχρόνως έχουμε ζητήσει

Οι ευθύνες της Διοίκησης είναι τεράστιες, τα πρόστιμα των επιθεωρήσεων

αξιοκρατικές διαδικασίες τοποθετήσεων προϊσταμένων και υπευθύνων,

είναι σε καθημερινή βάση. Απαιτούμε άμεση λύση στα προβλήματα που

την μετατροπή όλων των 4ωρης απασχόλησης προσωπικού σε πλήρους,

έχουν δημιουργηθεί, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σ’ ένα

την κάλυψη όλων των κενών θέσεων με προσλήψεις απευθείας στον

ασφαλές περιβάλλον, χωρίς επιπτώσεις στην υγεία τους.

ΟΤΕ. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα για ένα ισχυρό Δίκτυο Καταστημάτων
ΟΤΕ, με γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού σ’ όλη

Ως ΠΑΣΕ-ΟΤΕ το αμέσως προσεχές διάστημα θα εξαντλήσουμε κάθε

την επικράτεια.

νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη
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νέων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία σίγουρα είναι βελτιωμένα

Διεύθυνση Εταιρικών και Επιχειρησιακών
Πελατών – Πωλητές FOTS

σε σχέση με τα προηγούμενα, άμεσα αντιδράσαμε στα προβλήματα που

Πολλές ήταν και οι παρεμβάσεις που έκανε το Σωματείο στη Διεύθυνση

παρουσιάστηκαν σε αρχικό επίπεδο και σε επαφή που είχαμε με τον Γεν.

Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών, μια ιδιαιτέρως σημαντική

Διευθυντή κ. Αθανασόπουλο μετά την παρουσίαση των προβλημάτων,

υπηρεσία για τον ΟΤΕ, αφού οι εργαζόμενοι σ’ αυτήν έρχονται σε

δόθηκαν λύσεις.

επαφή καθημερινά με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις – πελάτες, σε

Σίγουρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος εκπαίδευσης, προκειμένου οι

όλη την Ελλάδα. Τις συχνές αλλαγές στη στοχοθεσία, τους χρόνους

εργαζόμενοι να κατανοήσουν πλήρως τις αλλαγές, για να μπορούν να

εργασίας που συχνά ξεπερνούν τις 10 ώρες ημερησίως και αυτό σε

ανταποκριθούν χωρίς προβλήματα στις όποιες απαιτήσεις.

μια πολύ δύσκολη συγκυρία όπου επιχειρήσεις κλείνουν ή προσπαθούν

κατάσταση με τις θέσεις εργασίας. Στο ζήτημα της εγκατάστασης των

καθημερινά να μειώσουν τα κόστη τους.

ΣΣΕ Καταστημάτων – Προσωπικό Μειωμένης
Απασχόλησης

Συνέπεια όλων των παραπάνω το μόνιμο άγχος, ειδικά για τους πωλητές

Η ΣΣΕ που υπογράψαμε μετά την επιβολή του σπαστού ωραρίου, δεν

με απόλυση. Διαβλέποντας την εξέλιξη, έγκαιρα ο Σύλλογός μας ζήτησε

λύνει το πρόβλημα των παραπάνω ωρών εργασίας στα καταστήματα.

συνάντηση με τον αρμόδιο Διευθυντή, προκειμένου να δοθούν λύσεις

Πολλές καταγγελίες έφτασαν στο Σύλλογο για πιέσεις, προκειμένου

τόσο στο θέμα της στοχοθεσίας όσο και στην ενίσχυση με προσωπικό

να κάθονται οι εργαζόμενοι παραπάνω, για χρόνους που δεν

της συγκεκριμένης Διεύθυνσης. Ζητήσαμε ίση αντιμετώπιση των

αποτυπώνονται, καθώς και για έντονες πιέσεις, προκειμένου να

εργαζομένων της OTEplus και εναντιωθήκαμε σε κάθε είδους απολύσεις

Fots από την OTEplus που κινδυνεύουν λόγω χαμηλής επίτευξης στόχων

εργασιακάθέματα
εργαζομένων, εξαιτίας της μη επίτευξης στόχων. Υπάρχουν λύσεις και

δείξει την ανάλογη εμπιστοσύνη σ’ ένα πολύ καλό προϊόν ψυχαγωγίας,

μπορεί ο ΟΤΕ να αλλάξει αντικείμενο στους συγκεκριμένους πωλητές με

ενημέρωσης, αθλητισμού και άλλων θεμάτων όπως είναι το OTE

τη μετακίνησή τους στα άλλα δίκτυα.

TV και με ένα σοβαρό σχεδιασμό να σηματοδοτήσει την προοπτική
ανάπτυξης της υπηρεσίας αυτής και την επί της ουσίας αντιμετώπιση του

Call Centers – ΟΤΕplus

ανταγωνισμού.

Τα Calls Centers, από τις πλέον υγιείς υπηρεσίες, με φήμη και τεράστια

Στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων αυτών ο ΠΑΣΕ

συμβολή στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση των πελατών μας,

σε συναντήσεις με την αρμόδια Διευθύντρια και των αντίστοιχων ΒΡ

αποτελούν βασικό πυλώνα της εμπορικής πολιτικής της Επιχείρησης.

κατέθεσε αρκετές προτάσεις όπως:

Η στελέχωση με εργαζόμενους από την OTEplus με 4ωρη ή 6ωρη

•Σοβαρά κίνητρα πωλήσεων, όπως συμβαίνει σε όλες τις εμπορικές

απασχόληση, η αμοιβή τους με μισθούς χαρτζιλίκι των 190€ και 300€
αντίστοιχα, αποτελεί σκληρή πραγματικότητα.
Ο Σύλλογός μας έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις στους αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να αυξηθούν οι αμοιβές και
τα bonus, να δοθούν κίνητρα σε όλα τα τμήματα, να δοθούν επιτέλους
τα υπαλληλικά προγράμματα τηλεφωνίας σε όλους τους εργαζόμενους
των θυγατρικών.

δραστηριότητες της επιχείρησης
•Τρόποι μετακίνησης στους τόπους εργασίας με την ανάλογη κάλυψη
(χρηματική αποζημίωση, καύσιμα, κλπ)
•
Προστασία των εργαζομένων στις D2D πωλήσεις από τυχόν
κακόβουλες ενέργειες
•Άνοιγμα περιφερειακών γραφείων σε όλη την Αττική για καλύτερη
παρακολούθηση-εξυπηρέτηση των πωλήσεων

Η λύση για αξιοπρεπείς αμοιβές και για διασφάλιση της εργασίας, θα

•Στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με νέο σε ηλικία προσωπικό

έρθει μέσα από την υπογραφή ΣΣΕ της ΟΜΕ με τη Διοίκηση. Ένα απ’

κατόπιν προκήρυξης, με παράλληλη δυνατότητα μετακίνησης όσων

τα θέματα της συζήτησης της ΟΜΕ στην επόμενη συνάντηση με τη

δεν επιθυμούν να παραμείνουν.

Διοίκηση είναι και οι εργαζόμενοι της OTEplus. Καλούμε τη Διοίκηση

Ύστερα από 6 μήνες λειτουργίας της Διεύθυνσης της OTE-TV αρκετά

να σταματήσει το καθεστώς δουλοπαροικίας μέσω της OTEplus και

μένουν ακόμη να λυθούν. Οι εργαζόμενοι και το Συνδικαλιστικό Κίνημα

να προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για υπογραφή ΣΣΕ για

σε σοβαρότητα αντιμετώπισαν το θέμα. Αναμένουμε από τη Διοίκηση να

όλους τους εργαζόμενους της OTEplus.

επιδείξει το ίδιο. Εμείς είμαστε εδώ, θα παρεμβαίνουμε και θα απαιτούμε
γιατί η ανάπτυξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας μας ενδιαφέρει.

Νέες Υπηρεσίες
Το 2013 είχαμε την λειτουργία της νέας Διεύθυνσης του ΟΤΕ TV εντός

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

της Επιχείρησης. Η περιβόητη ΤRANSFER COMPANY που η Διοίκηση

Αρχικό μας μέλημα ήταν η επιτυχής διοργάνωση των εκλογών για την

ετοίμαζε κάτω από την πίεση των Συνδικάτων έγινε Διεύθυνση μέσα στον

ανάδειξη εκπρόσωπων των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των

ΟΤΕ κάτι που όλοι το επικροτούμε καθώς δεν είμαστε αντίθετοι στην

εργαζομένων. Οι εκλογές υλοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2012 με

λειτουργία νέων δραστηριοτήτων. Όμως ο τρόπος με τον οποίο έγινε

ικανοποιητικά επίπεδα συμμετοχής με την εκλογή 62 επιτροπών σε όλη

η στελέχωση καθώς και ο απαράδεκτος τρόπος της μετακίνησης των

την Ελλάδα.

υπαλλήλων στη συγκεκριμένη Διεύθυνση δεν μας βρήκε σύμφωνους

Από τον Ιούλιο του 2012, όταν έγινε η ενημέρωση από τη Διοίκηση για το

και για αυτό οι αντιδράσεις του Σωματείου ήταν άμεσες και δυναμικές

νέο κτίριο του ΟΤΕ στην Παιανία εμβαδού 30000 τετραγωνικών και τη

στους χώρους εκπαίδευσης, στις εγκαταστάσεις της νέας Δ/σης, στα

μετακίνηση εκεί των 2000 εργαζόμενων από τον ΟΤΕ και την

συμβούλια προσωπικού, στον 13ο όροφο της Διοίκησης, ώστε να

COSMOTE ο Σύλλογος μας, η Γραμματεία Υ.Α.Ε. και η ΟΜΕ-ΟΤΕ

δοθούν απαντήσεις για τα κριτήρια μετάθεσης, το οργανόγραμμα της

κλήθηκε να διασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις εργασίας

Διοίκησης, την προοπτική των ανθρώπων, να εξεταστούν οι ενστάσεις

στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Για πρώτη φορά με τη συνεργασία

κ.ο.κ.

του Νομικού Συμβούλου της ΟΜΕ-ΟΤΕ, κλήθηκε κλιμάκιο από

Τα προβλήματα αυτά και οι θέσεις μας μεταφέρθηκαν σε κλιμάκιο της

την Επιθεώρηση Εργασίας και πραγματοποιήθηκε έλεγχος τον

D.T. που είχε αναλάβει την ευθύνη των door to door πωλήσεων κατά

Σεπτέμβριο του 2012, την ημέρα δηλαδή, που ξεκίνησε η εγκατάσταση

την επίσκεψη του, στο κτίριο του Π. Ψυχικού. Παράλληλα εντείναμε

των εργαζομένων στα δύο από τα έξι κτίρια του συγκροτήματος.

τις πιέσεις μας, με παραστάσεις διαμαρτυρίας στον 13ο όροφο του

Συμπληρώθηκαν και κατατέθηκαν γραπτώς τρία Δελτία Ελέγχου προς

Διοικητικού Μεγάρου με τη συμμετοχή και των εργαζομένων της OTE-

τον εργοδότη, με παρατηρήσεις για βελτιώσεις των εγκαταστάσεων με

TV και με συγκλίσεις των οργάνων μας για περαιτέρω δράσεις ακόμα και

βάση την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Υπήρξε δέσμευση

απεργιακές κινητοποιήσεις, ενέργειες οι οποίες ανάγκασαν τη Διοίκηση

από τη Διοίκηση για την υλοποίηση τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

του ΟΤΕ να δει επιτέλους το πρόβλημα και να έρθει στο τραπέζι των

Επαναλήφθηκε δεύτερη πρόσκληση στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

διαπραγματεύσεων.

κατά το μήνα Οκτώβριο, όπου διαπιστώθηκε η υλοποίηση ορισμένων

Μπορεί να μην προέκυψαν σοβαρές απαντήσεις και άμεσες λύσεις

από τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του κλιμακίου ελέγχου και έγιναν

στα αιτήματα της Ομοσπονδίας και του Συνδικαλιστικού Κινήματος,

συστάσεις για περαιτέρω ανταπόκριση στις οδηγίες των Επιθεωρητών.

όμως η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί χάρη στις μεγάλες προσπάθειες που

Εκκρεμεί άμεσα, τρίτη πρόσκληση για έλεγχο, καθώς λειτουργεί πλέον

καταβάλουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Η Διοίκηση του ΟΤΕ οφείλει να

και εστιατόριο.

Γίνεται πολύ σημαντική και συνεχής προσπάθεια στο κτίριο ΥΜΑ-ΝΥΜΑ
με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το κτίριο αυτό, συνολικού εμβαδού
46000 τετραγωνικών απασχολούνται πάνω από 1500 εργαζόμενοι
και συγκεντρώνεται μεγάλο και νευραλγικό έργο, κυρίως τεχνικής
τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης. Επειδή πραγματοποιούνται διαρκώς
ανακατασκευές και διαμορφώσεις των υποδομών, σύμφωνα με τις
τεχνολογικές εξελίξεις και την εξυπηρέτηση των παροχών στη βάση
δεσμευτικών συμβολαίων, ο αγώνας για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
καθίσταται διαρκής και πολυμέτωπος. Πραγματοποιήθηκαν τρεις
συνεδριάσεις της επιτροπής με τη συμμετοχή του Γραμματέα ΥΑΕ της
ΟΜΕ-ΟΤΕ και 32 επισκέψεις καταγραφής και αντιμετώπισης προβλημάτων
με την επιτροπή του ΝΥΜΑ, το γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας.
Επίσης, στα συσσωρευμένα προβλήματα των εργαζομένων των
μεγάλων εργασιακών κέντρων του ΟΤΕ και ιδιαίτερα στα μεγάλα
κτίρια που συγκεντρώνουν και το μεγάλο πλήθος των εργαζομένων,
πραγματοποιήθηκαν αρκετές επισκέψεις και δόθηκαν λύσεις σε αρκετές
περιπτώσεις, ενώ εκκρεμούν σε συνεργεία με τις επιτροπές και την
ανταπόκριση της Διοίκησης, περαιτέρω βελτιώσεις. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και παρεμβάσεις στο Διοικητικό Μέγαρο,
τις Αποθήκες Πάρνηθας, στο Συγκρότημα Υποστήριξης πωλήσεων, στα
Καρτοτηλέφωνα καθώς και σε εμπορικά καταστήματα.

Πιο συγκεκριμένα για τα ΤΕΚ
•Ασφάλεια
Τοποθέτηση υαλοπίνακα στα ταμεία των καταστημάτων
Αποκατάσταση κακοτεχνιών στις ανακαινίσεις των ΤΕΚ (π.χ. Σκαλοπάτι
εισόδου)
•Υγιεινή και πρόληψη
Αντικατάσταση σκαμπό
Καθαριότητα χώρων (π.χ. οσμές από φρεάτια σε καταστήματα)
Ο Σύλλογος μας έντεινε τη δράση του με πλήθος επιστολών τόσο
στις Επιτροπές ΥΑΕ, όσο και στον πρόεδρο του Ομίλου, καθώς και με
παρεμβάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες που υπάγεται το κάθε λογής
πρόβλημα (π.χ. Διεύθυνση Καταστημάτων). Αρκετά από τα ανωτέρω
προβλήματα έχουν αποκατασταθεί. Σε συνεργασία με τις Ε.Υ.Α.Ε. και με
περαιτέρω τεκμηρίωση θα συνεχίσουμε τη δράση μας στο τομέα αυτό.

Περιοδικό Συλλόγου
Μετά από μερικούς μήνες αναγκαστικής απουσίας, το περιοδικό μας,
“ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΝΕΑ”, εκδίδεται και πάλι με νέα μορφή και
περιεχόμενο. Πέρα από τη συνδικαλιστική αποτύπωση που περιλαμβάνει
και τις κυρίαρχες στήλες στο περιοδικό μας, η συντακτική ομάδα έχει
επεκταθεί σε ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως οικονομία,
νομικά θέματα με εστίαση στο ασφαλιστικό, οικολογία, πολιτισμός, ιστορία
τηλεπικοινωνιών, κλπ. Για λόγους κόστους δεν είναι εφικτή η εκτύπωση
του περιοδικού. Για το λόγο αυτό προβαίνουμε σε ηλεκτρονική έκδοση
αποκλειστικά. Βέβαια αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, με ένα e-mail να
γνωστοποιούμε το περιοδικό μας σε όλο το προσωπικό του Ομίλου.
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εργασιακάθέματα
Ιστοσελίδα Συλλόγου
Η ιστοσελίδα μας www.pase-ote.gr είναι ένα από τα βασικότερα

Για την ώρα και έως ότου υλοποιηθούν τα ανωτέρω, ο Σύλλογος μας

εργαλεία ενημέρωσης του Συλλόγου μας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι

έχει προβεί σε κάθε αναγκαία προσαρμογή για την οικονομική του

ανακοινώσεις του Συλλόγου, της ΟΜΕ-ΟΤΕ και των παρατάξεων, πρώτα

βιωσιμότητα καθώς και τη διοικητική του αναδιοργάνωση μέσα από ένα

ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και μετά μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο,

πιο ευέλικτο σχήμα διοίκησης. 				



στους συναδέλφους. Βούλησή μας είναι να επανεξετάσουμε στο άμεσο
μέλλον, το σχεδιασμό της ιστοσελίδας από μηδενική βάση σε νεότερη
τεχνολογία, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικό και προσπελάσιμο από τον
εκάστοτε επισκέπτη.

Ετήσια Κάρτα για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2011 όταν με πρωτοβουλία του Συλλόγου
εξασφαλίστηκε για τα μέλη μας, έκπτωση στην αγορά ετησίων καρτών
απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην
Αττική. Το 2012 η συνεργασία επεκτάθηκε και από κοινού με την ΟΜΕΟΤΕ ο Σύλλογός μας παρείχε τη μέγιστη δυνατή έκπτωση του 23% στην
αρχική τιμή όχι μόνο στα μέλη, αλλά και στις οικογένειες τους.

Κάρτα Μέλους
Ο Σύλλογός μας, μετά από την παροχή έκπτωσης στην ετήσια κάρτα
απεριορίστων διαδρομών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική,
ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των καιρών, προέβη σε έκδοση
Κάρτας Μέλους η οποία έχει ήδη παραδοθεί στα περισσότερα μέλη,
χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Πρόκειται για μια Κάρτα
με την επίδειξη της οποία παρέχεται έκπτωση σε μια σειρά αγαθών και
υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Πρόκειται
για μια ενέργεια που υλοποιείται για πρώτη φορά σε κάποιο σωματείο
στον ΟΤΕ και για την ώρα έχει μεγάλη ανταπόκριση. Η λίστα με τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας www.
pase-ote.gr.
info@pase-ote.gr

www.pase-ote.gr

Λειτουργία Συλλόγου – Αναδιοργάνωση
Συνδικαλιστικού Κινήματος
Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε τεθεί από τους Συλλόγους
η βούληση τους να υπάρξει αναδιοργάνωση του Συνδικαλιστικού
Κινήματος με την ένωση των σωματείων του χώρου μας. Για την ώρα
στο χώρο μας, ισχύει κάτι πολύ απλό και είναι το εξής:
‘’Θα συγχωνευθούμε και εμείς υπό όρους αν συγχωνευθούν και οι
άλλοι.’’
Όλοι περιμένουν κάποιον άλλον να κάνει το πρώτο βήμα συνεχίζοντας
να διατηρούν το θέμα στην επικαιρότητα με αόριστες τοποθετήσεις
και γενικόλογες προσεγγίσεις. Ο Σύλλογος μας έχει αποδείξει εδώ
και χρόνια πως αυτά που λέει τα κάνει πράξη με την συνένωση του
με τους διανομείς, την ΠΕΠΑΣΥ, το σωματείο της OTENET, στο
πρόσφατο παρελθόν. Η θέση του Συλλόγου μας είναι ξεκάθαρη.
Δημιουργία δυο σωματείων στον όμιλο ΟΤΕ. Το πρώτο θα αφορά το
αμιγώς τεχνικό προσωπικό και το δεύτερο όλο το λοιπό προσωπικό.
Τα δύο αυτά σωματεία θα συγκροτούν μια ισχυρή Ομοσπονδία με πιο
ευέλικτο οργανωτικό σχήμα. Σε αυτή τη θέση θα επιμείνουμε μέσα από
τεκμηρίωση και ρεαλιστική προσέγγιση με τους υπόλοιπους Συλλόγους.
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Πρόγραμμα Δράσης
Αυτά που πρέπει να γίνουν με σχέδιο και όχι ασκήσεις επί χάρτου
Καρνάρος Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΕ – ΟΤΕ

Ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες των καιρών που κυρίως
οι εργαζόμενοι και τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα βιώνουν, θα
συνεχίσει να αγωνίζεται, να αντιστέκεται, να διεκδικεί, αλλά και να
καταθέτει εποικοδομητικές προτάσεις με μοναδικό γνώμονα το καλό
των εργαζομένων και της επιχείρησης. Με ενότητα, αλληλεγγύη,
συμμετοχή και αποφασιστικότητα θα πορευτούμε όλοι μαζί και θα
αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής που
έχουμε μπροστά μας.
Ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ ήταν και θα είναι πάντα πρωτοπόρος στους αγώνες που
δίνει το Συνδικαλιστικό Κίνημα, για την προάσπιση των συμφερόντων
των εργαζομένων, με ρεαλιστικές θέσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις.
Δεν ισχυριζόμαστε βέβαια ότι τα κάναμε όλα τέλεια ή ότι δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια δράσης. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε από τους
εκπροσώπους των παρατάξεων και τους ΓΑΣίτες να καταθέσουν
τις ιδέες και τις προτάσεις τους ώστε να τις ενσωματώσουμε στο
πρόγραμμά μας και να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη δράση του
Συλλόγου μας.
Η συσπείρωση και η ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων γύρω από
το Σωματείο μας είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας απασχολούν.
Γνωρίζω ότι υπάρχει πολύς θυμός, πολλή οργή, πολλή αγανάκτηση
με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ελάτε κοντά, όλα αυτά να τα
μετατρέψουμε σε δύναμη. Να γνωρίζετε ότι φοβούνται τη συλλογικότητα

και γι’ αυτό προσπαθούν να μας στρέψουν στην ατομικότητα και την
ιδιώτευση. Θέλουν να μας βρίσκουν μονάχους για να μας πετσοκόβουν
πιο εύκολα. Μην τους κάνετε το χατίρι. Ελάτε κοντά, μπορούμε να
αλλάξουμε πολλά. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι, αρκεί να είμαστε ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ.
Όμιλος ΟΤΕ
Ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ δεν αποδέχτηκε το ξεπούλημα του ΟΤΕ στη D.T. και δεν
πρόκειται να αποδεχθεί οποιασδήποτε μορφής εκποίηση θυγατρικών
του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε για έναν ΟΤΕ υπό τον έλεγχο του Ελληνικού και όχι του
Γερμανικού Δημοσίου. Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει βέτο
σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω συρρίκνωσης του Οργανισμού μας.
Στην Ελλάδα η εποχή της ανεξέλεγκτης δημιουργίας θυγατρικών
εταιρειών που αποσκοπούσε βασικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
αυτόνομα, αλλά στην ουσία εξασφάλιζε το βόλεμα “ημετέρων”
έχει πλέον αντικατασταθεί με το δόγμα των συγχωνεύσεων και των
ενοποιήσεων υπηρεσιών. Ήδη η HELLASCOM συγχωνεύθηκε με την
OTEPLUS, ενώ και ο ΟΤΕ, μετά την εξαγορά του συνόλου των μετοχών
της COSMOTE, την απορρόφηση της ΟΤΕΝΕΤ και το ξεπούλημα της
INFOTE, προχωρά σταδιακά στη λειτουργική ενοποίηση υπηρεσιών του
με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της COSMOTE.
Ο Σύλλογός μας έκανε παρέμβαση μαζί με την Ομοσπονδία στη
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Ο Σύλλογός μας έκανε παρέμβαση μαζί με την Ομοσπονδία στη Διοίκηση του ΟΤΕ,
προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα
των εργαζομένων στις ενοποιημένες υπηρεσίες και το πέτυχε με τη σωστή αναγραφή
των όρων και των προϋποθέσεων στις “συμβάσεις δανεισμού” που υπογράφουν οι
συγκεκριμένοι συνάδελφοι.

Διοίκηση του ΟΤΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα
εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα των εργαζομένων στις
ενοποιημένες υπηρεσίες και το πέτυχε με τη σωστή αναγραφή των όρων
και των προϋποθέσεων στις “συμβάσεις δανεισμού” που υπογράφουν
οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Πέραν αυτών, είναι γνωστό ότι ο ΟΤΕ
βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης όλων σχεδόν των υπηρεσιών του,
γεγονός που έχει δημιουργήσει αναστάτωση και μεγάλη ανησυχία στο
σύνολο των εργαζομένων. Ιδιαιτέρως, μετά την κατάργηση 140 ΤΕΚ
και Σημείων Εξυπηρέτησης και τον ξεσπιτωμό πολλών συναδέλφων
μας από τις οικογένειές τους, ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ έχει εφιστήσει την προσοχή
σε όσους έχουν την ευθύνη οποιασδήποτε αναδιοργάνωσης, να μην
ξαναεπιχειρήσουν με τέτοιο πρόχειρο τρόπο, αλλαγές σε βάρος
συναδέλφων μας. Μαζί με την Ομοσπονδία θα παρακολουθούμε
όλες τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνουμε ακόμα και δυναμικά, όπου
διαπιστώνουμε ότι προκαλούνται βλαπτικές μεταβολές.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ο Σύλλογός μας δεν είναι αντίθετος με την ύπαρξη ενός συστήματος
αξιολόγησης στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι θα έχει
χαρακτηριστικά αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά και κυρίως θα
αναδεικνύει, θα προωθεί και θα επιβραβεύει την αξιοσύνη και τις
δεξιότητες του κάθε συναδέλφου, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα
συνεχούς επιμόρφωσης που θα διευρύνει περαιτέρω και προς το
καλύτερο το γνωστικό πεδίο του καθενός.
Ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ σε συναντήσεις που πραγματοποίησε με τα άλλα Σωματεία

του χώρου κατέθεσε τις προτάσεις του προς αυτή την κατεύθυνση, οι
οποίες παραδόθηκαν στην Ομοσπονδία, ώστε να τις χρησιμοποιήσει σε
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση χρειαστεί. Καλούμε τη Διοίκηση του ΟΤΕ
να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και μέσα από ένα
καλόπιστο διάλογο με την ΟΜΕ-ΟΤΕ να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση
ενός κοινά αποδεκτού, αξιοκρατικού και αναπτυξιακού συστήματος
αξιολόγησης. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα του ΟΤΕ είναι πάντως έτοιμο
με θέσεις και προτάσεις.
Στην ίδια λογική μείωσης του κόστους κινούνται και τα προγράμματα
εθελούσιας εξόδου μέσω αυτασφάλισης που έγιναν πέρυσι και
είναι σε αναμονή για τη φετινή χρονιά. Η ιδιαιτερότητα αυτών των
προγραμμάτων είναι ότι δεν προκύπτει λήψη άμεσης σύνταξης
όπως συνέβαινε με τις παλιές εθελούσιες, αλλά η συνταξιοδότηση
επέρχεται με τη συμπλήρωση του ασφαλιστικού χρόνου που απομένει
στον καθένα, αφού πρώτα παραιτηθεί από τον ΟΤΕ και στη συνέχεια
αυτασφαλιστεί για όσο διάστημα απαιτείται.
Ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ δεν μπήκε στη λογική να κατευθύνει τους συναδέλφους
για το τι θα πράξουν, καθώς είναι απόφαση ζωής για τον καθένα
ξεχωριστά. Επέστησε όμως την προσοχή στον κάθε συνάδελφο που
μπορούσε να κάνει χρήση του προγράμματος, να μετρήσει καλά όλες
τις παραμέτρους και όλα τα δεδομένα και να πάρει τις αποφάσεις του
με σοβαρότητα και προσοχή.
Η ΟΜΕ-ΟΤΕ πάντως, σε συνεργασία με το Σύλλογό μας, έχει θέσει
προς συζήτηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την εθελούσια
έξοδο, τρία θέματα που για μας είναι κυρίαρχα.

εργασιακάθέματα

Εργαζόμενοι OTEPLUS
Συμβασιούχοι ΤΕΚ με δικαστικές αποφάσεις
Προσωπικό μειωμένης απασχόλησης
Στην OTEPLUS αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πανσπερμία εργαζομένων με
διαφορετικά ωράρια και μισθολόγια, ενώ δεν έχει υπογραφεί ΣΣΕ που
θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας τους, θα αυξάνει τις απαράδεκτα
χαμηλές αποδοχές τους και θα δίνει προοπτική με την τακτοποίησή
τους στον ΟΤΕ μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως από καιρό
επιδιώκει η ΟΜΕ-ΟΤΕ, αλλά προσκρούει στην άρνηση της Διοίκησης.
Θέση του Συλλόγου μας πάντως παραμένει το κλείσιμο αυτής της
δουλεμπορικής θυγατρικής, αφού προηγουμένως τακτοποιηθούν στον
ΟΤΕ όσοι εργάζονται σ’ αυτήν.
Για το ζήτημα των 30 περίπου συναδέλφων που εργάζονται στα ΤΕΚ
με δικαστικές αποφάσεις, ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε πολλές
συναντήσεις με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες ασκώντας
παράλληλα πίεση προς την κατεύθυνση της τακτοποίησής τους στον
ΟΤΕ. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η θετική εισήγηση του
αρμόδιου Δ/ντή Δικτύου Καταστημάτων προς τη Γεν. Δ/νση Ανθρώπινου
Δυναμικού, καθότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι θεωρούνται
απαραίτητοι στα Καταστήματα που εργάζονται, ενώ η επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό του ΟΤΕ είναι αμελητέα.
Σχετικά με το προσωπικό μειωμένης απασχόλησης, στον ΟΤΕ
εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια με σύμβαση αορίστου χρόνου 140
περίπου συναδέλφισσες 4ωρης απασχόλησης που προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στον τομέα της καθαριότητας. Ο Σύλλογός μας
θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός, να καταφεύγει ο ΟΤΕ σε αμφιβόλου
ποιότητας υπηρεσίες εργολάβων και να μην προχωρά στη μετατροπή
των συμβάσεων των εν λόγω καθαριστριών σε πλήρους απασχόλησης,
ιδιαιτέρως όταν το κόστος είναι ελάχιστο και από τη συγκεκριμένη
μετατροπή θα προκύψουν και ωφέλειες για τον ΟΤΕ. Καλούμε τη
Διοίκηση του ΟΤΕ να εξετάσει με πολλή προσοχή και ευαισθησία το
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ζήτημα και να προχωρήσει άμεσα στη μετατροπή των συμβάσεων σε
πλήρους απασχόλησης.
Μέχρι πρότινος τις υψηλόβαθμες θέσεις στον ΟΤΕ καταλάμβαναν οι
“σωτήρες της αγοράς” τα γνωστά σε όλους golden boys. Εδώ και ένα
χρόνο τις θέσεις ευθύνης οποιασδήποτε στάθμης που μένουν κενές
καταλαμβάνουν μόνο τα στελέχη που προέρχονται από την COSMOTE,
αφήνοντας για άλλη μια φορά στην άκρη ικανά και άξια στελέχη μόνο
και μόνο επειδή έχουν τη ρετσινιά του ΟΤΕτζή.
Θέση και απαίτηση του Συλλόγου μας από τη Διοίκηση του ΟΤΕ είναι:
•Η προκήρυξη των κενών θέσεων ευθύνης, ώστε μέσα από αδιάβλητες
και αξιοκρατικές διαδικασίες να τοποθετούνται οι ικανότεροι.
•Η αναγνώριση όλων των τίτλων σπουδών (πτυχία – μεταπτυχιακά) και η
ένταξη του προσωπικού στην αντίστοιχη μισθολογική κατηγορία.
•Η αξιοποίηση όλων των εργαζόμενων του ΟΤΕ ανάλογα με τις
ικανότητες και τα προσόντα που διαθέτουν.
Ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των εργαζομένων του
ΟΤΕ και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναγνώριση της αξίας, την
επιβράβευση της προσφοράς και τη δυνατότητα της επαγγελματικής
εξέλιξης μέσα σ’ ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Εμπορική Πολιτική
Ο ΟΤΕ εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί σε ένα απελευθερωμένο
τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, το οποίο δεν έχει ακόμα πλήρως
μορφοποιηθεί καθώς οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις εταιρειών δεν
φαίνεται να έχουν τελειώσει, ενώ υπάρχουν έντονες στρεβλώσεις
που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. Παρά
τις “τρικλοποδιές” που σε κάθε ευκαιρία μας βάζει η Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) καθώς δεν έχει επιβάλλει
ένα ισότιμο πλαίσιο για όλες τις εταιρείες του κλάδου, ο ΟΤΕ συνεχίζει να
είναι ο ηγέτης και η εταιρεία που εμπιστεύεται ο Έλληνας καταναλωτής.
Ο ΟΤΕ για τη διατήρηση της κυριαρχίας του αυτής, έχει αναπτύξει

τρία ανεξάρτητα δίκτυα, τρία “κανάλια” πώλησης τηλεπικοινωνιακών
προϊόντων και υπηρεσιών, το Δίκτυο Εμπορικών Καταστημάτων, τους
Εταιρικούς και Επιχειρησιακούς Πελάτες και τα Call Centers που
συνθέτουν το σύνολο της εμπορικής του πολιτικής.
Δίκτυο Καταστημάτων
Ο Σύλλογός μας αντιλήφθηκε τη σημαντικότητα και την αναγκαιότητα,
ενός εκ των έσω ισχυρού και οργανωμένου δικτύου πώλησης, πολύ
πριν έρθει ο ανταγωνισμός στη χώρα μας και για το λόγο αυτό πίεζε τη
Διοίκηση του ΟΤΕ να αυξήσει την παρουσία του σε όλη την Ελλάδα με
το άνοιγμα περισσότερων καταστημάτων.
Ο στόχος μας ήταν προφανής και αποσκοπούσε στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών μας, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση
του επερχόμενου ανταγωνισμού και εντέλει στην εξασφάλιση της
κυριαρχίας του στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της χώρας μας.
Αυτή η πολιτική ανάπτυξης των καταστημάτων του ΟΤΕ σταμάτησε όταν
η Διοίκηση Βουρλούμη αποφάσισε να προχωρήσει στην πανάκριβη και
σκανδαλώδη εξαγορά της αλυσίδας “Γερμανός”.
Δυστυχώς από τότε όλες οι Διοικήσεις με πρόσχημα τον εξορθολογισμό
και την ενιαιοποίηση του Δικτύου Πωλήσεων σε όλο τον Όμιλο, αλλά με
προφανή στόχο τη συρρίκνωση και τελικά την απαξίωση του Δικτύου
Καταστημάτων ΟΤΕ, έχουν προχωρήσει σε επιλεκτική κατάργηση
μόνο των Εμπορικών Καταστημάτων του ΟΤΕ. Πολλά δε από αυτά τα
καταργημένα Καταστήματα ήταν πρόσφατα ανακαινισμένα, αρκετά
άλλα βραβευμένα για τους στόχους και τα καλά αποτελέσματα που
είχαν φέρει, αλλά δυστυχώς όπως φάνηκε δεν χώραγαν στον εμπορικό
σχεδιασμό της ηγετικής ομάδας που έχει την ευθύνη των πωλήσεων.
Γιατί άραγε;
Μέσα στον κακό χαμό των καταργήσεων των ΤΕΚ (ήταν πάνω
από 400 το 2006 και σήμερα έχουν απομείνει λιγότερα από 140)
προέκυψαν και ξεσπιτώματα συναδέλφων καθώς και μετακινήσεις
πολλών χιλιομέτρων, ενώ στο τέλος εν είδει τιμωρίας επιβλήθηκε για το
προσωπικό των Καταστημάτων μας το σπαστό ωράριο.
•Απορρίπτουμε την πολιτική συρρίκνωσης και απαξίωσης του Δικτύου
Καταστημάτων Ο.Τ.Ε.
•Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάργηση των Συγκροτημάτων και την
συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στην Αθήνα.
•Διαφωνούμε κάθετα με την επιβολή του σπαστού ωραρίου που βάζει
ταφόπλακα στα ΤΕΚ του Οργανισμού.
•Εξακολουθούμε να αγανακτούμε με την προκλητική πριμοδότηση
των καταστημάτων της αλυσίδας “Γερμανός”.
•Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μια εμπορική πολιτική ανάπτυξης
που θα στριμώξει τον ανταγωνισμό και θα επιβεβαιώσει για άλλη μια
φορά την κυριαρχία μας.
Ενημερώνουμε επίσης πως δεν θα πάψουμε να το λέμε μέχρι να
το καταλάβουν επιτέλους τα “φωτισμένα μυαλά” του ανώτατου
management ότι το ημερήσιο πρόγραμμα των 13 ωρών συνεχούς
εξυπηρέτησης των πελατών μας που υπήρχε μέχρι πρότινος, είναι
απείρως καλύτερο από τις 9 ώρες διακεκομμένης λειτουργίας που
τώρα έχουν τα Εμπορικά μας Καταστήματα.
Επιπλέον, ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία των Εμπορικών
μας Καταστημάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας,
έχοντας υπόψη τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν, οι οποίες θα

ενταθούν ακόμα περισσότερο με τη νέα εθελούσια αποχώρηση των
εργαζομένων από τον ΟΤΕ, έχει καλέσει τη Διοίκηση να προχωρήσει:
1.Στην τοποθέτηση προϊσταμένων και υπευθύνων έργου με αξιοκρατικά
κριτήρια, όπου υπάρχουν κενές θέσεις.
2.Στην τακτοποίηση στον ΟΤΕ των συναδέλφων μας με δικαστικές
αποφάσεις.
3.Στην μετατροπή των συμβάσεων εργασίας 4ωρης απασχόλησης σε
πλήρους.
4.Στην κάλυψη των υπολειπόμενων κενών θέσεων εργασίας μέσω
εσωτερικής ή εξωτερικής προκήρυξης με αξιοκρατική και διάφανη
διαδικασία.
Υπενθυμίζω ότι χωρίς διαδικασίες προκήρυξης, τοποθέτησαν σε
θέσεις επιθεωρητών καταστημάτων ΟΤΕ, αρεστούς και όχι απαραίτητα
άριστους, γνωστούς και όχι υποχρεωτικά γνωρίζοντες, καθώς οι μισοί
εξ αυτών δεν προέρχονται από το δικό μας Δίκτυο, αλλά από το Δίκτυο
της COSMOTE και της Γερμανός. Και βέβαια δεν έχει προβλεφθεί η
αντίστροφη δυνατότητα, άξια και ικανά στελέχη του ΟΤΕ να μπορούν
να αναλάβουν αντίστοιχες θέσεις στα δίκτυα πωλήσεων των άλλων
εταιρειών, όπως επανειλημμένα τους έχουμε θέσει.
Από τη δική μας μεριά δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας
για ένα ισχυρό και λειτουργικό Δίκτυο Πωλήσεων ΟΤΕ, που δεν θα
στηρίζεται στους “ημετέρους” και τις φιλίες, αλλά στην αξιοκρατία και
τις διάφανες διαδικασίες.
Εταιρικοί και Επιχειρησιακοί Πελάτες
Πωλήσεις όμως δε γίνονται μόνο από τα Καταστήματά μας, αλλά και
από τα τμήματα πωλήσεων των Εταιρικών και Επιχειρησιακών Πελατών
που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, με στοχοθεσία και
με ιδιαίτερα σφικτή διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης
της απόδοσης των συμβούλων εξωτερικών πωλήσεων (FOTS) της
ΟΤΕPLUS που περιλαμβάνει:
•Επίτευξη στόχου σε 2μηνιαία βάση με επιτυχία ίση ή μεγαλύτερη του
60%
•Αν η επίτευξη 2μήνου είναι μικρότερη του 60%, ο τρίτος μήνας είναι
μήνας επιτήρησης
•Σε διαδικασία επιτήρησης μπορεί να τεθεί κάποιος πωλητής μόνο μια
φορά κάθε ημερολογιακό έτος
•Αν ο σύμβουλος πωλήσεων κατά τη διαδικασία της επιτήρησης δεν
επιτύχει ποσοστό άνω του 60%, η εταιρεία δύναται να τον απολύσει.
Ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ θεωρεί εχθρική πράξη την απόλυση οποιουδήποτε
συναδέλφου και καλεί τη Διοίκηση να επανεξετάσει την εφικτότητα της
στοχοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δύσκολη οικονομική
συγκυρία και να μην προχωρά σε καμία απόλυση, αλλά να δίνεται η
δυνατότητα αλλαγής έργου στον πωλητή που δεν επιτυγχάνει τους
στόχους, σε αντίστοιχο αντικείμενο υποστήριξης, πωλήσεις ΤΕΚ ή
τηλεφωνικών κέντρων.
Επιπρόσθετα, με τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις μας καταφέραμε να
εξασφαλίσουμε στους σύμβουλους πωλήσεων, εργαλεία χρήσιμα και
απαραίτητα για τη δουλειά τους, όπως αυτοκίνητο, laptop και κινητό.
Θεωρούμε πάντως αναγκαία την ενίσχυση με νέους συναδέλφους
που θα διαχειρίζονται μεν λιγότερους πελάτες, θα παρέχουν όμως
καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση, ώστε να μην χαθεί κανένας
πελάτης που είναι το ζητούμενο στη σημερινή δύσκολη εποχή.
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Προβλήματα όμως υπάρχουν και στην υποστήριξη των πωλήσεων των
εταιρικών και επιχειρησιακών πελατών, με τους συναδέλφους που
εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα στην κυριολεξία να αγκομαχούν
για να αντεπεξέλθουν όσο πιο καλά και άμεσα γίνεται, στις απαιτήσεις
του αντικειμένου τους και να συμβάλλουν καθοριστικά στο “κλείσιμο”
της πώλησης.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα εξής:
•Έλλειψη προσωπικού
•Εντατικοποίηση της εργασίας
•Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας
•Μη απόδοση υπερωριών
•Μη συμμετοχή στα κίνητρα πωλήσεων
Ο Σύλλογός μας σε συνάντηση με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες παρουσίασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοι στην υποστήριξη των πωλήσεων, απαιτώντας την άμεση
επίλυσή τους.
Call Centers
Τα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ θεωρούνται από τα καλύτερα διεθνώς
με βραβεύσεις και πιστοποίηση ISO, ενώ συμμετέχουν με μεγάλο
μερίδιο στις πωλήσεις και τα έσοδα του Οργανισμού, αμείβοντας όμως
το νέο προσωπικό με μισθούς πείνας. Οι εργαζόμενοι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία είναι “δανεικοί” από την ΟΤΕPLUS 4ωρης ή 6ωρης
απασχόλησης με μνημονιακούς μισθούς της τάξης των 192 ευρώ
ή των 320 ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα πολλοί απ’ αυτούς – όλα
σχεδόν μορφωμένα παιδιά – μετά από σύντομο χρονικό διάστημα να
εγκαταλείπουν τη δουλειά τους.
Ο Σύλλογός μας παρενέβη στη Διοίκηση απαιτώντας την αύξηση
των αμοιβών τους, για να μπορούν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να
ζήσουν ανθρώπινα και από την άλλη ο ΟΤΕ να μην χάνει έσοδα και
πελάτες, λόγω των συνεχόμενων αποχωρήσεων. Η πίεση αυτή έφερε
αποτελέσματα, με την καθιέρωση bonus που παίρνουν οι συνάδελφοι
σε μηνιαία βάση. Η λύση πάντως θα δοθεί με την υπογραφή ΣΣΕ κι
αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλει το Συνδικαλιστικό Κίνημα του

χώρου.
Με την αναδιοργάνωση των call centers του Ομίλου, καταργήθηκαν
ορισμένα τμήματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και πωλήσεων κυρίως
στην Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Σύλλογός μας θεωρεί
απαράδεκτη την “παράδοση” δραστηριοτήτων του ΟΤΕ στην e-value, το γνωστό call center του “Γερμανού” ή σε άλλα συνεργαζόμενα
τηλεφωνικά κέντρα, συρρικνώνοντας και απαξιώνοντας τις δικές μας
υπηρεσίες. Να μην ξεχνάμε ότι στην Πάτρα λειτουργούν υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις call center σε ιδιόκτητο κτήριο – στολίδι, ενώ αντίστοιχες
εγκαταστάσεις υπάρχουν και στο Ηράκλειο Κρήτης.
Καλούμε τη Διοίκηση του ΟΤΕ να αξιοποιήσει κατάλληλα και
τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και το προσωπικό των
προαναφερθέντων call centers, με την επαναφορά των τμημάτων που
χωρίς ιδιαίτερο λόγο καταργήθηκαν ή με τη δημιουργία νέων.
OTE TV
Υπενθυμίζω ότι κάτω από την πίεση της Ομοσπονδίας και των
Σωματείων, η υπηρεσιακή λειτουργία της OTE TV δεν προέκυψε ως
θυγατρική εταιρεία όπως επιζητούσε η Διοίκηση, αλλά ως Διεύθυνση
εντός του ΟΤΕ και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς.
Περιμέναμε βέβαια, με την ίδια σοβαρότητα που το Συνδικαλιστικό
Κίνημα αντιμετώπισε τη σύσταση της OTE TV, έτσι σοβαρά θα
προχωρούσε και η Διοίκηση του ΟΤΕ στη στελέχωση της εν λόγω
Διεύθυνσης, τοποθετώντας το κατάλληλο προσωπικό για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την προοπτική
της περαιτέρω ανάπτυξής της, αλλά δυστυχώς γι’ άλλη μια φορά η
απάντηση της Διοίκησης ήταν “πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα”.
Αναγκαστικές μετακινήσεις, χαμηλές βαθμολογίες, προβλήματα
υγείας, μεγάλες ηλικίες, δηλαδή η τέλεια συνταγή για σίγουρη αποτυχία
μιας νέας, ελπιδοφόρου και πολλά υποσχόμενης εμπορικά και
οικονομικά Διεύθυνσης, πριν καλά – καλά ξεκινήσει η λειτουργία της.
Αυτός ο εμπαιγμός ήταν η αιτία που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής και
της αγανάκτησής μας και μαζί με την Ομοσπονδία πραγματοποιήσαμε
δυναμική παρέμβαση στο χώρο της ΟΤΕ Academy διακόπτοντας
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τη διεξαγωγή των σεμιναρίων και απαιτώντας απαντήσεις και λύσεις
αξιοπρέπειας και προοπτικής αναφορικά με:
•Τα κριτήρια μετάθεσης των συναδέλφων σε αυτή τη νέα Δ/νση.
•Το οργανόγραμμα αυτής της υπηρεσίας.
•Την προοπτική ανάπτυξής της και όχι την κατάληξή της σε μια αποθήκη
ψυχών.
Παράλληλα εντείναμε τις πιέσεις μας, με καθημερινές επισκέψεις –
ενημερώσεις στους χώρους δουλειάς (κυρίως στο Ψυχικό, αλλά και τον
Κολωνό), με παραστάσεις διαμαρτυρίας στον 13ο όροφο του Δ.Μ. με
τη συμμετοχή και των εργαζομένων της OTE TV και με συγκλίσεις των
Διοικητικών Συμβουλίων για περαιτέρω δράσεις ακόμα και απεργιακές
κινητοποιήσεις, ενέργειες οι οποίες ανάγκασαν τη Διοίκηση του ΟΤΕ να
έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Είναι δεδομένο ότι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί χάρη στις μεγάλες
προσπάθειες που καταβάλλουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι
προϊστάμενοι της εν λόγω υπηρεσίας, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν
να το πιστεύουν. Ποτέ όμως δεν είναι αργά και η Διοίκηση του ΟΤΕ να
δείξει την ανάλογη εμπιστοσύνη σ’ ένα πολύ καλό προϊόν ψυχαγωγίας,
ενημέρωσης, αθλητισμού και άλλων θεμάτων όπως είναι το OTE TV και
με ένα σοβαρό σχεδιασμό να σηματοδοτήσει την προοπτική ανάπτυξης
της υπηρεσίας αυτής και την ειλικρινή αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.
Οι συνάδελφοι επέδειξαν ότι οι κακές αξιολογήσεις είναι εικονικές και
ψεύτικες και ότι τελικά αυτό που μετράει είναι η καρδιά και η ψυχή του
ΟΤΕτζή, που όταν τον αφήνουν μπορεί να κάνει ακόμα και θαύματα.
Ο Σύλλογός μας έχει καταθέσει προτάσεις για αποτελεσματικότερες
πωλήσεις του OTE TV και περιμένει από τη Διοίκηση να προχωρήσει
στην υλοποίησή τους άμεσα:
•
Κίνητρα πωλήσεων, όπως συμβαίνει σε όλες τις εμπορικές
δραστηριότητες της επιχείρησης.
•Τρόποι μετακίνησης στους τόπους εργασίας με την ανάλογη κάλυψη
(χρηματική αποζημίωση, βενζίνη κλπ.).
•Προστασία των εργαζομένων στις D2D πωλήσεις από κακόβουλες
ενέργειες.
•Άνοιγμα περιφερειακών γραφείων σε όλη την Αττική για καλύτερη

παρακολούθηση – εξυπηρέτηση των πωλήσεων.
•Στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με νέο σε ηλικία προσωπικό
κατόπιν προκήρυξης, με παράλληλη δυνατότητα μετακίνησης όσων
δεν επιθυμούν να παραμείνουν.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Σε πολύ δύσκολους καιρούς όπως είναι οι σημερινοί, με τους
μνημονιακούς νόμους να έχουν αλλάξει τελείως το εργασιακό τοπίο
στη χώρα μας, το Συνδικαλιστικό Κίνημα του ΟΤΕ απέδειξε ότι έχει
τη δυνατότητα, αλλά κυρίως την ωριμότητα να διαπραγματεύεται
υπεύθυνα και να υπογράφει με τη Διοίκηση του ΟΤΕ, τελικά όχι μία,
αλλά τέσσερις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Η αρχή έγινε με την τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
2012 – 2014, που υπογράφηκε ακριβώς πριν από δυο χρόνια, μέσα
από την οποία προβλέπονταν μειώσεις αποδοχών της τάξης του 11%
μεσοσταθμικά στα τρία χρόνια, με παράλληλη μείωση όμως και του
ημερήσιου ωραρίου εργασίας κατά μια ώρα, για να μην προκύπτει
βλαπτική μεταβολή. Το κυριότερο στοιχείο αυτής της σύμβασης ήταν
και είναι η διασφάλιση της εργασίας μας, καθώς επίσης και η δέσμευση
της Διοίκησης για μην προσφύγει σε εκ περιτροπής εργασία (4ήμερο).
Ο Σύλλογός μας διαβλέποντας το ζοφερό μέλλον, που με πρόσχημα
τη διάσωση της χώρας οι οικονομικοί δολοφόνοι των δανειστών μας
ετοίμαζαν, όχι μόνο χαιρέτησε την υπογραφή της συγκεκριμένης
ΣΣΕ, αλλά παρείχε την πλήρη στήριξή του στη συμφωνία αυτή, που
έβαζε τέλος στην ανησυχία, την καχυποψία και την ανασφάλεια που
επικρατούσε μεταξύ των συναδέλφων.
Εξαιρετικά κρίσιμη ήταν η υπογραφή της ΕΣΣΕ για τα θεσμικά ζητήματα
(Λογαριασμός Νεότητας, Κανονισμός Μεταθετότητας, ειδικές άδειες,
Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας, πρόσθετη ασφάλιση, ωράριο ΑΜΕΑ κλπ.)
καθώς διατηρούνται οι παροχές αυτές μέχρι το τέλος του 2014 που
λήγει η νέα σύμβαση. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τους μνημονιακούς
νόμους κάθε συλλογική σύμβαση που λήγει, για να συνεχίσει να ισχύει
πρέπει να υπογραφεί εκ νέου εντός τριμήνου, ειδάλλως παραμένουν
σε ισχύ μόνον ο βασικός μισθός και τα τέσσερα επιδόματα (ωρίμανσης,
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τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας), ενώ οι άλλες μισθολογικές
παροχές όπως και οι μη μισθολογικές παροχές (π.χ. θεσμικά) παύουν
να έχουν ισχύ.
Σημαντικές θεωρούνται επίσης οι Συλλογικές Συμβάσεις που
υπογράφηκαν για το ωράριο εργασίας των Εμπορικών Καταστημάτων
μας και το “stand by” των τεχνικών. Ιδιαίτερα για τον Σύλλογό μας η
υπογραφή της συγκεκριμένης ΣΣΕ ήταν “θέμα τιμής”, καθώς το σπαστό
ωράριο που επιβλήθηκε στους συναδέλφους των Καταστημάτων από
τις αρχές του 2012 είχε εξελιχθεί σε βρόγχο, με αρνητικές επιπτώσεις
στην καλή εξυπηρέτηση των πελατών μας, αλλά και στη φήμη και στα
έσοδα του Οργανισμού.
Ασφαλιστικό
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα δεν είναι διατεθειμένο να συναινέσει σε μια
νέα βαρβαρότητα. Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός και αδιάφορος
μπροστά σ’ αυτή τη λαίλαπα που έρχεται και όλοι μαζί απαιτούμε:
•Να σταματήσει η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και οι συνεχείς
περικοπές των συντάξεων.
•Να επιστρέψουν στα ταμεία μας τα κλεμμένα λεφτά των δομημένων
και των “κουρεμένων” λόγω PSΙ ομολόγων.
•Να παταχθεί επιτέλους η εισφοροδιαφυγή και να αντιμετωπιστεί η
μαύρη και ανασφάλιστη εργασία.
Η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι οι δηλώσεις
των υπουργών για θωράκιση του ασφαλιστικού συστήματος έχουν
πάψει να ρίχνουν στάχτη στα μάτια της Ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει
επιτέλους να δούμε έργα.
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται για
την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Ας ψάξουν
να βρουν αλλού τους ενόχους.
Συνδικαλιστικό Κίνημα
Στον δικό μας χώρο τον ΟΤΕ, το Συνδικαλιστικό Κίνημα λειτουργώντας
σοβαρά και υπεύθυνα, έχει συμβάλει στην αλλαγή του κλίματος
καχυποψίας και ανασφάλειας που επικρατούσε μεταξύ των
συναδέλφων, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της τριετούς ΣΣΕ που
διασφάλιζε την εργασία μας στην Επιχείρηση. Αυτό φυσικά δεν
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σημαίνει ότι το Σ.Κ. του χώρου πρέπει να μείνει στατικό και αεικίνητο.
Η Ομοσπονδία πριν από πέντε χρόνια, διαβλέποντας την ένταση των
προκλήσεων, την όξυνση των προβλημάτων και τη μεγάλη μείωση του
προσωπικού, πήρε απόφαση αναδιάρθρωσης του Συνδικαλιστικού
Κινήματος στην κατεύθυνση του ενός Σωματείου στον ΟΤΕ και την
μετατροπή της σε κλαδική Ομοσπονδία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Εκ των υστέρων βέβαια, η πραγματικότητα των μνημονίων άλλαξε
τα δεδομένα, καθώς η τρόικα στην προσπάθειά της να καταργήσει
ουσιαστικά τις Συλλογικές Συμβάσεις και να απαξιώσει τα Συνδικάτα,
επέβαλε την ψήφιση νόμων που καθιστούν τις Επιχειρησιακές
Συμβάσεις ισχυρότερες των Κλαδικών, θέτοντας με τον τρόπο αυτό
στο περιθώριο τις Κλαδικές Ομοσπονδίες. Ο Σύλλογός μας στις
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία όλων σχεδόν των
Σωματείων, με γνώμονα την ισχυροποίηση και όχι την απαξίωση της
Ομοσπονδίας μας, καθώς επίσης και την άρση του κατακερματισμού
των δυνάμεων του Σ.Κ. του χώρου, κατέθεσε την πρότασή του για δυο
ισχυρά Σωματεία στον ΟΤΕ, ένα τεχνικό και ένα που θα καλύπτει όλο το
υπόλοιπο προσωπικό.
Όταν η Διοίκηση του ΟΤΕ προχωράει με αργά αλλά σταθερά βήματα
προς τη λειτουργική ενοποίηση με την Cosmote, είναι λάθος το
Συνδικαλιστικό Κίνημα του χώρου να μην προχωράει με εξίσου σταθερά
βήματα προς την ίδια κατεύθυνση και θεωρούμε πως η πρόταση του
Συλλόγου μας, οδηγεί προς τα εκεί.
Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΣΕ-ΟΤΕ προέκυψε από τη συνένωση του ΠΣΥΠΟΤΕ και της ΠΕΠΑΣΥ-ΟΤΕ στα πλαίσια της προσπάθειας για ενοποίηση
όλου του Εμπορικού, Διοικητικού, Οικονομικού και λοιπού πλην
Τεχνικού προσωπικού σε ένα νέο, μεγάλο και δυνατό Σωματείο. Τον ίδιο
δρόμο για τη δημιουργία ενός μεγάλου τεχνικού σωματείου μπορούν
να ακολουθήσουν τα τεχνικά σωματεία του χώρου, αφήνοντας στην
άκρη εγωισμούς, μεγαλοϊδεατισμούς και μικρομάγαζα, μέσα από
συνεννόηση και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Οι καιροί είναι δύσκολοι,
οι συνάδελφοι περιμένουν πολλά από το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα
και πρέπει να πάμε στο αύριο με βήματα σταθερά και υπεύθυνα. Δεν
έχουμε το δικαίωμα να απογοητεύσουμε κανένα. 		


ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
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και τις απόψεις σας.
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Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που
μου κάνατε να με καλέσετε σήμερα στη Συνέλευση σας και χαίρομαι
πολύ που σας γνωρίζω. Επίσης, χαίρομαι πολύ που θα σας μιλήσω
για την κοινωνική ασφάλιση, διότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας ειδικά, έχουμε τόσο σημαντικές εξελίξεις που πρέπει όλοι
να συζητάμε όσο περισσότερο μπορούμε, για να τις κατανοήσουμε
και να τις επεξεργαστούμε και να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον, το
άμεσο και το απώτερο. Επέλεξα σήμερα να μη σταθώ τόσο σε ζητήματα
που θεωρώ ότι τα γνωρίζετε και εσείς. Δεν θα κάνω μια παρουσίαση
περικοπών, τις οποίες φαντάζομαι ότι γνωρίζετε και ευχαρίστως να τις
συζητήσουμε σε ένα δεύτερο μέρος. Με ενδιαφέρει να συζητήσω μαζί
σας πολύ θεμελιώδη θέματα τα οποία θέτει η κρίση, σε σχέση με την
κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική ασφάλεια όπως λέμε.
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πατροπαράδοτα, η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική ασφάλεια –
έχουν κάποιες διαφορές αυτές οι έννοιες, αλλά συνδέονται μεταξύ
τους άρρηκτα – όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως ορισμένα
πράγματα στα νομικά, αλλά και εκτός νομικής επιστήμης τα γνωρίζαμε
και ξέρουμε ότι δεν αλλάζουν, δεν μεταβάλλονται γιατί χωρίς αυτά
ξαφνικά σταματάει να έχει το νόημα που θα έπρεπε να έχει. Τι εννοώ.
Όλοι σας ξέρετε ότι η κοινωνική ασφάλιση δημιουργήθηκε για να

μπορέσει να πετύχει την κοινωνική ασφάλεια και να μπορέσει να καλύψει
αυτό που πάντα αναφέρεται ως ασφαλιστικοί κίνδυνοι. Την κοινωνική
ασφάλιση την φτιάξαμε το 1936 ή το 1938 ήταν ο πρώτος νόμος και
πριν από αυτό το 1922, ακολουθώντας το πρότυπο της Γερμανίας εκείνη
την εποχή επινόησε το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, ακριβώς
γιατί υπήρχε ανάγκη να φτιαχτεί αυτός ο θεσμός. Και σήμερα υπάρχει
αυτή η ανάγκη και πάντα θα υπάρχει, να έχουμε κοινωνική ασφάλιση η
οποία θα πετυχαίνει την προστασία από τους ασφαλιστικούς κινδύνους
που γνωρίζουμε, το γήρας, την αναπηρία, το θάνατο, την ασθένεια, τα
ατυχήματα, τη μητρότητα. Αν ο θεσμός αυτός δεν υπάρχει, όλοι λένε
παντού στην Ευρώπη και αλλού, ότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνική
ειρήνη, κράτος δικαίου και πραγματικά δικαιώματα.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Προστασία κοινωνικής ασφάλισης από το Σύνταγμα και τις Συμβάσεις
Όλοι γνωρίζετε ότι έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά προβλήματα,
δυσλειτουργίες, τα οποία δεν καταφέραμε να λύσουμε ως χώρα
και τώρα υπό το βάρος των δανειακών συμβάσεων αυτά έχουν
αλλοιώσει τον ίδιο το θεσμό. Κατά την προσωπική μου γνώμη την
οποία η ίδια η νομική επιστήμη σε αυτό το ζήτημα δεν έδωσε ποτέ
σημασία, αν και είναι και ουσιαστικό και νομικό, υπάρχει υποχρέωση
της Ελλάδας νομικά δεσμευτική η οποία απορρέει από τη Διεθνή

Σύμβαση Εργασίας 102 για τα ελάχιστα όρια κοινωνικής προστασίας,
που αποκτά νευραλγική σημασία σήμερα γιατί έχουμε ακουμπήσει τα
ελάχιστα όρια κοινωνικής προστασίας και δεν μπορούμε να πάμε πιο
κάτω. Επιπλέον, από τον ευρωπαϊκό κώδικα κοινωνικής ασφάλισης
του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεσπίζεται υποχρέωση της χώρας που
κυρώνει αυτές τις συμβάσεις κάθε φορά που τροποποιεί μια ρύθμιση
κοινωνικο-ασφαλιστικού περιεχομένου στο κομμάτι των εισφορών είτε
των παροχών να προβλέπει και να ξέρει το κάθε κράτος τι σημαίνει
αυτό για το ασφαλιστικό του σύστημα. Αν αυξάνει τις εισφορές πως
βελτιώνεται η βιωσιμότητα ή αν μειώνονται τι σημαίνει αυτό για το ταμείο
και τα αποθεματικά του, και το αντίστοιχο για τις παροχές. Θα πρέπει
δηλαδή πάντοτε το κάθε κράτος να παρακολουθεί σταδιακά και πριν
κάνει τροποποίηση νομοθετική, αλλά προσέξτε και περιοδικά. Δεν
νοείται χώρα η οποία να έχει κυρώσει αυτές τις διεθνείς συμβάσεις
και να έχει κάνει διάφορες ρυθμίσεις, η όποια να μην παρακολουθεί
την αναλογιστική πορεία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Διότι παραβιάζει τις συμβάσεις και παραβιάζει κατά την άποψη μου
και το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει και κατοχυρώνει την ίδια την
κοινωνική ασφάλιση αυτή καθαυτή και όχι απλά ένα σύστημα κοινωνικής
προστασίας που υπάρχει σε άλλες χώρες, δηλαδή προβλέπει ότι το
κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Κατά
τη γνώμη μου η μέριμνα του κράτους για την κοινωνική ασφάλιση έχει
πάρα πολλές πτυχές. Δεν μπορεί όμως να μην περιλαμβάνεται στην
έννοια της μέριμνας για την κοινωνική ασφάλιση η παρακολούθηση της
αναλογιστικής της βιωσιμότητας.
Πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, «προμνημονιακά», ο νομοθέτης
επενέβαινε στις εισφορές και στις παροχές χωρίς καμία αναλογιστική
μελέτη και όσες λίγες φορές προσέφευγε στα δικαστήρια και
επικαλούνταν αντισυνταγματικότητα ή αντίθεση στις διεθνείς συμβάσεις,
λόγω έλλειψης τέτοιας μελέτης, με ελάχιστες εξαιρέσεις τα δικαστήρια
δεν θεωρούσαν την έλλειψη της αναλογιστικής μελέτης ως μια
παρατυπία που θα μπορούσε να εμποδίσει την νομοθετική επέμβαση.
Αυτό το οποίο υπήρχε πριν τα μνημόνια, υπάρχει και σήμερα. Σχεδόν ανά
δυο με τρεις μήνες έχουμε μια σημαντική επέμβαση στο ασφαλιστικό
και ουδείς έκατσε να κάνει μια αναλογιστική μελέτη για να δει που θα
οδηγήσουν αυτές οι αλλαγές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα σας
εξηγήσω παρακάτω πως επιδρά στα δικαιώματα των εργαζομένων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΌΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το άλλο πρόβλημα που δυστυχώς δε ξέρω πότε θα σταματήσει να
υπάρχει, είναι ότι οι πόροι για την κοινωνική ασφάλιση στη πραγματικότητα
πάντα συνδέονταν με τα κρατικά έσοδα, δηλαδή οι πόροι της δεν της
ανήκουν. Τι εννοώ. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των ασφαλιστικών
ταμείων, πατροπαράδοτα από το 1950 δεν ανήκαν πραγματικά στα
ασφαλιστικά ταμεία και χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση
άλλων δημόσιων σκοπών. Για να μην αναλύσω μια νομοθετική ιστορία,
να περιγράψω πως λειτουργούν τα ταμεία. Κρατούν σε τραπεζικούς
λογαριασμούς ότι χρήματα τους χρειάζονται για να καλύψουν δαπάνες
και όλους τους υπόλοιπους πόρους τους καταθέτουν στην Τράπεζα της
Ελλάδος στο κοινό κεφάλαιο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
ασφαλιστικών φορέων. Αυτά γίνονται ένα κοινό κεφάλαιο, χωρίζονται
σε μερίδια και κάθε ασφαλιστικό ταμείο έχει κάποια μερίδια σε αυτό
το κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος επενδύει το ενεργητικό του

κοινού κεφαλαίου αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια
του Ελληνικού Δημοσίου. Άρα, οι πόροι της ασφάλισης δανείζουν το
Ελληνικό Δημόσιο με ότι αυτό συνεπάγεται.
Από τη μια πλευρά λοιπόν το κράτος είχε την ουσιαστική εξουσία
διαχείρισης των κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων, από την άλλη
πλευρά επιχορηγούσε τα ασφαλιστικά ταμεία. Τις περισσότερες φορές
αν δείτε τη νομοθεσία θα διαπιστώσετε ότι δεν είχε προβλεφθεί. Ήταν
μόνο στο νόμο Ρέππα 3029/2002 και μόνο για τους ασφαλισμένους
του ΙΚΑ. Για τους παλιούς δεν είχε προβλεφθεί τέτοια υποχρέωση
του κράτους. Απλά όταν υπήρχε ένα κενό, αφού οι εισφορές δεν
επαρκούσαν, έπρεπε να επιχορηγήσει το ταμείο αυτό. Ταυτοχρόνως
παρά το γεγονός ότι ελλείμματα υπήρχαν στην κοινωνική ασφάλιση
και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικά, σε κάποιους φορείς κρίσιμα και
παρά το ότι είχαμε την κρατική χρηματοδότηση, όπως την είχαμε, πάρα
πολλές επαγγελματικές κατηγορίες είχαν πρόβλημα, γιατί οι συντάξεις
που ελάμβαναν δεν ήταν επαρκείς. Δηλαδή, ενώ είχαμε μια κοινωνική
ασφάλιση που έστω με σημαντικά προβλήματα λειτουργούσε, παρά
ταύτα και πριν από το μνημόνιο, οι συντάξεις που παρείχαν δεν
έφταναν. Δεν ήταν επαρκείς με το κριτήριο του ορίου της φτώχειας
τουλάχιστον. Αυτά τα δύο τα οποία σας είπα, δηλαδή μη αναλογιστική
παρακολούθηση της κοινωνικής ασφάλισης από τη μια πλευρά και το
γεγονός ότι οι πόροι της κοινωνικής ασφάλισης δεν ανήκαν στο ίδιο το
θεσμό, έχει αποδειχθεί παντού ότι πλήττουν το θεσμό.
ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Όταν ήρθε λοιπόν η κρίση και η κοινωνική ασφάλιση δεν προστατευόνταν,
καθώς είχε ένα κράτος που δεν την άφηνε να χειριστεί τα κεφάλαια
της και τα οποία δεν ανήκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, απλά δεν
μπορούσε να τα διαχειριστεί. Από την άλλη δεν υπήρχε μια εικόνα
σχετικά με το που βρίσκονται τα ταμεία και τι πρέπει να τα κάνουμε για
να είναι βιώσιμα και κάποιες κατηγορίες παροχών ήταν οριακά, στα όρια
της φτώχειας. Έτσι, την χτυπάει η κρίση. Και αυτό το οποίο συμβαίνει
είναι το εξής. Δεν συνέβη το ιδανικό, δηλαδή να δούμε στην κρίση
πως μπορούμε να προστατεύσουμε το θεσμό, απεναντίας η κοινωνική
ασφάλιση θεωρήθηκε ότι έφταιγε για το δημοσιονομικό πρόβλημα της
χώρας, ενώ επί δεκαετίες τα δικά της τα κεφάλαια χρηματοδοτούσαν
κρατικούς σκοπούς. Έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα,
αλλά ο μνημονιακός νομοθέτης αντί να τα αντιμετωπίσει, τιμωρεί την
κοινωνική ασφάλιση από το 2010 μέχρι σήμερα σαν να φταίει για τη
κατάντια της χώρας. Άμα δείτε τον νόμο 3833/2010 πριν το μνημόνιο
και μετά τον 3845, τον 4046 και 4093/2012 θα δείτε ότι αυτό το
οποίο πλήττεται μονίμως και είναι το μόνιμο εργαλείο δημοσιονομικής
προσαρμογής, εκτός από τα ζητήματα του περιορισμού των εργατικών
δικαιωμάτων τα οποία αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση
ως μοχλός για τη βελτίωση της κατάστασης, η κοινωνική ασφάλιση,
πλήττεται μονίμως διαρκώς και συχνότατα.
Η παρακολούθηση των νομοθετικών μεταβολών είναι πάρα πολύ
δύσκολη. Πριν αναφερθώ σε αυτό ας εξηγήσω γιατί η κοινωνική
ασφάλιση επηρεάζεται και πως σχετίζεται με την κρίση στην Ελλάδα.
Είπαμε λοιπόν η κοινωνική ασφάλιση πάντα είχε κάποια προβλήματα,
αλλά όσα προβλήματα δημιουργούσε δεν τα δημιουργούσε διότι
υπήρχαν ελλείμματα σε κάποια ταμεία που δεν είχαν τη δυνατότητα
να τα χρηματοδοτήσουν. Αυτό δεν λυνόταν και θα έπρεπε κατά

εργασιακάθέματα
εναλλακτική. Σήμερα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπως και σε εσάς
για αυτούς που είναι κοντά στη σύνταξη, ίσως για αυτούς που έχουν
διοριστεί πριν το 1983 και δεν έχουν φύγει μέχρι τώρα. Η γενική όμως
εικόνα είναι αυτή.
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αποτέλεσμα και όχι κατά νομική υποχρέωση να επιχορηγηθούν ή να
βρεθεί κάποια άλλη λύση. Ωστόσο τα ελλείμματα αυτά δεν είχαν καμία
σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, επομένως η επίθεση
στην κοινωνική ασφάλιση δεν έχει νόμιμο λόγο. Μόνο με το άρθρο 2
του νόμου 3872/2010 έγινε μια τροποποίηση στον βασικό νόμο του
1995 για το δημόσιο λογιστικό και έτσι οι προϋπολογισμοί των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης που έχουν τη νομική μορφή των προσώπων
δημοσίου δικαίου υπάχθηκαν και θεωρήθηκαν τμήμα του κρατικού
προϋπολογισμού. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν κάθε φορά που μειώνονται
τα ελλείμματα της κοινωνικής ασφάλισης και οι δαπάνες της μειώνονται
και οι παροχές. Δηλαδή, συνδέθηκε η οικονομική κατάσταση των
ταμείων με αυτή της χώρας και ξεκίνησε αυτό που όλοι γνωρίζουμε.

Αυτό βέβαια δείχνει ότι αντί να επιλύσουμε τα προβλήματα μας τα
κουκουλώνουμε και τα χειροτερεύουμε. Το να εξηγήσει κανείς πως
η κοινωνική ασφάλιση συνδέεται με τα κρατικά οικονομικά είναι πάρα
πολύ σημαντικό, γιατί μας δείχνει και πως μπορούμε να διατηρήσουμε
τον θεσμό εν ζωή και αν υπάρχει νόμιμο δημόσιο συμφέρον όταν ο
νομοθέτης επεμβαίνει με αυτή τη δριμύτητα στα δικαιώματα αυτά.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 67!
Από το 2010 και μετά, αυτό που έγινε είναι ότι σε γενικό επίπεδο
σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και στο Δημόσιο, οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα χωρίς μεταβατικές
διατάξεις, πάρα πολύ εργαζόμενοι βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να
ανατρέπεται ολόκληρος σχεδιασμός ζωής, μέσα σε δυο χρόνια μόλις
και φτάνουμε στο σημείο όλες οι νόμιμες βάσεις συνταξιοδότησης σε
όλα τα ταμεία, να καταργούνται. Πλέον η συνταξιοδότηση και μάλιστα
το 2015 που είναι η κρίσιμη χρονιά για την κοινωνική ασφάλιση, από το
2015 και μετά σύνταξη πριν τα 67 δε θα μπορεί να πάρει κανείς, πλην
κάποιες εξαιρέσεις ίσως. Βέβαια μας λέει ο νομοθέτης ότι μπορούμε
να πάρουμε σύνταξη και στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, αλλά είναι
πάρα πολλά και σπανίως συμπληρώνεται, πάντως υπάρχει και αυτή η

Δεν υπάρχει μια πρόβλεψη για κατηγορίες που χρειάζεται να φύγουν
νωρίτερα, παρά μόνο γενική χειροτέρευση και παγίωση αυτής της
βάσης. Αν κοιτάξετε αυτό που ισχύει στους νέους ασφαλισμένους, που
θα φύγουν μετά το 2015 και κάποιοι από αυτούς θα φύγουν στα 40 και,
εκεί υπάρχουν μεγάλες ανατροπές και η κατάσταση είναι πολύ ζοφερή.
Αν δε, κοιτάξει κανείς αυτό που έχει γίνει στα ποσά της σύνταξης, στα
ποσά που λαμβάνουν ήδη συνταξιούχοι σήμερα, θα πάμε και στα άλλα,
εδώ υπάρχει μια ισοπέδωση. Δεν υπάρχει ένας εκ των νόμων που
έχουν θεσπιστεί από το μνημόνιο και μετά ο οποίος να μην μειώνει πολύ
σημαντικά τις συντάξεις. Δηλαδή μόνο μειώνονται, κύριες επικουρικές
και εφάπαξ. Μιλάμε για 10 με 12 μειώσεις από 3% έως 40% για αυτόν
που έκανε το σφάλμα να βγει στη σύνταξη σε μικρή ηλικία και αν
κάποιος είχε μεγάλη σύνταξη π.χ. 2500€ σήμερα συνολικά σε κύρια
και επικουρική λαμβάνει σχεδόν τη μισή σύνταξη.
Αυτό έχει και νομική σημασία. Ίσως γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου απέρριψε την πρώτη
προσφυγή για τη χώρα μας, όπου παραπονέθηκε ήδη από την πρώτη
στιγμή για την κατάργηση των δώρων, που αντιστοιχεί σε μια μείωση των
συντάξεων σε ετήσια βάση στο 14%. Το δικαστήριο δεν θεώρησε το
14% σημαντική μείωση γιατί είναι πάγια νομολογία του, ότι οι συντάξεις
και οι άλλες κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, συνιστούν περιουσία.
Είναι περιουσιακό δικαίωμα που προστατεύεται από την ευρωπαϊκή
σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και εν πάση περιπτώσει ο
νομοθέτης μπορεί να το περιορίζει αυτό, όπως περιορίζει και την
ιδιοκτησία υπό προϋποθέσεις και υπό ορισμένους όρους. Δηλαδή,
να υπάρχει νόμος του κράτους και τυπικός νόμος της Βουλής και θα
πρέπει να εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον και δεν θα πρέπει η μείωση
να είναι ουσιώδης. Πολύ απλά σκέφτομαι και προβληματίζομαι και το
θέτω εν πάση περιπτώσει το 14% δεν κρίθηκε ουσιώδες. Το 59% δεν
συνιστά ουσιώδη μείωση; Και επιπλέον αυτή τη νόμιμη βάση της διεθνής
σύμβασης οφείλω να τονίσω ότι πρέπει να τη λαμβάνουν υπόψη και τα
ελληνικά δικαστήρια.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Γεγονός είναι ότι οι συνταξιούχοι ζουν με το μόνιμο φόβο, του πόσο
και πότε θα μειωθεί η σύνταξη τους. Είναι τρομοκρατημένοι, καθώς
αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό και πρόβλημα ελλείψεως
εμπιστοσύνης στο θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το πολύ
απλό έχει και νομική σημασία. Πάντα λέγαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει
κοινωνική ασφάλιση χωρίς ασφαλιστική συνείδηση. Η κοινωνική
ασφάλιση έγινε για να νιώθει ο εργαζόμενος, πώς όταν θα πάψει να
εργάζεται, θα έχει αναπλήρωση του εισοδήματος του από την εργασία.
Έχοντας αυτό ως συνταγματικό κεκτημένο σε κάθε επίπεδο ένιωθε ότι
έχει μια κοινωνική ασφάλεια και ότι μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται.
Τώρα υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και απογοήτευση και κυρίως για
εκείνους που πλήρωναν για να έχουν μια σύνταξη και πως να ήξεραν ότι
αυτή η εμπιστοσύνη τους στην κοινωνική ασφάλιση, θα διαψεύδονταν.
Αυτό είναι σημαντικό νομικό επιχείρημα ακόμα και αν σας το λέω με

άλλες λέξεις, γιατί η κοινωνική ασφάλιση αν την εξετάσει κανείς θα
δει ότι ως θεσμός κατοχυρώνεται στο ελληνικό σύνταγμα. Σε όλα τα
άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα δεν αναφέρονται οι όροι που διέπουν την
κοινωνική ασφάλιση. Όμως, υφίσταται κοινωνική ασφάλεια, κοινωνικό
κράτος δικαίου ή και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Όταν λοιπόν το
δικό μας σύνταγμα κατοχυρώνει την κοινωνική ασφάλιση όλοι, μηδενός
εξαιρουμένου, θεωρούν ότι κατοχυρώνεται σαν θεσμός και όχι μόνο
ως δικαίωμα του καθενός. Και αυτό τι σημαίνει; Ότι αυτό που είναι η
κοινωνική ασφάλιση διαχρονικά και οι σκοποί τους οποίους επιδιώκει,
δεν μπορούν να αλλάξουν.
Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ένας θεσμός που δίνει μια βασική
σύνταξη όπως στις σκανδιναβικές χώρες, 400 ευρώ και είμαστε
εντάξει. Είναι κάτι το διαφορετικό δίνει μια σύνταξη σε σχέση με το
εισόδημα του, για αυτό λέγεται και έτσι. Και έχει και το στοιχείο της
κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι δηλαδή κοινωνική και ασφάλιση,
δυο λέξεις που κάτι σημαίνουν. Δεν μπορεί λοιπόν ο νομοθέτης να
καταργήσει την ασφάλιση και ξαφνικά να έχουμε στην Ελλάδα μια
βασική σύνταξη όμοιου ποσού για όλους ούτε μπορεί την ασφάλιση
να μην τη χαρακτηρίζει η κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι μια ασφάλιση
όπως είναι η ιδιωτική ως προς το σκέλος της ασφάλισης, αλλά είναι μια
κοινωνική ασφάλιση με ότι σημαίνει αυτό.
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2015
Άρα λοιπόν, όταν η σύνταξη η οποία έχει υποστεί μείωση 50% ισούται για
κάποιον που έχει εργαστεί 35 και χρόνια και βάλε και έχει συνεισφέρει
με εισφορές υποπολλαπλάσιες. Όταν λοιπόν προσεγγίζει μια λιτή
σύνταξη αυτό δεν είναι πια κοινωνική ασφάλιση. Αυτό που μας ανησυχεί
όμως δεν είναι μόνο το άμεσο, αλλά και το απώτερο μέλλον και πρέπει
να το έχουμε υπόψη. Το 2015 δεν είναι μακριά, αφού από τότε το
ασφαλιστικό σύστημα θα είναι τελείως διαφορετικό. Ο νόμος αυτός
λέει πολλά, και είναι αυτός που εισήγαγε τη βασική και την αναλογική
σύνταξη και αφορά όσους θεμελιώσουν δικαίωμα από 01/01/2015 και
μετά. Όποιος είναι τόσο άτυχος λοιπόν, λαμβάνει μια σύνταξη που έχει
δυο κομμάτια, μια βασική και μια αναλογική.
•Η βασική σύνταξη είναι ποσό ίδιο για όλους και συγκεκριμένα 360€.
•Από εκεί και έπειτα ο κάθε ένας ασφαλισμένος θα λαμβάνει μια
αναλογική σύνταξη που θα αντιστοιχεί σε αυτό που πληρώνει ο καθένας
ως εισφορά. Αυτή η σύνταξη αν τη δείτε, θα διαπιστώσετε ότι είναι
ισχνότατη. Έχει ένα ελάχιστο ποσοστό αναπλήρωσης της τάξεως του
0,2% το οποίο για να σε φτάσει σε μια ικανοποιητική σύνταξη πρέπει να
έχεις δουλέψει τουλάχιστον 25 χρόνια. Πλέον από το 2015 και πέρα,
αυτή η σύνταξη, αυτή η αναλογική η ασφαλιστική, θα υπολογίζεται με
βάση τον μέσο όρο των αποδοχών όλου του βίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν
θα είναι μόνο το ποσοστό της αναπλήρωσης πολύ χαμηλό. Θα είναι και
οι συντάξιμες αποδοχές πολύ χαμηλές.
Και τώρα τι γίνεται;
Το Υπουργείο Εργασίας όταν είχε παρουσιάσει αυτό το νόμο έχει δώσει
παραδείγματα τα οποία έδειχναν ότι αν συνυπολογίσει κανείς και τα δυο
κομμάτια της σύνταξης αυτή δεν θα είναι χαμηλή. Το πρόβλημα είναι
ότι αυτά τα παραδείγματα που έδινε έδιναν ένα ποσοστό αναπλήρωσης
συνολικά παρόμοιο με το σημερινό. Ελάμβανε όμως υπόψη συντάξιμες

αποδοχές ίδιες. Δηλαδή ο ίδιος εργαζόμενος με τις ίδιες εισφορές
και με τα ίδια χρόνια ασφάλισης μπορεί να έχει ενδεχομένως 1500€
συντάξιμες αποδοχές με το σημερινό καθεστώς, αλλά δεν θα
έχει τις ίδιες σε καμία περίπτωση μετά το 2015. Άρα, θα υπάρξουν
σημαντικότατες μειώσεις. Βέβαια αυτός που θα φύγει το 2015 και για τα
επόμενα χρόνια θα επηρεαστεί λίγο γιατί θα το πάνε σταδιακά αφού θα
υπολογίζουν τη σύνταξη μέχρι το 2010 με βάση τα παλιά και το 2011 –
2015 με βάση το καινούργιο, αναλογικά. Όσο όμως απομακρυνόμαστε
από το 2015 φτάνουμε σε ένα άλλο τύπο κοινωνικής ασφάλισης.
Και εγώ αναρωτιέμαι. Το κράτος μας για ποιο λόγο σπεύδει αφού τα
οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης τόσο πολύ το επιβαρύνουν, για
ποιο λόγο να λαμβάνει εξ ολοκλήρου το βάρος να καταβάλει 460€ το
μήνα σε όλους; Και συρρικνώνει το ασφαλιστικό κομμάτι έτσι δραστικά;
Αυτός ο προβληματισμός δεν απαντιέται ούτε στην αιτιολογική έκθεση
του νόμου, ούτε πουθενά.
Αυτή είναι η κατάσταση και το άλλο το οποίο γίνεται είναι ότι η επικουρική
σύνταξη και αυτή συρρικνώνεται και μάλιστα το κράτος θέλει να βγάλει
από πάνω της το βάρος το οικονομικό που συνεπάγεται αυτή η σύνταξη,
θεωρώντας, (χωρίς αυτό να δηλώνεται κάπου, αλλά αυτό αποπνέει η
όλη νομοθετική μεταρρύθμιση) ότι εν πάση περιπτώσει η επικουρική
ασφάλιση δεν είναι κοινωνική ασφάλιση και δεν εμπίπτει στην έννοια
της που την κατοχυρώνει το σύνταγμα, ρητώς. Και εδώ είναι το δεύτερο
θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Τι πιο εύκολο από το να αφαιρέσει από
πάνω του το κράτος ένας βάρος! Η μέριμνα όμως για τη κοινωνική
ασφάλιση δεν είναι μόνο να καταβάλει τις νομοθετημένες εισφορές
και έχει πολλές πλευρές. Αυτό εκτιμώ ότι δεν το έχει αντιληφθεί
ο Έλληνας νομοθέτης. Μέριμνα θα πει ότι είμαι υποχρεωμένος
να προστατεύω το θεσμό με πάρα πολλούς τρόπους ακόμα και αν
αποφασίσω η επικουρική ασφάλιση ή μέρος αυτής, θα γίνει ένα ταμείο
επαγγελματικής ασφαλίσεως. Αυτό δε σημαίνει ότι νίπτω τας χείρας μου
και το εγκαταλείπω στη τύχη του. Ναι μεν αυτό γίνεται νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου και άρα ο προϋπολογισμός του δεν επιβαρύνει πια το
έλλειμμα της κυβέρνησης, αλλά κοινωνική ασφάλιση θα είναι και αυτή.
Θα έχει τα χαρακτηριστικά της γιατί το κράτος πρέπει να τη ρυθμίζει, να
την εποπτεύει, να ζητά αναλογιστικές μελέτες και επίσης θα πρέπει να
σκεφτεί τι θα κάνει εάν τυχόν ένα από αυτά τα ταμεία πτωχεύσει αύριο.
Κοινωνική ασφάλιση σημαίνει ότι δεν την αφήνουμε στην τύχη της και
μεριμνούμε για αυτή. Άρα, όλες αυτές οι ρυθμίσεις οι οποίες απλώς
συρρικνώνουν χωρίς να φαίνεται το τι θα γίνει στο μέλλον, μας δίνουν
την αίσθηση ότι το κράτος δεν έχει αρχίσει ακόμα να μεριμνά για την
κοινωνική ασφάλιση. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Το έχω σχολιάσει
και σε αρθρογραφία μου και πιστεύω ότι σχολίασα το νόμο 3863/2010,
αλλά και τις μειώσεις συντάξεων οι οποίες θα εκδικαστούν από το
Συμβούλιο της Επικρατείας πολύ σύντομα σε δίκη πρότυπο. Το μέλλον
της κοινωνικής ασφάλισης είναι αβέβαιο. Ακόμα και αν εν κατακλείδι
υποτεθεί ότι όλα αυτά προστατεύουν την κοινωνική ασφάλιση, εγώ δεν
νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;
Τα λάθη του παρελθόντος δεν τα διορθώσαμε και είναι τα λάθη που
κάνουμε τόσα χρόνια. Δεν εξετάζουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος
κατά ένα τρόπο ώστε να το έχουμε πάντα. Μια επαρκή κοινωνική
ασφάλιση βιώσιμη που θα εξασφαλίζει επαρκείς συντάξεις που θα
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έχουν κοινωνική ασφάλεια και θα αναπληρώνουν το εισόδημα από την
εργασία, ανάλογα με την συνεισφορά του καθενός, έτσι ώστε κάθε
εργαζόμενος να νιώθει ότι αυτή είναι η σύνταξη του και όχι τα 360€ ή
τα 460€, επίδομα πείνας που θα λάβει στο γήρας. Υπάρχει ανισότητα
ουσιαστική και νομική. Αυτοί που έχουν συνεισφέρει στη κοινωνική
ασφάλιση δεν λαμβάνουν την σύνταξη που τους αναλογεί. Δεν έχουμε
στην Ελλάδα μια βασική σύνταξη όπως όλες οι άλλες χώρες. Δεν
μπορεί ο νομοθέτης να αντιμετωπίζει όλες τις συντάξεις με την ίδια
δριμύτητα. Υπάρχει και κατακρήμνιση της ασφαλιστικής συνείδησης.
Αν η ασφάλιση λοιπόν για τον ίδιο τον εργαζόμενο δεν έχει αντίκρισμα,
ποιος ο λόγος να καταβάλει τις εισφορές όταν η σύνταξη του θα είναι
τσεκουρωμένη; Δεν θα την οδηγήσουν σε καμία αύξηση. Αν δεν
υπάρχει ασφαλιστική συνείδηση και αν η σύνταξη δεν αναπληρώνει
το εισόδημα, δε βλέπω πως θα καταπολεμήσουμε στο μέλλον την
ανασφάλιστη εργασία.
Η σύνταξη δεν μπορεί να είναι, αν οδηγούμαστε και λέω αν, γιατί
επίσημα δεν έχει εκφραστεί, σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλειας.
Αν φεύγουμε σιγά–σιγά από την κοινωνική ασφάλιση και πάμε σε ένα
άλλο σύστημα, στο οποίο η υποχρέωση του κράτους τριών πυλώνων
όπως είναι στη Χιλή, ίσως ξέρετε, όπου το κράτος θα δίνει σε όλους
ένα βασικό ποσό, και από εκεί και πέρα όποιος έχει επαγγελματικό
ταμείο ή ιδιωτική ασφάλιση θα πάρει κάτι περισσότερο. Συνταγματικά,
στη χώρα μας αυτό δεν γίνεται, ενώ σε άλλες χώρες είναι επιτρεπτό
γιατί δεν κατοχυρώνουν ρητά την κοινωνική ασφάλιση ως θεσμό,
αλλά προβλέπουν ότι η χώρα τους είναι ένα κοινωνικό κράτος. Δεν το
επιτρέπει το Σύνταγμα το οποίο κατοχυρώνει την κοινωνική ασφάλιση
ως θεσμό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κοινωνική ασφάλιση που να
αναπληρώνει το εισόδημα.
ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!
Τι συμβαίνει με την κρατική εγγύηση και μέριμνα της κοινωνικής
ασφάλισης; Πως θα το αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος; Το έχει
αντιληφθεί ότι είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για τη κοινωνική ασφάλιση;
Εδώ είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να καταργεί κανείς
ακόμη και αν υποθέσουμε, γιατί λένε παγίως όλοι οι επιστήμονες της
κοινωνικής ασφάλισης σε Ελλάδα και εξωτερικό, ότι ο νομοθέτης
μπορεί να την αλλάζει. Δεν μπορεί να είναι ίδια στο χρόνο, αλλά να
προσαρμόζεται στις συνθήκες και σε νέους κινδύνους και δεδομένα,
να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι η κρατική
εγγύηση μπορεί να φύγει από πάνω της και ότι η επικουρική ασφάλιση
σήμερα, εάν εξανεμισθεί, δεν θα πρέπει να αναπληρωθεί με κάτι άλλο.
Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται γενικά, αλλά έχουν τη σημασία
τους όταν κανείς κοιτάει τις επιμέρους ρυθμίσεις και όταν κανείς
κοιτάει τι γίνεται όταν μεταβάλλεται η ασφαλιστική μου κατάσταση και
όταν μειώνεται η επικουρική μου σύνταξη και ισούται με ένα ελάχιστο
βοήθημα. Επιπλέον, η κοινωνική ασφάλιση έχει δημιουργήσει στην
Ελλάδα τρομερή κοινωνική ανασφάλεια. Δεν μπορεί οι συνταξιούχοι,
είτε όσοι εργάζονται, να μην γνωρίζουν αν θα πάρουν σύνταξη ή αν
αξίζει να συνεχίσουν να εργάζονται ή να παραιτηθούν ή εάν βρεθούν
εξ απροόπτου γιατί ο νομοθέτης του μνημονίου έχει κάνει αναδρομικές
ρυθμίσεις. Υπήρχε κάποτε μια βασική αρχή και όλοι τη σεβόμασταν,
που έλεγε ότι όποιος έχει θεμελιώσει ένα δικαίωμα το διατηρεί. Πολύ
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σημαντική αρχή και αν δεν υπάρχει δεν έχουμε κοινωνική ασφάλεια.
Διότι και μάλιστα λέγανε όλοι οι μεγάλοι θεωρητικοί της χώρας ότι αυτή η
αρχή είναι κεφαλαιώδης και θα πρέπει κάθε ασφαλισμένος να ξέρει ότι
μετά τη θεμελίωση του δικαιώματος μπορεί να παραμείνει στην εργασία
όσο θέλει και να αποχωρήσει ξέροντας ότι έχει ένα δικαίωμα. Αυτό δεν
υπάρχει πλέον και ανάλογα τις εξελίξεις κοιτάμε πόσο πίσω μπορούμε
να πάμε και να καταργήσουμε και άλλα θεμελιωμένα δικαιώματα και να
φέρουν κάποιον σε απρόοπτη θέση. Καμία ασφάλεια ως προς αυτό.
Το άλλο σημαντικό που σας είπα και δεν επανήλθα, η εξασφάλιση των
πόρων της κοινωνικής ασφάλισης δηλαδή οι πόροι της να της ανήκουν
πραγματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που κανένας νομοθέτης
δεν έχει θίξει και πρέπει να αποτελεί προβληματισμό για το μέλλον.


οικονομικάθέματα

Η Άλγεβρα της ανάγκης
Η κοινωνική ανάπτυξη αναγκαία συνθήκη βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης
Εισηγητής: Μαργιόλης Ιωάννης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Οικονομίας “Δημήτρης Μπάσης”

Αγαπητοί Φίλοι σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Δεν είναι η
πρώτη φορά που βρίσκομαι σε παρόμοια εκδήλωση, και πάντοτε δέχομαι
αυτές τις προσκλήσεις με διακριτό ενδιαφέρον και ευχαρίστηση. Στην
ομιλία μου, η οποία θα είναι σύντομη αλλά και – ελπίζω – περιεκτική,
αποφάσισα να δώσω τον λογοτεχνικό τίτλο «Η Άλγεβρα της Ανάγκης»,
για λόγους οι οποίοι θα γίνουν κατανοητοί, νομίζω, στην συνέχεια.
Η ομιλία χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Αρχικά, περιγράφω την κατάσταση
της ελληνικής οικονομίας. Εν συνεχεία, προσδιορίζω τις ορίζουσες
αυτής της κατάστασης. Τέλος, συνάγω τις Δύο Ανάγκες.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Έπειτα από τέσσερα χρόνια εφαρμογής ενός μείγματος οικονομικής
πολιτικής, το οποίο συνίσταται σε περικοπές δημοσίων δαπανών,
εσωτερική υποτίμηση και απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, η
«επίσημη» ανεργία στην Ελλάδα έχει υπερβεί το 27% και η αθροιστική
μείωση του ΑΕΠ το 25%, ενώ εκτιμάται ότι η ύφεση θα είναι πάνω από
5% κατά το 2013. Πρόκειται για τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ και των μισθών, σε ποσοστά διπλάσια
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από αυτήν που την ακολουθεί, δηλαδή την Πορτογαλία, η οποία επίσης
ανήκει, γεγονός καθόλου συμπτωματικό, στην «περιφέρεια» της
Ζώνης του Ευρώ (ΖΕ). Τέλος, όσον αφορά στον πίνακα των ρυθμών
μεταβολής του ΑΕΠ σε παγκόσμια κλίμακα, για το έτος 2011, η χώρα
μας βρισκόταν στη θέση 214 (με μείωση του ΑΕΠ κατά 6.9%), δηλαδή
σε καλύτερη θέση μόνον από την Ανγκουίλα (μείωση κατά 8.5%) και την
Υεμένη (μείωση κατά 10.5%).

Η ανάλυση των δεδομένων της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι ακόμα
και εάν αυξάνεται, εφεξής, το ΑΕΠ με μέσο ετήσιο ρυθμό 1%, τότε μετά
από μία δεκαετία η ανεργία θα είναι στο 30%. Δείχνει, επίσης, ότι για να
αρχίζει να μειώνεται η ανεργία πρέπει, από «αύριο» κιόλας, το ΑΕΠ να
αρχίζει να αυξάνεται με ρυθμό πάνω από 2%. Έτσι, για να σημειωθεί
μία συμπίεση της ανεργίας στο, για παράδειγμα, 10% μέσα σε 5 έτη,
απαιτείται αύξηση του ΑΕΠ με μέσο ετήσιο ρυθμό 5.4%, ο οποίος ενέχει
αύξηση της απασχόλησης με μέσο ετήσιο ρυθμό 4.4%, δηλαδή τη
δημιουργία 181 χιλιάδων θέσεων εργασίας ανά έτος.
Υπάρχει κανείς που εγγυάται, έστω προγραμματικά, αυτήν την ανάπτυξη;

“

Η ανάλυση των
δεδομένων της
ελληνικής οικονομίας
δείχνει ότι ακόμα και
εάν αυξάνεται, εφεξής,
το ΑΕΠ με μέσο ετήσιο
ρυθμό 1%, τότε μετά
από μία δεκαετία η
ανεργία θα είναι στο
30%.

Υπάρχει κανείς, έστω, που ισχυρίζεται, βάσει στοιχείων, ότι θα μειωθεί η
ανεργία; Όχι, δεν υπάρχει κανείς. Καταρχάς, τόσο η Τρόικα εξωτερικού
όσο και η Τρόικα εσωτερικού δεν έχουν καταθέσει κανένα πρόγραμμα
ή μελέτη, τόσο για το ζήτημα της ανεργίας όσο και γενικά για αυτό της
ανάκαμψης. Αντιθέτως, μάλιστα, εκτιμούν (με τρόπο-μέθοδο που δεν
γνωρίζω να έχει δημοσιοποιηθεί) ότι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του
ελληνικού ΑΕΠ θα είναι της τάξης του 2%, κατά την περίοδο 2015-2020,
και της τάξης του 1.7%, για μετά το 2020. Άρα, ομολογούν, εμμέσως
πλην σαφώς, ότι ούτε στοχεύουν στην ούτε αναμένουν την συμπίεση της
ανεργίας. Περαιτέρω, ούτε η Αριστερά των δηλώσεων περί ευρωπαϊκής
διαπραγμάτευσης ούτε η Αριστερά των δηλώσεων περί επανάστασης
επιχειρούν να λύσουν το ζήτημα, αλλά μόνον το μεταθέτουν: Η μεν
πρώτη στην ως δια μαγείας σύσταση μίας άλλης Ευρώπης, η οποία
τοποθετείται κάπου μεταξύ της «Ευρώπης των Εργαζομένων (ή Λαών)»
και των «Σοσιαλιστικών Πολιτειών της Ευρώπης», η δε δεύτερη στην
επόμενη μέρα της επανάστασης, η οποία και αυτή θα ξεσπάσει ως δια
μαγείας ή άπαξ και γίνει ιμπεριαλιστικός πόλεμος.
ΟΙ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ας προσπαθήσουμε, τώρα, να πάμε λίγο «πίσω» από τα φαινόμενα.
Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, κάθε εθνική οικονομία δύναται
να παράγει (ή να μην παράγει) ένα εμπόρευμα για τη διεθνή αγορά στη
βάση των ακολούθων πέντε παραγόντων:
1. Του μισθού.
2. Της παραγωγικότητας της εργασίας και του κεφαλαίου.
3. Του ποσοστού κέρδους.
4. Της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
5.Των δασμών ή άλλων, ισοδυνάμων, μέσων εμπορικής
πολιτικής.
Εκείνες, όμως, οι οικονομίες που συμμετέχουν στη ΖΕ δεν μπορούν να
επηρεάσουν όχι μόνον τους παράγοντες 4 και 5, πράγμα προφανέστατο,
αλλά και τον παράγοντα 3, πράγμα λιγότερο προφανές: Διότι το ποσοστό
κέρδους σχετίζεται με το επιτόκιο (και σε κατάσταση ισορροπίας ισούται

με αυτό), ενώ το επιτόκιο ρυθμίζεται από την υπερεθνική Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Απομένουν, επομένως, μόνον οι παράγοντες 1 και 2 ,
ήτοι ο μισθός και η παραγωγικότητα.
Για αυτόν ακριβώς το λόγο η ελληνική οικονομία, η οποία
χαρακτηρίζεται από συγκριτικά χαμηλή παραγωγικότητα, επιχειρεί να
σταθεροποιεί τη θέση της μέσω χαμηλών μισθών. Για αυτόν ακριβώς
το λόγο, επίσης, όταν εξετάζουμε τη δομή παραγωγής της ελληνικής
οικονομίας, διαπιστώνουμε μία σημαντικότατη μεταβολή, από τη στιγμή
που η χώρα εντάχθηκε στη ΖΕ: Συρρικνώθηκε, από τη μία πλευρά, ο
τομέας παραγωγής εμπορευμάτων για τη διεθνή αγορά, ο οποίος δεν
μπόρεσε να επιβιώσει ως είχε, και διογκώθηκε, από την άλλη πλευρά,
ο τομέας παραγωγής εμπορευμάτων για την εγχώρια αγορά, ο οποίος
δεν αντιμετωπίζει την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού (ορισμένες
χρηματοπιστωτικές ή άλλες υπηρεσίες, οι κατασκευές και το εσωτερικό
εμπόριο). Για αυτόν ακριβώς το λόγο, τέλος, οι διακηρύξεις περί
«Ευρώπης των Εργαζομένων» είναι αβάσιμες: Εάν υποθέσουμε ότι τα
ευρωπαϊκά συνδικάτα συντονίζονται και επιβάλλουν ενιαία μισθολογική
πολιτική, τότε το μόνο αποτέλεσμα θα είναι ότι οι υστερούσες σε
παραγωγικότητα χώρες θα δουν κλάδους παραγωγής τους να κλείνουν
ο ένας μετά τον άλλον.
Άρα, εν αντιθέσει με ό,τι ισχυρίζονται ορισμένοι/ες αριστερο-κεντρώοι,
η Ζώνη του Ευρώ κάθε άλλο παρά βασίζεται σε παραλογισμούς. Έχει
τη δική της συνεκτική «Άλγεβρα», η οποία συνεπάγεται δεινά για τη
χώρα μας (και, γενικά, για τον «Ευρωπαϊκό Νότο»): Χαμηλούς μισθούς,
επικέντρωση της παραγωγής σε ορισμένους μόνον κλάδους, μείωση
του ΑΕΠ, διόγκωση του εξωτερικού και του δημοσίου χρέους, και,
τελικά, ανεργία.
Μήπως, όμως, η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού, η οποία
προκαλείται από τον ενδο-ευρωπαϊκό διαφορισμό των μισθών και
επιδιώκεται μέσω της ευρωπαϊκής ενοποίησης των αγορών εργασίας,
θα αμβλύνει την κατάσταση; Αν και είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δεν θα

οικονομικάθέματα
αναφερθώ στα ορατά προβλήματα που δημιουργεί για τη χώρα μας
η μετανάστευση (σε αντίθεση με τις δεκαετίες του 1960-1970, αυτή
αφορά, σήμερα, στο εξειδικευμένο, κυρίως, εργατικό δυναμικό), αλλά
σε εκείνο το πρόβλημα που είναι αόρατο για όλους όσοι δεν γνωρίζουν
την οικονομική επιστήμη: Η μετανάστευση οδηγεί σε διεθνή εξίσωση
των μισθών (ανά είδος εργασίας) και, επομένως, η σταθεροποίηση μίας
υστερούσας σε παραγωγικότητα εθνικής οικονομίας δεν μπορεί καν
να επιχειρηθεί μέσω της συμπίεσης των μισθών. Οι μισθοί παύουν να
είναι μεταβλητή, η οποία δύναται να ελεγχθεί από τις αρχές οικονομικής
πολιτικής. Έτσι, η κατάσταση που περιγράφηκε προηγουμένως όχι
μόνον δεν αμβλύνεται αλλά εντείνεται, στον υπερθετικό βαθμό, διότι
θα επιβιώσουν μόνον οι κλάδοι με την απολύτως υψηλότερη (σε
ευρωπαϊκούς όρους) παραγωγικότητα.
Είναι κακό αυτό; Για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο στο σύνολό του είναι
πάρα πολύ καλό, διότι πρόκειται για μία διαδικασία «εκκαθάρισης», μία
διαδικασία επιβίωσης των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών κλάδων, η οποία
επαυξάνει το ειδικό βάρος του ευρωπαϊκού κεφαλαίου στην παγκόσμια
αγορά. Κακό είναι μόνον για τις υστερούσες σε παραγωγικότητα χώρες
και, ιδίως, για τις εργατικές τάξεις αυτών των χωρών.
Και παραμένει ακατανόητο πώς η – από πολλούς, ακόμα και στα
«αριστερά», υποστηριζόμενη – Πολιτική-Δημοσιονομική Ενοποίηση
της ΖΕ θα αντιστρέψει αυτήν τη δυναμική: Ας αναλογιστούμε, για
παράδειγμα, το χάσμα Βορρά-Νότου στην Ιταλία, τα Κεντρικά Απαλάχια
και την Πολιτεία του Μισισίπι στις ΗΠΑ, τις πρώην ακμάζουσες πόλεις
(Χαμπερστόουν, Πισάγκουα, Σάντα Λάουρα) περί τα ορυχεία στην
Ατακάμα της Χιλής. Αυτές οι πόλεις είχαν εξειδικευτεί στην παραγωγή
νιτρικού νατρίου (το περίφημο «νίτρο της Χιλής»), το οποίο χρησιμοποιείτο
στα λιπάσματα και στα εκρηκτικά. Όταν, όμως, ανακαλύφθηκε, στην
Ευρώπη, το συνθετικό νάτριο, κατέρρευσαν οικονομικά, και, τελικά,
ερήμωσαν
ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΑΓΚΕΣ
Μέσω των Μνημονίων η λέξη «δόση» έχει γίνει συστατικό στοιχείο
της καθημερινότητάς μας. Στο βιβλίο του «Γυμνό Γεύμα», ο William S. Burroughs μαρτυρεί: «Κατάλαβα, στα δεκαπέντε χρόνια της
εξάρτησής μου, με ποιον τρόπο ακριβώς λειτουργεί ο ιός της πρέζας.
Είδα την πυραμίδα της πρέζας, με το ένα επίπεδο να τρώει το αμέσως
παρακάτω μέχρι πάνω την κορυφή ή τις κορυφές μια και υπάρχουν
πολλές πυραμίδες της πρέζας που τρέφονται από τις σάρκες των λαών
όλου του κόσμου κι όλες τους δομημένες πάνω σε βασικές αρχές του
μονοπωλίου:
1.Ποτέ μη δίνεις κάτι χωρίς αντάλλαγμα.
2.Ποτέ μη δίνεις περισσότερο απ’ όσο πρέπει να δώσεις (πάντα να
περιμένεις τον πελάτη στην ανάγκη και πάντα να τον κάνεις να
περιμένει).
3.Πάντα παίρνε τα όλα πίσω άμα μπορείς.
Ο Έμπορος πάντα τα ξαναπαίρνει όλα. Ο τοξικομανής χρειάζεται όλο
και περισσότερη πρέζα για να διατηρήσει την ανθρώπινη μορφή του…
για να εξαγοράσει το Κτήνος. Η πρέζα είναι το καλούπι απ’ όπου βγήκαν
τα μονοπώλια και η απόλυτη κατοχή. Η πρέζα μας δίνει τη βασική

φόρμουλα του «διαβολικού» ιού: Την Άλγεβρα της Ανάγκης. Η όψη του
«κακού» είναι πάντα η όψη της απόλυτης ανάγκης. Ο ναρκομανής είναι
ένας άνθρωπος που έχει απόλυτη ανάγκη το ναρκωτικό του. Εάν θέλεις
να τροποποιήσεις ή να καταστρέψεις ολοκληρωτικά μία πυραμίδα
αριθμών που συνδέονται με γραμμική σχέση, αλλάζεις ή βγάζεις από τη
μέση τον αριθμό που είναι κάτω-κάτω.».
Ας ρωτήσουμε: Ποιος «αριθμός» είναι «κάτω-κάτω» στη δική
μας περίπτωση; Η ανάλυση μας έδειξε ότι ο ελληνικός λαός
πρέπει να ανακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερους μοχλούς
οικονομικής πολιτικής, δηλαδή της δημοσιονομικής, νομισματικής,
συναλλαγματικής, εισοδηματικής και εμπορικής πολιτικής. Δυστυχώς
ή ευτυχώς, η ανάκτηση συνεπάγεται την έξοδο από τη ΖΕ και τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ. Αυτή πρέπει να είναι η Άλγεβρα της δικής
μας Ανάγκης, και επί αυτής οικοδομείται η Αναλυτική Γεωμετρία μας,
δηλαδή ο οργανικός σχεδιασμός-συντονισμός-κινητοποίηση του
συνόλου των εργασιακών δυνάμεων του λαού από τον ίδιο τον λαό,
με αρχική κατεύθυνση τη διαμόρφωση του δικού του παραγωγικούκαταναλωτικού-οικολογικού προτύπου και απώτερη τη δημιουργία
μίας διεθνούς συνεργασίας νέου τύπου. Μίας συνεργασίας με στόχο
όχι τη μεγιστοποίηση των κερδών ανά μονάδα προκαταβεβλημένου
κεφαλαίου αλλά της κοινωνικής ευημερίας. 		
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συλλογική σύμβαση εργασίας

Μετενέργεια και ισχύς
κανονιστικών όρων μετά τη λήξη των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας
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Εισηγητής: Μήτσουρας Σπυρίδων, Νομικός Σύμβουλος ΠΑΣΕ – ΟΤΕ
Κυρίες-οι καλημέρα σας. Εύχομαι η Γενική σας Συνέλευση να έχει ωφέλιμα
αποτελέσματα για το συνδικάτο και για τη σύμπλευση και την αλληλεγγύη μεταξύ
σας. Εύχομαι ότι καλύτερο. Από τη θέση αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω το
Δ.Σ. του ΠΑΣΕ-ΟΤΕ το οποίο συλλογικά μου έκανε την πρόταση και την τιμή να
μου αναθέσει εδώ και δυο μήνες τη θέση του Νομικού Συμβούλου, δίνοντας
μου και πάλι την ευκαιρία να ξαναβρεθώ με τους εργαζομένους του ΟΤΕ και
από μια άλλη θέση, και μου δίνεται η πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσουμε
ένα κύκλο κυρίως ενημέρωσης και πληροφόρησης τον οποίο, όπως έχω πει
και με τον Πρόεδρο, τον χαρακτηρίζω βήμα–βήμα για να μπορέσουμε να
αποβάλουμε τον τρόμο, τον φόβο και την άγνοια που προκαλεί όλη αυτή η
μαζικοποιημένη επίθεση που γίνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις. Η ταπεινή μου θέση είναι ότι όσο
περισσότερη γνώση έχουμε για την αληθή κατάσταση των δικαιωμάτων και
των υποχρεώσεων μας, τόσο περισσότερο ψύχραιμα και με ευκρίνεια
αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα και την καθημερινότητα μας. Στα πλαίσια
αυτά ο τίτλος της σημερινής εισήγησης έχει να κάνει με την αποσαφήνιση
των εννοιών της μετενέργειας και των κανονιστικών συμβάσεων, της ισχύος
των κανονιστικών τους όρων μετά τη λήξη των επιχειρησιακών συλλογικών
συμβάσεων και ποιο θα μπορούσε να είναι το ενδεχόμενο σενάριο.
Προτού δώσω μια πολύ γρήγορη απάντηση σε αυτό το θέμα, γιατί αν το δει
κανείς όπως έχει διαμορφωθεί τελικά είναι πάρα πολύ απλό, θα ήθελα να με
τιμήσετε με την υπομονή σας και το κουράγιο σας να ακούσετε μόνο για τρία

λεπτά, μια μεθοδολογική διασαφήνιση κάποιων όρων.
Έχουμε βομβαρδιστεί τα τελευταία χρόνια από τα ΜΜΕ να ακούμε ατομική
σύμβαση, μετενέργεια, συλλογικές συμβάσεις, κλπ. Όλα αυτά έχουν
περιβληθεί έτσι με μια τρομοκρατική διάθεση, ενώ είναι στην ουσία απλά
μεθοδολογικά εργαλεία που το εργατικό δίκαιο τα γνωρίζει τουλάχιστον, για
να μην πω 100, θα πω σίγουρα 80 χρόνια και συνεπώς δεν είναι καινοφανείς
όροι. Για το χώρο του εργατικού δικαίου είναι πάρα πολύ απλά εργαλεία
καθημερινής επιστημονικής συνεννόησης.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να διασαφηνίσω δυο βασικούς όρους. Ατομική
σύμβαση εργασίας. Θα γυρίσουμε στο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων
εργασίας; Μάλιστα, γιατί πότε καταργήθηκε; Τι είναι η ατομική σύμβαση
εργασίας; Η σύμβαση αυτή είναι η συμφωνία του μισθωτού με τον εργοδότη
για τους όρους παροχής της εργασίας του, τελεία. Αντιμετωπεισθείσα σε ένα
επίπεδο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Ο μισθός, τα καθήκοντα, το ωράριο
και ο τόπος εργασίας. Η ατομική σύμβαση εργασίας δεν είναι αναγκαίο
να είναι έγγραφη. Βεβαίως και υπάρχει και νομοθετικό καθεστώς για την
γνωστοποίηση των όρων, όμως ατομική σύμβασης εργασίας συνιστά και η
απλή πρόσληψη ενός προσώπου προφορικά. Αν έχει ξεκαθαριστεί ο μισθός,
το ωράριο, τα καθήκοντα, ο τόπος παροχής της εργασίας, κλπ. Από την άλλη
μεριά Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τι είναι μια ΣΣΕ; Μια συλλογική συμφωνία
μεταξύ του εργοδότη και της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής
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Η ατομική σύμβαση εργασίας δεν είναι αναγκαίο να είναι έγγραφη. Βεβαίως και
υπάρχει και νομοθετικό καθεστώς για την γνωστοποίηση των όρων, όμως ατομική
σύμβασης εργασίας συνιστά και η απλή πρόσληψη ενός προσώπου προφορικά.

οργάνωσης των εργαζομένων σε ένα στοχευόμενο επίπεδο εργασίας (σε μια
επιχείρηση ή σε μια εκμετάλλευση σε ένα κλάδο της οικονομίας, στο χώρο
ενός ενιαίου επαγγέλματος) το οποίο ρυθμίζει δυο βασικά πράγματα.
•Έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης ενός ελαχίστου επιπέδου όρων εργασίας,
για τις ατομικές συμβάσεις όλων των εργαζομένων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής αυτής της ΣΣΕ, το οποίο θα το ονομάζουμε κανονιστικό μέρος για
να αντιληφθούμε όλοι μετά πως λειτουργεί η μετενέργεια, και
•Ένα κομμάτι που το ονομάζουμε ενοχικό μέρος και αφορά τη σχέση του
εργοδότη με τη συνδικαλιστική οργάνωση. Παροχή συνδικαλιστικών αδειών,
διευκολύνσεων για τη πρόσβαση στους χώρους εργασίας κλπ, σχέσεις που
αφορούν τον εργοδότη και τη συνδικαλιστική οργάνωση.
Συνεπώς εφ’ όσον στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας λέμε μια γενική
τοποθέτηση, εφόσον λοιπόν υπάρχουν κανονιστικοί όροι, οι οποίοι ρυθμίζουν
τα ουσιώδη ζητήματα της ατομικής σύμβασης εργασίας, ο νομοθέτης επέλεξε
διαχρονικά ακόμα και στις μαύρες εποχές παλαιότερων νομοθετημάτων,
αυτοί οι κανονιστικοί όροι που εμπεριέχονται στη ΣΣΕ να ενεργούν άμεσα
και αναγκαστικά στις ατομικές συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που
αφορούν. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Διότι ο νομοθέτης επέλεξε να
διασφαλίζει το minimum των αποδοχών, των όρων εργασίας, του ωραρίου
και των λοιπών συνθηκών. Η συλλογική διαπραγμάτευση για τον εργοδότη
η οποία κατά τεκμήριο είναι αποτελεσματικότερη για τον μισθωτό σε σχέση
με την ατομική. Είναι τελείως διαφορετικό να διαπραγματεύομαι εγώ ο ίδιος
με τον εργοδότη μου το ύψος του μισθού και άλλο να το διαπραγματεύεται
η συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί όλο το προσωπικό. Αφού
ξεκαθαρίζουμε θέλω να πιστεύω όσο γίνεται πιο απλά ότι:
•Ατομική σύμβαση εργασίας συνάπτουμε όλοι από την ώρα που πάμε και
υφιστάμεθα τη μισθωτή εργασία υπό σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου ορισμένου κτλ. Αυτό είναι η ατομική μου σύμβαση.
•Η ΣΣΕ είναι η σύμβαση εκείνη που συνάπτει όπως είπαμε ο εργοδότης με την
συνδικαλιστική οργάνωση και επενεργεί κατά το κανονιστικό της μέρος άμεσα
και αναγκαστικά και στην ατομική μου σύμβαση.
ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ & Ο.ΜΕ.Δ. (Οργανισμός ΜΕσολάβησης και Διαιτησίας)
Οι ΣΣΕ έχουν ημερομηνία λήξης και εάν δεν έχουν, υπάρχει δυνατότητα
να καταγγελθούν. Μέχρι τις 28/02/2012 όπου είχαμε την ισχύ του νόμου
1876/90, ο νόμος που ρύθμιζε το δίκαιο των ΣΣΕ αδιατάρακτα τα τελευταία
22 χρόνια, ποτέ δεν είχε τροποποιηθεί στις βασικές του αρχές ποτέ δεν είχε
αλλοιωθεί, πέραν από κάποια ζητήματα που αφορούσαν τις συνδικαλιστικές
άδειες. Μέχρι τότε λοιπόν, η ρύθμιση του πρώτου μέρους του νόμου
αυτού, περιλάμβανε την εξής διαφοροποίηση. Έλεγε ότι μετά τη λήξη ή την
καταγγελία των ΣΣΕ και ειδικότερα μιας επιχειρησιακής που μας αφορά, οι
κανονιστικοί της όροι, αυτοί που επενεργούν άμεσα και αναγκαστικά στις
ατομικές μας συμβάσεις, πιο συγκεκριμένα ο μισθός, το ωράριο, ο τόπος και
ο χρόνος εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν αναγκαστικά, ένα εξάμηνο
από τη λήξη ή την καταγγελία. Ο νομοθέτης έκανε αυτήν την επιλογή για
να έχει τη δυνατότητα η μεριά του εργαζομένου και η μεριά του εργοδότη
μέσα σε αυτό το εξάμηνο, προσφεύγοντας σε διαπραγμάτευση κατ’ ιδίαν να
προλάβει να καταρτίσει μια νέα ΣΣΕ και να μην υπάρξει κενό ρύθμισης και
βρεθεί ακάλυπτο το προσωπικό, για κάποιο χρονικό διάστημα. Και επειδή
αυτός ο χρόνος έπρεπε να είναι ικανός, είχε επιλέξει το εξάμηνο. Μετά το
εξάμηνο έλεγε ο νόμος, οι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ μετατρέπονται πλέον σε
όρους των ατομικών συμβάσεων, που αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσουν να
τροποποιηθούν από το σημείο αυτό και μετά, αν ας πούμε έχουμε φτάσει στο

δεκάμηνο και δεν έχει υπογραφεί ΣΣΕ θα πρέπει ο μισθωτός να συμφωνήσει
στην μεταβολή τους.
Παράδειγμα: Ο μισθός της επιχειρησιακής ΣΣΕ για τον διοικητικό υπάλληλο
του ΟΤΕ όριζε ότι ο βασικός μισθός θα είναι 1.000€ και μαζί με τα επιδόματα
θα είναι 1.500€. Αυτό το ορίζει μέχρι τις 31/12/2013. Υπό το προ υφιστάμενο
καθεστώς επέλεγε ο νόμος ότι μέχρι ένα εξάμηνο μετά, τις 31/05/2014, ο
μισθός αυτός ήταν αδιατάρακτος και μονομερώς κανείς δεν μπορούσε να τον
πειράξει. Έλεγε λοιπόν ο νομοθέτης ότι από εκείνο το σημείο και μετά για να
μπορέσει να μεταβληθεί ο μισθός, θα πρέπει ο εργαζόμενος να συμφωνήσει,
να υπογραφεί δηλαδή, μια νέα τροποποιητική ατομική σύμβαση εργασίας και
να πει ναι συμφωνώ να γίνει ο μισθός μου 800€.
Αυτό είναι το στάδιο της μετενέργειας. Η μετενέργεια που την ακούμε και την
καταγγέλλουμε και την περιβάλλουμε με τρόμο και φόβο, είναι το διάστημα
μετά την εφαρμογή του κανονιστικού μέρους των ΣΣΕ και υποχρεωτική εκ
του νόμου, η οποία μετενεργεί τα υπόλοιπα των κανονιστικών όρων στην
ατομική σύμβαση εργασίας και υπό το προ υφιστάμενο καθεστώς, ασφαλίζει
απόλυτα τον εργαζόμενο. Γιατί για να μπορέσει να μεταβληθεί, θα έπρεπε να
συμφωνήσει. Αν δεν το κάνει παραμένει ως έχει.
Τι άλλαξε τον Φεβρουάριο του 2012; Με ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου)
επήλθαν καίριες και κομβικές μεταβολές στο θέμα της ισχύος των ΣΣΕ κατά
τη φάση της μετενέργειας, οι εξής δύο.
•Το εξάμηνο υποχρεωτικής ισχύος του κανονιστικού μέρους μετά τη λήξη της
ισχύος μια ΣΣΕ, έγινε τρίμηνο. Αυτό όμως δεν ήταν το πιο δραματικό.
•Το πιο δραματικό ήταν ότι ο νομοθέτης σε μια πρωτοφανή επέμβαση,
επέλεξε στη φάση της μετενέργειας, να μην μετενεργούν όλοι οι κανονιστικοί
όροι της ΣΣΕ αλλά μόνον τέσσερις. Τέσσερα συγκεκριμένα επιδόματα και
συγκεκριμένα, ωρίμανσης, επικίνδυνης εργασίας, σπουδών και τέκνων και ο
βασικός μισθός.
Και το ακόμα χειρότερο, προέβη σε μια αντιστροφή της προστασίας
των όρων αυτών σε σχέση με την ατομική σύμβαση. Δηλαδή, όπως
περιγράψαμε προηγουμένως στη προ υφιστάμενη φάση της μετενέργειας,
με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο η ατομική σύμβαση μπορούσε να
τροποποιηθεί μόνο συναινετικά, τώρα πήγαμε στην υποχρεωτική μονομερή
τροποποίηση από τη μεριά του εργοδότη. Υποχρεωτική κατά την έννοια ότι,
όπως αντιλαμβάνεστε στις συνθήκες που ζούμε, ο εργοδότης προσπαθεί
να εκμεταλλευτεί νομοθετήματα που καλά-καλά δεν έχουν θεσπιστεί, βλέπε
εκ περιτροπής εργασία, μείωση ασφαλιστικού κόστους κάτω από τα 25 έτη
ηλικίας, κλπ. Του έδωσε ένα μοναδικό εργαλείο.
Στο ίδιο παράδειγμα: Μισθός από την ΣΣΕ 1500€. Λήξη της στις 31/12/2013.
Εάν μέχρι τις 31/03/2014 δεν έχει υπογραφεί νέα ΣΣΕ στο διάστημα που
αμέσως ακολουθεί, από τους τρεις μήνες και μετά, ο μισθός περιορίζεται
μονομερώς στο βασικό μισθό και στα τέσσερα επιδόματα. Άλλαξε το
συναινετικό, άλλαξε η προστασία του εργαζομένου.
Παράλληλα σε αυτή τη σκέψη θα σας βάλω ακόμα μια παράμετρο. Είπαμε
προηγουμένως ότι η επιλογή του νομοθέτη για το εξάμηνο της υποχρεωτικής
ισχύος είχε τεθεί για να έχουν προλάβει τα συνδικάτα να έχουν προβεί σε
μια καλόπιστη διαπραγμάτευση με τον εργοδότη και να έχει συναφθεί μια
ΣΣΕ. Και αν αυτή η διαπραγμάτευση μέσα σε αυτούς τους έξι μήνες δεν έχει
αποτέλεσμα, γιατί για παράδειγμα ήταν παρελκυστική η τάση του εργοδότη
ή γιατί τράβαγε τη διαπραγμάτευση ώστε να μην καταλήξουμε κάπου και
να υπερβούμε το εξάμηνο και να βρεθούμε στη φάση της μετενέργειας.
Ακόμη και τότε, ιδιαίτερο πρόβλημα δεν υπήρχε, γιατί υπήρχε η δυνατότητα
μονομερούς προσφυγής ενός εκ των δυο μερών στον ΟΜΕΔ. Υπαγωγή
στη διαδικασία της μεσολάβησης, έκδοση μεσολαβητικής πρότασης σε

νομικάθέματα
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τριάντα ημέρες, αν γινόταν δεκτή η πρόταση από τη μεριά των εργαζομένων
και απορριπτέο από τον εργοδότη, δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη
διαιτησία και έκδοση μιας διαιτητικής απόφασης η οποία αντικαθιστούσε τη
ΣΣΕ, κανονικότατα.
Δυστυχώς λοιπόν, επικαιροποιώ το στίγμα που είχα αφήσει προηγουμένως
σχετικά με το ποιο ήταν το καταστροφικότερο πράγμα που επήλθε με εκείνη
τη πράξη υπουργικού συμβουλίου, να σας πω ότι το καταστροφικότερο από
όλα ήταν ότι μετεβλήθη και το σύστημα της προσφυγής για διαμεσολάβηση
στη διαιτησία. Μετά λόγου γνώσεως σας λέω ότι από την πλευρά των
εργοδοτών η καλόπιστη διαπραγμάτευση εξαντλεί τα όρια της μόνον στο
σημείο όπου θα πρόκειται για μια απόλυτη αποδιοργάνωση της εργασιακής
τάξης. Με απλά λόγια, ο εργοδότης είναι απολύτως ελεύθερος να παρελκύσει
τις διαπραγματεύσεις. Αν από τη μεριά των εργαζομένων η διαπραγμάτευση
δεν συνοδευτεί από κάποιο πιεστικό-αγωνιστικό μέσο, εφόσον η προσφυγή
στη διαμεσολάβηση και στη διαιτησία είναι πλέον απολύτως προαιρετική και
όχι μονομερής, ο εργοδότης μπορεί να τραβάει τις διαπραγματεύσεις όσο
νομίζει. Αυτό ήταν το εξόχως καταστροφικό.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Το σύστημα σύναψης
των ΣΣΕ που επέλεξαν οι κρατούντες να επιβάλουν προωθεί υποτίθεται την
ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη, τη συμπιέζει σε
ένα χρονικό όριο τριών μηνών, ούτως ώστε να εξαναγκαστούν οι εργαζόμενοι
να αποδεχτούν τους όποιους πιεστικούς όρους επιτάσσει ο εργοδότης,
υπό το φόβο ότι από τις 90 ημέρες και μετά το ύψος των αποδοχών θα
καταβαραθρωθεί. Δανειζόμενος μια ρήση ενός πολύ μεγάλου επιστημονικού

δασκάλου, και δικού μου και όλης της κοινότητας του εργατικού δικαίου, του
Άρη Καζάκου στο έργο του ‘’Νόμος 1876/90 Διαιτησία και Συλλογική ρύθμιση
συλλογικών διαφορών συμφερόντων’’ ξεκινά το τίτλο του με μια φράση του
Αντομάιερ που λέει το εξής: «Συλλογική διαπραγμάτευση από την μεριά των
εργαζομένων χωρίς το δικαίωμα της απεργίας είναι συλλογική επαιτεία.»
Κανένα σύστημα ρύθμισης παροχής όρων εργασίας δεν είναι μονομερώς κακό.
Επέλεξαν οι κυβερνώντες και το λέω για να δείξω ότι αυτά δεν προέκυψαν από
τη Βουλή, επέλεξαν ένα σύστημα πίεσης των διαπραγματεύσεων στο τρίμηνο
και το οποίο κρεμά ως «Δαμόκλειο Σπάθη» μια μετενέργεια αντεστραμμένη σε
βάρος των εργαζομένων, από τις 90 ημέρες και μετά.
Αυτό το σύστημα κυρίες-οι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξεκλειδώνει με
το μοναδικό αντικλείδι που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Την αλληλεγγύη, την
συμπαράταξη και την ενίσχυση των συλλογικών μορφωμάτων στο χώρο της
εργασίας. Των Συνδικάτων, της ΟΜΕ - ΟΤΕ, σίγουρα όμως με τα Σωματεία.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φόβος, όπλο, απειλή στη ρύθμιση των όρων
εργασίας, από μια απεργιακή κινητοποίηση ή στάση, καλά στοχευόμενη από
πλευράς νομιμότητας, καλά στοχευόμενη από επιλογή χώρου, τρόπου και
τόπου και κυρίως από μια απεργιακή κινητοποίηση με μαζική συμμετοχή.
Μένει το τελευταίο όπλο απέναντι στην μονομερή επιβολή όρων εργασίας.
Ας εκμεταλλευτούμε αυτούς τους καιρούς, το κενό που βλέπουμε όλοι μας
να υπάρχει από τον προστατευτισμό του κράτους και να το αντικαταστήσουμε
με την συμπαράταξη με τον συνάδελφο, το συνδικάτο και τα συλλογικά
μορφώματα που βοηθούν την καλυτέρευση της καθημερινότητας μας.



Η προστασία
του εισοδήματός μας

Η διασφάλιση των
εργασιακών μας σχέσεων

Υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας
στην ΟΤΕplus
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Οι Αντιπρόσωποι στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Πανελληνίου
Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 8 & 9 Νοεμβρίου
2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο των Εργαζομένων του ΟΤΕ Αττικής, αφού
συζήτησαν διεξοδικά τα θέματα που απασχολούν τόσο τους ίδιους όσο και την
κοινωνία γενικότερα, κατέληξαν και θεωρούν σημαντικότερα τα παρακάτω:
1.Η προστασία του εισοδήματός μας
2.Η διασφάλιση των εργασιακών μας σχέσεων
3.Η πρωτοφανής έξαρση της ανεργίας
4.Η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης
5.Η υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας
6.Η κατάλυση των Συλλογικών διαπραγματεύσεων και Συμβάσεων Εργασίας
7.Η πρωτοφανής αύξηση μορφών ευέλικτης απασχόλησης
8.Η διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα αγωνιστούμε για:
•Έναν ΟΤΕ υπό τον έλεγχο του Ελληνικού και όχι του Γερμανικού Δημοσίου
•Ένα ισχυρό Δίκτυο Πωλήσεων στον ΟΤΕ
•Την κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας
•Την εξάλειψη του φαινομένου του προσωπικού πολλών ταχυτήτων και της
δανεικής εργασίας
•Ένα δίκαιο Ασφαλιστικό Σύστημα
•Την υλοποίηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για λειτουργία του
Επαγγελματικού Ταμείου Ομίλου ΟΤΕ
•Την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην OTEPLUS

•Την τακτοποίηση των συναδέλφων με Δικαστικές Αποφάσεις
•Τη μετατροπή του ωραρίου των Καθαριστριών από μειωμένης απασχόλησης
σε πλήρους
•Την τακτοποίηση με Σύμβαση Εργασίας ΟΤΕ όλων των Συμβασιούχων
Εργαζομένων στα ΤΕΚ και Call Centers
•Την ενίσχυση άμεσα με προσωπικό στα ΤΕΚ για να καλύψουν τις ελλείψεις
που υπάρχουν
•Τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου Αξιολογίου μετά από συμφωνία ΟΜΕ-ΟΤΕ
και Διοίκησης
•Την προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης στάθμης τμήματος και πάνω
•Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Νέων Υπηρεσιών OTE TV με όλα τα μέσα
συνδυάζοντας τις ανάγκες των πελατών με αυτές των εργαζομένων
•Την αναγνώριση όλων των τίτλων σπουδών (πτυχία και μεταπτυχιακά)
•Την αξιοποίηση όλων των εργαζομένων του ΟΤΕ ανάλογα με τα προσόντα
και τις δεξιότητες που διαθέτουν
•Για την ακύρωση της εγκληματικής απόφασης που οδήγησε στην ανεργία
2.656 εργαζόμενους της ΕΡΤ και έπληξε την ελευθερία της ενημέρωσης
ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να επιδώσει το Ψήφισμα αυτό
στη Διοίκηση του ΟΤΕ, στην Πολιτική Ηγεσία, στους Συνδικαλιστικούς Φορείς,
στον Ημερήσιο Τύπο, στα Μ.Μ.Ε. και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, καθώς
και την ανάρτησή του στο site του Συλλόγου. 		



ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ
Οι Αντιπρόσωποι στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Πανελληνίου
Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 8 & 9 Νοεμβρίου
2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο των Εργαζομένων του ΟΤΕ Αττικής, αφού
συζήτησαν διεξοδικά το θέμα της αναδιάρθρωσης του Συνδικαλιστικού
Κινήματος του χώρου του ΟΤΕ και έλαβαν υπόψη τους μνημονιακούς νόμους
που καθιστούν τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις ισχυρότερες των Κλαδικών,
θέτοντας ουσιαστικά στο περιθώριο τις Κλαδικές Ομοσπονδίες, κατέληξαν
σε πρόταση για δυο ισχυρά Σωματεία στον ΟΤΕ, ένα αμιγώς τεχνικό και ένα

που θα καλύπτει όλο το υπόλοιπο προσωπικό και μια ισχυρή Ομοσπονδία στον
Όμιλο.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να επιδώσει το Ψήφισμα αυτό
στη Διοίκηση του ΟΤΕ, στην Πολιτική Ηγεσία, στους Συνδικαλιστικούς Φορείς,
στον Ημερήσιο Τύπο, στα ΜΜΕ και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, καθώς
και την ανάρτησή του στο site του Συλλόγου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ OTEplus
Οι Αντιπρόσωποι στην 5η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του
Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις
8 & 9 Νοεμβρίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο των Εργαζομένων Αττικής,
αφού συζήτησαν διεξοδικά το θέμα των εργαζομένων στον ΟΤΕ μέσω της
OTEPLUS, κατέληξαν στην πρόταση:
Να απαιτήσουν να κλείσει η OTEPLUS και οι εργαζόμενοι να μεταφερθούν στη

μητρική Εταιρεία, καθώς το έργο που εκτελούν καλύπτει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες της μητρικής Επιχείρησης.
Αναθέτουμε στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας να επιδώσει το ψήφισμα αυτό στη
Διοίκηση του ΟΤΕ, στους Συνδικαλιστικούς Φορείς, στον Ημερήσιο Τύπο, στα
ΜΜΕ και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την ανάρτησή του στο
site του Συλλόγου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤ
Καταδικάζουμε–καταγγέλλουμε την εισβολή–καταδρομή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ,
την κρατική και εργοδοτική βία, που προσπαθούν να περάσουν με το δόγμα
«νόμος και τάξη», που χτύπησε στο σκοτάδι και σε συνέχεια του «μαύρου»
που έχουν αποφασίσει για χιλιάδες εργαζόμενους, με τις πολιτικές της
κυβέρνησης, της Ε.Ε. και των κεφαλαιοκρατών.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και καλούμε
το σύνολο των εργαζομένων να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί μετά
την ΕΡΤ θα ακολουθήσουν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) και άλλες

κρατικές επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν απάντηση σε κάθε
χώρο δουλειάς σε κάθε κλάδο. Να μην περάσει ο φόβος του «Νόμος και
Τάξη».
Η μόνη επιλογή που έχουμε ως εργαζόμενοι είναι ο αγώνας με συμμετοχή
και οργάνωση. Έτσι μόνο μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί η δύναμη των
εργαζόμενων είναι μεγάλη και δεν την έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει.
Τώρα πρέπει να τη δοκιμάσουμε!!!
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