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στις τηλεπικοινωνίες

ΠΑΣΚΕ - ΟΤΕ

Προγραμματισμός: Για ακόμα καλύτερες μέρες



Φίλη και φίλε,
Επικοινωνούμε μαζί σου, για να σού θέσουμε 
υπόψη ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν 
τον OTE. Κάνοντας την εκτίμηση ότι και o OTE 
αποτελεί έναν χώρο, στον οποίο η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ έδωσε τις εξετάσεις της, και έχο
ντας άμεση γνώση του θέματος σου εκθέτουμε 
παρακάτω αυτά τα στοιχεία, με την πρόθεση να 
σε βοηθήσουμε να διαμορφώσεις αντικειμενι
κή γνώμη.

Τι παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ στον OTE

Η θεαματική πτώση του 
OTE επί Ν. Δημοκρατίας

-11 δις 
(πρόβλεψη)

Αναστροφή οικονομικής πορείας: 
Από τα ελλείμματα στα κέρδη.

Η τηλεπικοινωνιακή πο
λιτική της δεξιάς:
•  Τηλεπικοινωνιακή 

ανάπτυξη της χώρας, 
άμεσα συνδεδεμένη 
με ξένα συμφέροντα.

•  Απουσία κοινωνικών 
κριτηρίων και ευρύτε
ρης εθνικής στρατη
γικής στις τηλεπικοι
νωνίες.

•  Αναχρονιστικό σύ
στημα διοίκησης, κα
κή οργάνωση και κα
κοδιαχείριση ή ακόμα 
και · διασπάθιση 
πόρων.

Κυριότερα αποτελέσμα
τα της πολιτικής αυτής:
•  Ραγδαία επιδείνωση 

της οικονομικής κα
τάστασης (ελλείμμα
τα χρήσεων 1980 και 
1981, 1,0 και 5,0 δις 
αντίστοιχα, πρόβλεψη 
για το 1982 11,0 δις, 
οικονομικοί δείκτες 
σε θεαματική πτώση).

•  Εκκρεμότητα εκατο
ντάδων χιλιάδων αι
τήσεων για νέα τηλέ
φωνα, χωρίς ουσια
στική πρόβλεψη ικα

νοποίησής τους (το 
τηλέφωνο είδος πο
λυτελείας).

•  Αλόγιστη χορήγηση 
μη αποδοτικών δεύ
τερων και τρίτων τη
λεφώνων, όταν μάλι
στα άλλοι -  ανάμεσά 
τους και επαγγελμα- 
τίες -  στερούνταν 
στοιχειώδη τηλεφωνι
κή εξυπηρέτηση.

•  Ενθάρρυνση του με
γάλου ιδιωτικού κε
φαλαίου, ντόπιου και 
ξένου, για εκχώρηση 
του OTE σ’ αυτό (π.χ. 
διατήρηση του χου
ντικού νόμου που 
επέτρεπε τη μετοχο
ποίηση, εκχώρηση 
του δικαιώματος διά
θεσης τηλετύπων, 
δευτερευουσών εγκα
ταστάσεων κ.λπ.).

•  Συναλλαγματική αι
μορραγία σε βάρος 
της εθνικής οικονο
μίας και των συμφε
ρόντων του OTE. Στό
χος η σκανδαλώδικη 
ευνοϊκή μεταχείριση 
πολυεθνικών εται
ρειών.

Στην τετραετία του ΠΑΣΟΚ το πο
σοστό των προμηθειών που πέρασε 
στα ελληνικά χέρια διπλασιάστηκε.

Καθαρά κέρδη ή ζημιές του OTE



Τι πέτυχε το ΠΑΣΟΚ στον OTE
Η τηλεπικοινωνιακή πολι- Αποτελέσματα - εττιτεύγ-
τική του ΠΑΣΟΚ: ματα μέχρι σήμερα

ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σ: 8.317 εκατ. 

5.482 εκατ.

2.635 εκατ.

Σ: 8.880 εκατ. 

3.529 εκατ.

5.352 εκατ.

1981 1983

Ιρλανδία 22 Ενδεικτικό τηλεφωνικό
Αγγλία 10 κόστος (1984) διαφόρων
Δ. Γερμανία 8 ευρωπαϊκών χωρών
Ολλανδία 6 σε δραχμές, μετά από
Σουηδία 5 τη συσχέτιση των
Δανία 4 κατά κεφαλή εισοδημάτων.
Νορβηγία 3
Βέλγιο 3
Γαλλία 3
Ελλάδα 2
6 3

Τηλεφωνική πυκνότητα χώρας 
(τηλέφωνα ανά 100 κατοίκους)

1981
1982
1983
1984

30.23
31.70
33.55
35.31

ικανοποίηση νέων συνδέσεων. Νέες συνδέσεις

1981
149.266

1982
159.714

1983
214.000

•  Ριζική αλλαγή με γνώμονα:
—  Τα συμφέροντα της 

χώρας
—  Την άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής
—  Την οικονομική ανά

πτυξη
—  Τη μείωση της ξένης 

εξάρτησης.

•  Κριτήρια τηλεφωνοδότη-
σης:
—  Ό λο ι οι νομοί θεωρού

νται κοινωνικά ισοδύ
ναμοι

—  Άμεση προτεραιότητα 
στην τηλεφωνοδότηση 
χωριών και οικισμών 
(παθητική επένδυση 
αλλά κοινωνική επ ι
λογή)

—  Προγραμματισμένη ικα
νοποίηση της τηλεφω
νικής ζήτησης (π.χ. 
αποθάρρυνση μη απο
δοτικών δεύτερων και 
τρίτων τηλεφώνων με 
προτεραιότητα στην ι
κανοποίηση στοιχειω
δών κοινωνικών και πα
ραγωγικών αναγκών)

•  Νέοι προσανατολισμοί
—  Αναδιοργάνωση - απο

κέντρωση της επιχείρη
σης, για τον περιορισμό

του υδροκεφαλισμού 
των υπηρεσιών στην 
πρωτεύουσα και την κα
λύτερη εξυπηρέτηση 
της περιφέρειας.

—  Υιοθέτηση νέων τεχνο
λογιών με στόχο την κα
λύτερη εξυπηρέτηση 
του κοινωνικού συνό
λου από τεχνικοοικονο- 
μική άποψη.

•  Ριζικές αλλαγές στις προ
μήθειες υλικών
—  Δραχμοποίηση προσ

φορών για να αποφεύ
γεται το φαινόμενο με 
άλλο τίμημα να «κλεί
νει» η συμφωνία και με 
άλλο να γίνεται η πλη
ρωμή εξαιτίας της ανα
τροπής συναλλαγματι
κών ισοτιμιών.

—  Κατάργηση της αρχής 
παράδοσης συστημά
των και υλικών «με το 
κλειδί στο χέρι», ώστε 
να υπάρχει ουσιαστική 
μεταφορά τεχνικών 
γνώσεων απ' το εξωτε
ρικό και να ενισχύεται η 
εγχώρια βιομηχανία.

—  Ελληνικοποίηση σημα
ντικού μέρους των προ
μηθειών και αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμε
νης αξίας.

•  Αναστροφή της καθοδικής οι
κονομικής πορείας (1,0 δις 
πλεόνασμα χρήσεως 1982, 
ενώ προβλεπόταν από τη Νέα 
Δημοκρατία 11,0 δις 6,0 δις 
πλεόνασμα για το 1983 και 
3,7 δις το 1984).

•  Αύξηση των εσόδων κατά 
72% με τη νέα πολιτική που 
ακολουθήθηκε στις προμή
θειες, την αύξηση της κίνησης 
και την άνοδο της παραγωγι
κότητας και μόνο κατά 28% 
λόγω της αύξησης των τελών.

•  Υλοποίηση κοινωνικής πολιτι
κής με τηλεφωνοδότηση 
2.000 οικισμών και νησιώτι- 
κων χωριών που είχαν ένα ή 
κανένα τηλέφωνο, προώθηση 
του κοινωνικού τηλεφώνου 
και χρέωση του συνδρομητή 
με τέλος πολύ μικρότερο από 
το αντίστοιχο κόστος του OTE 
(αύξηση τέλους στο διάστημα 
1977 έως 1982 από 1,0 σε 2,0 
δρχ. και του κόστους από 1,6 
σε 5,7 δρχ. ανά αστική συν
διάλεξη).

•  Αύξηση του αριθμού των νέων 
συνδέσεων, των κοινοχρή
στων τηλεφώνων και των οι
κιακών κέντρων που εξοικο
νομούν κύριες συνδέσεις.

•  Εξοικονόμηση 1,2 δις από 
δραχμοποίηση και επαναδια
πραγμάτευση συμβάσεων 
προμηθειών που υπογράφτη
καν επί Ν. Δημοκρατίας.

•  Γ ρηγορότερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη σε σειρά υπερε- 
σιών (π.χ. Βλάβες με το 121 
κ.λπ.).

•  Λήψη σειράς μέτρων για τους 
εργαζόμενους στον OTE σε 
συνεργασία με την Ομοσπον
δία OTE (θεσμικές αλλαγές, 
νέο μισθολόγιο, πλήρη κάλυ
ψη αποδοχών από την αύξηση 
του τιμαρίθμου, φορολογικές 
ελαφρύνσεις, δημιουργία 2 
παραθεριστικών θερέτρων και 
3 επιπλέον παιδικών σταθ
μών, επικουρική ασφάλιση, 
βελτίωση συνθηκών δουλειάς 
π.χ. σύγχρονα αυτοκίνητα με
ταφοράς τεχνικών κ.λπ.).

Τέσσερα χρόνια άρκεσαν για ν’ αλ
λάξει πορεία και κατεύθυνση o OTE

Τα τέσσερα χρόνια του ΠΑΣΟΚ ανά- Για να είναι o OTE Οργανισμός Κοι-
στρεψαν αυτή την πολιτική δεκαε- νής Ωφέλειας και όχι επιχείρηση
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τιών της Δεξιάς «Ιδιωτικής» Ωφέλειας.
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Έτος

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Μέσο κόστος (δρχ.) Μέση τιμή (δρχ.) 
ανά αστική συνδιάλεξη πώλησης αστικής 
(τι στοιχίζει στον OTE) μονάδας

1,6
1,8
2,8
3,0
3,9
5,7
5,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,1

ΠΑΣΟΚ Για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών μας 
Για ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη

ι



Η αποφασιστική επιλογή για τον OTE

Κοινωνικοποίηση

Η ΜΕΓΑΛΗ επιλογή του ΠΑΣΟΚ για τον OTE 
και όλες, άλλωστε, τις επιχειρήσεις Κοινής 
Ωφέλειας, είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τους, 
δηλαδή η χάραξη των στόχων τους και η 
διοίκησή τους από όργανα στα οποία συμμε
τέχουν οι εκπρόσωποι και των εργαζομένων 
στην επιχείρηση και των κοινωνικών φορέων 
που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της. (Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση, ΓΣΕΕ, Επιμελητήρια κ.λπ.).

Η Κοινωνικοποίηση, χωρίς να είναι αυτοδια
χείριση (έλεγχος μόνο από τους εργαζόμε
νους) ή εθνικοποίηση (έλεγχος μόνο απο το 
κράτος), αποτελεί ριζική και ώριμη αλλαγή του 
συστήματος που ίσχυε μέχρι σήμερα και που 
κατά γενική ομολογία είχε προ πολλού χρεο
κοπήσει.
Για το ΠΑΣΟΚ, η Κοινωνικοποίηση είναι ο 
μοχλός για σωστή τηλεπικοινωνιακή ανάπτυ
ξη και παροχή καλύτερων και φθηνότερων 
υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. 
Παράλληλα είναι η ασπίδα όχι μόνο για την 
προστασία της επιχείρησης από τις ορέξεις 
του ιδιωτικού κεφαλαίου το οποίο με κάθε 
τρόπο επιδιώκει την άλωσή της, αλλά και για 
την προστασία της εθνικής μας ανεξαρτησίας. 
Η συμμετοχή των εργαζομένων και των εκ
προσώπων του κοινωνικού συνόλου στη λήψη 
των αποφάσεων, είναι μια πρόσθετη εγγύηση 
για τη σωστή και κοινωνικά δίκαιη διανομή 
υπηρεσιών του OTE σε όλη τη χώρα και ιδίως 
στα από δεκαετίες εγκαταλειμμένα ορεινά και 
νησιώτικα χωριά μας.
ΓΓ αυτό λοιπόν, φίλη και φίλε, λέμε ότι η 
επιλογή ανάμεσα στην Κοινωνικοποίηση και 
στην εκχώρηση -  ξεπούλημα του OTE είναι 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ.

ΓΓ αυτό και αγωνιζόμαστε για την προστασία 
του θεσμού, γι’ αυτό και αισιοδοξούμε για τις 
καλύτερες μέρες που θά ρθουν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ OTE 
Στην υπηρεσία του Λαού 
Φραγμός στα ξένα συμφέροντα

-  ή... -  ξεπούλημα

Η Νέα Δημοκρατία έχει απερίφραστα εξαγγείλει 
ότι θα καταργήσει την Κοινωνικοποίηση, την 
οποία θεωρεί «ψευτο-όραμα», και ότι θα εκχωρή
σει -  στο όνομα της λεγόμενης «φιλελεύθερης» 
οικονομικής της πολιτικής -  τον OTE στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο, με τη μέθοδο της μετοχοποίησης, κάτι 
δηλαδή που είχε επιδιώξει να κάνει και η χούντα. 
Η ιδιωτικοποίηση (κοινώς ξεπούλημα) του OTE 
ουσιαστικά απευθύνεται στη βουλιμία των μεγά
λων ιδιωτικών συμφερόντων και των πολυεθνικών 
εταιρειών που θα σπεύσουν να ιδιοποιηθούν τις 
κερδοφόρες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Αν κοντά σε όλα αυτά προστεθούν:

•  οι κίνδυνοι για την εθνική μας ανεξαρτησία, 
που εγκυμονεί ο έλεγχος των τηλεπικοινω
νιών μας από τις πολυεθνικές εταιρείες και 
ακόμα τα σκληρά μέτρα για τους εργαζόμε
νους στο όνομα της φιλελεύθερης οικονο
μίας όπως:
-  η κατάργηση της ΑΤΑ
-  η απελευθέρωση της αγοράς και των τι

μών με έκρηξη ανατιμήσεων
- η  καθιέρωση του ωρομισθίου απασχόλη

σης με αποτέλεσμα την διατίμηση της 
εργασίας και το χτύπημα του σοσιαλιστι
κού κινήματος αντιλαμβάνεται κανείς σε 
ποιόν «παράδεισο» σχεδιάζει να μας βά
λει η Νέα Δημοκρατία και σίγουρα αυτό, 
το ξέρουν καλά τα βρετανικά συνδικάτα, 
τώρα που το 51 % των μετόχων του βρετα
νικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών που
λήθηκε στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, και γ ι’ 
αυτό τονίζουν ότι ο λαός της χώρας τους 
δεν μπορεί να νιώθει ότι η ασφόλειά της 
είναι σίγουρη.

Σ ’ αυτή λοιπόν την κατάσταση, φίλη και φίλε, 
φιλοδοξεί να οδηγήσει τον OTE η Νέα Δημο
κρατία.
Και φαντάσου αν είχε γίνει ένα τέτοιο ξεπού
λημα, που θα είχαν φθάσει τα τηλεφωνικά 
τέλη και πόσες χιλιάδες χωριά και οικισμοί θα 
είχαν μείνει χωρίς τηλέφωνο. Και σύ, φίλε 
επιχειρηματία, φαντάσου τα τηλέτυπα, ή τις 
δευτερεύουσες εγκαταστάσεις να σου διατί
θενται στη διπλάσια τιμή... (όπως ήταν προτού 
αναλάβει πρόσφατα την διάθεσή τους o OTE).



Διορθώθηκαν όλα;
Όχι βέβαια! Στην κατάσταση που παραλάΒαμε τον OTE κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο 
μέσα σε τέσσερα χρόνια. Έγιναν όμως πολλά! Κυρίως έργα υποδομής που τόσο ήταν 
απαραίτητα αλλά και τόσο παραμελημένα από τη Ν.Δ. Χάρη σ’ αυτά ο Οργανισμός 
στα αμέσως επόμενα χρόνια θα λειτουργεί όπως πραγματικά τον θέλει ο πολίτης. 
Κάναμε δουλειά σε Βάθος, γαιτί εκεί έπρεπε να φτάσουμε για να Βγάλουμε τον OTE 
από τη λειτουργική ανυπαρξία στην οποία τον έριξε η πολιτική της Νέας Δημοκρα
τίας. Δική μας πολιτική δεν είναι τα έργα Βιτρίνας... Είναι η πρόνοια, ο προγραμματι
σμός, η παραγωγική επένδυση, η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος και όχι 
«άλλων» συμφερόντων... Το κοντινό μέλλον θα αποδείξει την ορθότητα της επιλογής 
μας.

O OTE για ακόμα καλύτερες μέρες
Οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ για τον OTE, στα επόμενα χρόνια είναι:

•  Η προστασία της Κοινωνικοποίησης και καταξίωσή της στη συνείδηση των χρηστών και των 
εργαζομένων.

•  Η αναδιοργάνωση -  αποκέντρωση της επιχείρησης για να περιοριστεί δραστικά ο υδροκεφα
λισμός της πρωτεύουσας και να εξυπηρετηθεί καλύτερα η περιφέρεια.

•  Η ριζική αλλαγή της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα 
της Ελλάδας και όχι των ξένων χωρών.
Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε:

•  Τηλεφωνική πυκνότητα ανάλογη με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας
•  Αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής με κριτήρια παραγωγικά και κοινωνικά δίκαια.
•  Ευρεία διάθεση κοινόχρηστων τηλεφώνων και οικιακών κέντρων
•  Επηρεασμό και περιορισμό της ζήτησης για τα πρόσθετα τηλέφωνα που δεν εξυπηρετούν 

παραγωγική ή οικονομική σκοπιμότητα.

•  Η κάλυψη κατά 90% των πραγματικών αναγκών της χώρας μέχρι το 1995 με σταθερούς 
ετήσιους ρυθμούς και με προτεραιότητα στις αιτήσεις πρώτου τηλεφώνου και στις αιτήσεις 
των επιχειρήσεων.

•  Η τηλεφωνοδότηση ΟΛΩΝ των χωριών και των οικισμών της χώρας μέχρι το 1990.

•  Η συμμετοχή στην ίδρυση εργοστασίου τηλεπικοινωνιακών υλικών ψηφιακής τεχνολογίας, με 
προοπτική τροφοδότησης όχι μόνο του OTE αλλά και της ξένης αγοράς.

•  Η περαιτέρω εξυγίανση των προμηθειών και ελληνοποίηση ακόμη περισσότερων.

•  Η ουσιαστική βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης (Μείωση του χρόνου αναμονής, 
άμεση πληροφόρηση του πολίτη απο μηχανογραφημένο σύστημα, γρήγορη άρση βλαβών, 
και καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας).

•  Η παροχή νέων υπηρεσιών (δορυφορική επικοινωνία, τηλε-ειδοποίηση, τηλέφωνο σε αυτοκί
νητα, κ.λπ.).

ΠΑΣΟΚ


