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Αριθμ. Πρωτοκ.: 7894 

 
Αθήνα 12 Ιουνίου 2021 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΨΗΦΙΣΜΑ 

42ης Συνέλευσης Αντιπροσώπων Σ.Ε. C.T.S. 

 

Εμείς οι Αντιπρόσωποι της 42ης Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Σ.Ε. C.T.S., που έγινε 

στις 12/6/2021 στην Αθήνα, αφού συζητήσαμε και αναλύσαμε θέματα και ζητήματα 

που απασχολούν τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε παραθέτουμε το 

ακόλουθο ψήφισμα, το οποίο θα αποτελέσει και ένα σχέδιο δράσης στο επόμενο 

διάστημα. 

Μέσα στην δίνη και την απειλή ενός εργασιακού νομοσχεδίου που εν μία νυκτί 

θέλει να ισοπεδώσει κεκτημένα δεκάδων ετών, είμαστε υποχρεωμένοι να 

αποβάλλουμε παραταξιακά και κομματικά κριτήρια ώστε όλοι μαζί δυναμικά να 

κάνουμε τους αγώνες αυτούς και να καταφέρουμε την ανατροπή του. 

Σήμερα είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ σε ένα σωματείο σύγχρονο και αντάξιο των 

προσδοκιών των μελών του. Με κάθε τρόπο η καθημερινή ενημέρωση αλλά και η 

στρατηγική στο αύριο πρέπει να είναι κατανοητή. 

Οι πλειοψηφίες πρέπει να είναι τόσο ισχυρές, ώστε τα αποτελέσματα να είναι και 

σημαντικά και να ανταποκρίνονται στα θέλω μας. 

Σταθήκαμε με επαγγελματισμό ένα χρόνο τώρα σε ένα παγκόσμιο και πρωτοφανές 

φαινόμενο, αυτό του covid-19. Και ενώ η μητρική εταιρεία DT έκανε την κίνησή της 

δίνοντας μπόνους στους πάντες, η εταιρεία επιλεκτικά έδωσε αυξήσεις και δωράκια 

σε κάποιους. 

Είναι ξεκάθαρο ότι είναι υποχρεωμένη πλέον να πληρώσει αυτόν τον 

επαγγελματισμό και κάθε χρόνο να αναθεωρεί με θετικό πρόσημο την αξία του 

καθενός μας. 
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ρόλος – Μισθοί – Εξέλιξη – Σύστημα Αξιολόγησης – Υγεία και Ασφάλεια στην 

Εργασία είναι οι βασικοί πυλώνες συμφωνίας στο αύριο. 

Δεν συζητάμε ότι εκπαίδευση, εργαλεία, ΜΑΠ είναι αυτονόητα. 

Στο αύριο η λειτουργία των γραμματειών σε ανοιχτή και καθημερινή συνεργασία με 

τα υπόλοιπα σωματεία του Ομίλου είναι υποχρεωτική. 

Στα κεκτημένα που πλέον δεν ακολουθεί η νέα εταιρεία στο σήμερα όπως το 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, πρέπει να δούμε πως θα τα 

αναπληρώσουμε, με τι μορφή και με τι απόδοση. 

Θα μπορούσαμε να πάμε στην λογική και πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δράσης που 

θα ανταποκρίνεται στα θέλω των μελών μας, των οικογενειών μας και εν γένει της 

κοινωνίας. 

Η προστασία των ανέργων με αύξηση του ταμείου τους αλλά και άνοιγμα νέων 

θέσεων εργασίας είναι επιτακτική. 

Αύξηση επιδομάτων σε οικογένειες οι οποίες έχουν πληγεί από το φαινόμενο covid-

19 μειώνοντας το εισόδημά τους και σε αρκετές περιπτώσεις και χάνωντας και την 

δουλειά τους, πρέπει να είναι άμεσες. 

Συλλογικές Συμβάσεις παντού. 

Αξιοπρεπή εργασία με ασφάλεια και εργασιακή ειρήνη είναι το ζητούμενο στο 

σήμερα. 

Η στρατηγική και πολιτική της εταιρείας είναι σε λίγο χρόνο να τρέξει πλάνα 5ετίας 

και 10ετίας. Πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές, να συμμετέχουμε σε επιτροπές και 

να έχουμε άποψη στο τι θέλουν να δημιουργήσουν. 

Αποβολή απόψεων που λειτουργούν για προσωπικό ή παραταξιακό όφελος. 

Το όραμα στο αύριο σε περιβάλλον εργασιακής ηρεμίας μπορούμε να το δούμε και 

να το ζήσουμε. Η υλοποίησή του είναι χρέος όλων μας. 
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Στήριξη στο σωματείο και αγώνα καθημερινό για να έχουμε λόγο, άποψη και εν 

τέλει κέρδος, μέσω έντιμων συμφωνιών που θα πρέπει επιτέλους να έχουν το 

θετικό πρόσημο που μας αξίζει. 

 

Το Προεδρείο της 42ης Συνέλευσης Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 


