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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 286
ΤΙΜΗ: 0, 001€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 013064

TΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Cosmote 
Technical Services.

Βερανζέρου 34 (5ος όροφος)
Αθήνα 104 32, τηλ. 210 5241576-7
Fax: 210 5229150, 210 5200006
E-mail:info@union-cts.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σύλλογος Eργαζομένων  
Cosmote Technical Services
Βερανζέρου 34 • www.union-cts.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Βερανζέρου 34, Αθήνα 104 32
Τηλέφωνο - Fax: 210 5241576
Κινητό: 6970 062 449 
E-mail: tlouvaris@c-ts.gr

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Η «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θρασύβουλος Λούβαρης, Μάνος Ζαρμαλής, 
Λάμπρος Παφλιάς, Κωνσταντίνος Μπέτσικος, 
Χρήστος Δημητρίου, Βασίλειος Βάκος

Συνεργάτες του περιοδικού  
είναι όλα τα μέλη του 
Συλλόγου Εργαζομένων CTS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΚΑΜΠΥΛΗ»
Αντιγόνης 60 & Λένορμαν, Κολωνός
Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Μ. ΣΚΟΡΔΑ
Θεμιστοκλέους 23, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210 2389888

Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις
της Συντακτικής Επιτροπής.
Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.

Παρακαλούμε 
ενημερώστε μας για τις 
αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την 
έκδοση του περιοδικού είναι τα τα-
χυδρομικά έξοδα αποστολής. Και 
εμείς στέλνουμε το σύνολο των 
εντύπων μας, κοντά 4.000 φύλλα, 
ταχυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι άδικο να έχουν αλλάξει οι 
συνάδελφοι διεύθυνση και να μη μας ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με την γραμματεία του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων Cosmote Technical Service στο 210 5241576-7 (ώρες γραφείου)  
ή στείλτε μας την νέα διεύθυνση σε περίπτωση αλλαγής στο E-mail: 
info@union-cts.gr

Συλλυπητήρια
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Cosmote 

Technical Services εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στον συνάδελ-
φο Παναγιώτη Διαμαντόπουλο για τον θάνατο  της πολυαγαπημένης 
του μητέρας.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Cosmote 
Technical Services εκφράζει τη βαθιά θλίψη και τα θερμά συλλυπητή-
ρια του στην οικογένεια του αγαπημένου μας συναδέλφου Kαρακώ-
στα Αλέξανδρου.

Καταστατικό
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ΕΔΩ θα βρείτε  
το Kαταστατικό 
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«Απογείωση» των νέων συνδέσεων  
σε γρήγορα δίκτυα οπτικής ίνας

Εντυπωσιακή αύξηση 27% στους συνδρομη-
τές του ΟΤΕ που είχαν σύνδεση υψηλής τα-
χύτητας με οπτική ίνα. Στο τέλος του 2020 ο 

αριθμός των συνδέσεων είχε ανέλθει σε 945.000.

Η αύξηση των απαιτήσεων για τα δίκτυα στο σπίτι 
κατά την διάρκεια της πανδημίας, έστρεψε τους 
καταναλωτές στις συνδέσεις οπτικής ίνας, με τον 
ΟΤΕ να είναι ο μεγάλος κερδισμένος, καθώς είδε 
τους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών υψη-
λών ταχυτήτων να αυξάνονται κατά 27,4% μέσα 
στο 2020.

Ο ΟΤΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικής 
ίνας και κατάφερε να ξεπεράσει τις 300.000 
συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι την πρίζα, ενώ έχει 
στόχο να φτάσει τις 500.000 συνδέσεις μέχρι το 
τέλος του 2021. Η διείσδυση των οπτικών ινών 
ανέρχεται πλέον στο 44% του συνόλου των συν-
δρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, μια αύξηση 7 
ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση, ενώ υπάρ-
χει αρκετό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο ΟΤΕ κατέγραψε το δ' τρίμηνο του 2020 41.000 
καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών 
λιανικής, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2,145 εκα-
τομμύρια. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρε-
σιών έχει πλέον αγγίξει το 80% της συνδρομητι-
κής βάσης σταθερής.

Όπως ανέφερε ο ΟΤΕ στην ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων του για το 2020, η διείσδυση 
των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτή-
των οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισε να ση-
μειώνει πρόοδο, προσελκύοντας 59.000 καθαρές 
νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Στο τέλος του έτους, 
945.000 συνδρομητές είχαν επιλέξει τις συγκε-
κριμένες υπηρεσίες, μια αύξηση 27,4% σε σχέση 
με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους, χάρη στη 
συνεχή αύξηση της ζήτησης για υψηλότερες τα-
χύτητες δικτύου και στις επενδύσεις της εταιρείας.

Παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συνδρομη-
τών COSMOTE TV ανήλθε σε 575 χιλιάδες, αυξη-
μένος κατά 3,7% σε ετήσια βάση καταγράφοντας 
12 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. 

Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-
Top, για να ενισχύσει τα πακέτα υπηρεσιών προς 
τους συνδρομητές. Η ανανέωση των δικαιωμά-
των μετάδοσης των UEFA Leagues (Champions 
League, Europa League and Europa Conference 
League) έως το 2024, καθώς και οι παραγωγές 
της COSMOTE TV ενισχύουν την ανταγωνιστική 
θέση της COSMOTE TV με ιδιαίτερα δημοφιλές 
περιεχόμενο.

Με τους πελάτες να υιοθετούν όλο και περισσό-
τερο υπηρεσίες FTTH ή Vectoring, το ποσοστό 
των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών που απο-
λαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες 
έχει αγγίξει το 14% των συνδέσεων οπτικών ινών 
και συνεχίζει να αυξάνεται. Έχοντας ολοκληρώσει 
το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC, ο ΟΤΕ 
προχωρά εντατικά στην υλοποίηση των υποδο-
μών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε πε-
ριοχές που είτε αναμένεται υψηλή ζήτηση ή δεν 
ήταν εφικτή η κάλυψη με FTTC, αναμένοντας ότι 
η ζήτηση θα επιταχυνθεί στο προσεχές μέλλον.

ΠΗΓΗ: https://www.businessdaily.gr/

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς
Λούβαρης Θρασύβουλος 

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 
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Συναδέλφισσες, -οι
Έχουν περάσει 3 μήνες σχεδόν σε ένα περιβάλ-

λον εργασιακό που στηρίζεται στην μετεξέλιξη της 
εταιρίας μέσω της απόσχισης κλάδων, υπηρεσιών 
και της δημιουργίας τριών θυγατρικών.

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν κάνουμε 
τίποτα διαφορετικό στην καθημερινότητα μας σε 
σχέση με πριν. Αυτό είναι αλήθεια, οι διαφορές 
προκύπτουν από την πολιτική της κάθε εταιρείας 
για το μέλλον της. Έτσι τουλάχιστον όπως ο όμι-
λος το έχει παρουσιάσει.

Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το ότι όλοι μας 
με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και υπευθυνό-
τητα εργαζόμαστε ώστε το εργασιακό μας περι-
βάλλον να μην έχει ή κρύβει κινδύνους σε επίπεδο 
ανασφάλειας για την θέση και τον ρόλο μας στην 
εταιρεία.

Γνωρίζοντας και βλέποντας την εξέλιξη σε τε-
χνολογία και τεχνογνωσία που έχει συμβεί την 

τελευταία δεκαετία, ορισμένες φορές τρομάζει η 
εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει στο άμεσο μέλλον 
σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Πάντα ήμασταν πρωτοπόροι και πρωταγωνιστές 
σε ότι νέο έπρεπε να υποστηρίξουμε και πάντα μα 
πάντα τα καταφέρναμε, παρόλο που πολλές φο-
ρές δεν υπήρχε η απαραίτητη εκπαίδευση. Μόνοι 
μας καταφέρνουμε να παρακολουθούμε το σήμε-
ρα και το αύριο και αυτό είναι η δύναμη που μας 
καθιερώνει στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ως η 
"ομάδα εκείνη" που δεν χάνει ποτέ.

Εδώ και πάνω από ένα χρόνο αυτό που ξεκίνησε 
ως "προσωρινό" και έχει γίνει καθεστώς, η πανδη-
μία του covid-19 μας έκανε απόμακρους, χάθηκε η 
καθημερινή επαφή στα Τ.Τ.Λ.Π. και αλλού. Η προ-
σπάθεια μέσω εφαρμογών όπως Zoom και Webex 
να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, έχει 
ξεκινήσει εδώ και καιρό, έχουμε μιλήσει με αρκε-
τούς συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα και προ-

Άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων CTS  
Θεόφιλου Μπιρμπιλή
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βληματισμοί, ενστάσεις και προτάσεις σε θέματα 
που μας απασχολούν σε προσωπικό και συλλογικό 
επίπεδο καταγράφονται και δρομολογούνται προς 
λύση.

Καταφέραμε με μεγάλη προσπάθεια, παρα-
τάξεις με διαφορετικές απόψεις και ιδεολογι-
κά πιστεύω, προς όφελος των συναδέλφων και 
μόνο, να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να 
καταφέρουν τελικά να προλάβουν και να εξελί-
ξουν το ιστορικό σωματείο της ΠΕΤ-ΟΤΕ σε 
Σύλλογο Εργαζομένων C.T.S., με αποτέλεσμα 
να είμαστε και οι μόνοι που άμεσα μπορούν να 
προκαλέσουν την εταιρεία σε διάλογο, όπως έχει 
γίνει ήδη σε πρώτη φάση, ώστε θέματα όπως οι 
πωλήσεις, το αξιολόγιο και η καθημερινή πίεση 
στον όγκο εργασιών, σε συνδυασμό με τις ελάχι-
στες προσλήψεις, να μπορέσουν να επιλυθούν.

Ακούγονται και γράφονται πολλά στα social 
media από φανερές, κρυφές και πολλές "στημέ-
νες" ομάδες επικοινωνίας, στο ποιοι ηγούνται στο 
σωματείο, στο ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις και 
ποιοι τελικά είναι αυτοί που στο άμεσο μέλλον θα 
πρέπει να αποφασίσουν θέματα όπως η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας.

Ένα είναι το σίγουρο, και αρκετοί από αυτούς 
που χυδαιολογούν, δεν το έχουν καταλάβει, "αυ-
τοί" που ηγούνται και εργάζονται καθημερι-
νά για όλους τους εργαζόμενους στην C.T.S. 
είναι τα ίδια τα μέλη του σωματείου, όλοι οι 
συνάδελφοι εργαζόμενοι. Αυτοί είναι οι πρωταγω-
νιστές, έχουν δώσει την εντολή, έχουν δώσει την 
εξουσιοδότηση.

Τίποτα δεν γινόταν στα "κρυφά", τίποτα δεν γι-
νόταν χωρίς να το ξέρουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ πριν, του Σ.Ε.C.T.S. τώρα.

Όλα στο φως, όλα στον κόσμο, στα μέλη μας. 
Ναι, θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει εκλογικές δι-
αδικασίες, απλά ήταν απαγορευτικό, γιατί το κοι-
νωνικό περιβάλλον σε σχέση με την πανδημία δεν 
ευνοεί. Και συνελεύσεις θα γίνουν στις Τ.Δ.Ε. σε 
όλη την Ελλάδα, και Συνέλευση Αντιπροσώπων 
και εκλογές. Κανείς δεν κρύβει τίποτα και κανείς 
δεν κρύβεται πίσω από την θέση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, που ο κόσμος του έδωσε. Όλα τα υπό-
λοιπα είναι στην σφαίρα της φαντασίας και στα 
θέλω κάποιων, που το προηγούμενο διάστημα 
έκαναν τα αδύνατα δυνατά να σταματήσουν την 

αλλαγή καταστατικού, να στέλνουν εξώδικα στο 
σωματείο για μια θεσούλα, να δημιουργούν εντυ-
πώσεις για αναλγησία και "κρυφά ραντεβού" την 
ώρα, που οι εξελίξεις στην εταιρεία τρέχουν και 
πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ.

Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα 
και το σωματείο μας που λειτουργούσε και λει-
τουργεί πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες, με 
απλές πλειοψηφίες στο παρελθόν ή με ευρύτε-
ρες πλειοψηφίες τελευταία, παίρνει αποφάσεις 
και βρίσκει τη δύναμη να διεκδικεί και να κερδίζει.  
Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, αρκεί να υπάρχει 
εμπιστοσύνη σε όλους τους εκλεγμένους του Δ.Σ. 
και των Τ.Δ.Ε. που καθημερινά δίνουν την μάχη 
για ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Η εγκυρότητα των συζητήσεων και αποφάσεων 
που προκύπτουν θα πρέπει να επικοινωνούνται 
στα μέλη, όπως και συμβαίνει τους τελευταίους 
μήνες, μέσα από τις ανακοινώσεις και τα δελτία 
τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων C.T.S. και της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται και 
γράφονται από παρατάξεις και διάφορους επανα-
στάτες του πληκτρολογίου περισσότερο δημιουρ-
γούν προβλήματα παρά τα λύνουν.

Εμπιστοσύνη σε όλους εμάς, που τα τελευ-
ταία χρόνια με αίσθημα ευθύνης στηρίζαμε απο-
φάσεις και συμβάσεις, ώστε να έχουμε ένα σταθε-
ρό εργασιακό περιβάλλον.

Με υπομονή, σύνεση και υπευθυνότητα η 
παράταξη είναι παρών, δίνει την μάχη για το 
μέλλον μας. Αγκυλώσεις του παρελθόντος 
αποβάλλονται και η προσπάθεια ευρύτερης 
συνεννόησης στο αύριο είναι γεγονός. Ας 
σκεφτούν οι υπόλοιπες παρατάξεις, και τα πρόσω-
πα που θέλουν να γίνουν σωτήρες των πάντων, να 
σταματήσουν την στείρα αντιπολίτευση και με ρε-
αλιστικές προτάσεις για τα καθημερινά προβλήμα-
τα κάνοντας έναν γόνιμο διάλογο να βοηθήσουν 
στην επίλυσή τους και όχι στην διατήρησή τους.

Ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων θα φέ-
ρει τους αγώνες εκείνους που ενδεχομένως χρει-
αστούν, ώστε να υπερασπιστούμε και τελικά να 
κερδίσουμε τα θέλω μας.

Μπορούμε και αξίζουμε ένα καλύτερο αύ-
ριο για όλους μας.
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Είναι πλέον δεδομένο ότι το περιβάλλον στο 
οποίο εργαζόμαστε, δυναμικά αλλάζει και 
δημιουργεί συνεχώς νέα δεδομένα, νέες κα-

ταστάσεις, νέα προβλήματα και τελικά νέες προ-
κλήσεις για όλους μας.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον θα σταθούμε απέ-
ναντι ή δίπλα, με φόβο ή δυναμική πρόταση που 
αξίζει και αρμόζει τόσο στην ιστορία μας όσο και 
στο μέλλον μας;

Στην τεχνολογική πρόοδο της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης, του FTTH και του 5G, συνεπακό-
λουθο είναι ότι αλλάζουν πολλά, από την καθημε-
ρινότητά μας στην εργασία μέχρι και τις συνήθειες 
στην καθημερινή μας ζωή.

Σε αυτή τη συγκυρία, η διοίκηση του Ομίλου 
ΟΤΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε αναδιοργάνω-
ση, να δημιουργήσει θυγατρικές εταιρείες με τις 
οποίες ως περισσότερο ευέλικτος στην αγορά θα 
μπορέσει να διεκδικήσει και να κερδίσει μερίδιο 
από την πίτα. Στρατηγική επιλογή, που τα αποτε-
λέσματά της θα φανούν το επόμενο διάστημα και 
όλοι θα κριθούν από το εγχείρημα.

Το δικό μας σωματείο στάθηκε στο ύψος των 
περιστάσεων και ουσιαστικά ξεπέρασε τον εαυτό 
του και τις όποιες αντιλήψεις του χθες. Ο στόχος 
μας ήταν ξεκάθαρος, να κάνουμε ό,τι απαιτείται 
για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσουμε τις προκλήσεις.

Θεωρώ σημαντικό και ξεκαθαρίζω τι πραγματι-
κά εννοώ προκλήσεις.

Πρόκληση είναι η υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας στην εταιρεία CTS.

Πρόκληση είναι να δημιουργήσουμε συνθή-
κες προοπτικής και εξέλιξης για κάθε εργαζόμενο 
μέσα από τις δομές της εταιρείας.

Πρόκληση είναι να πετύχουμε ένα οικονομικό 
και θεσμικό περιβάλλον ικανοποιητικό για κάθε 

εργαζόμενο στην εταιρεία μας.
Πρόκληση είναι για το σωματείο μας στις τε-

χνολογικές προκλήσεις και αλλαγές να επιβάλλει 
στη διοίκηση συνεχείς εκπαιδεύσεις των ανθρώ-
πων μας έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στο 
νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. 

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα πρωταρχικός 
στόχος ήταν να αλλάξουμε το σωματείο μας και 
να μετεξελιχθεί σε επιχειρησιακό, με στόχο να 
έχουμε νομικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα και 
την ικανότητα να διαβουλευόμαστε επίσημα με τη 
διοίκηση. 

Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο και καθόλου 
απλό. Στο στάδιο αυτό συγκρούστηκαν η λογική 
με τον παραλογισμό. Οι εκπρόσωποι των παρα-
τάξεων ατελείωτες ώρες με προτάσεις δημιούρ-
γησαν το καταστατικό που υπερψηφίστηκε στη 
Συνέλευση Αντιπροσώπων. Αφήσαμε στην άκρη 

Άρθρο του Γ. Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων CTS  
Γιώργου Παπαμάρκου
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τις παραταξιακές μας αγκυλώσεις και δημιουρ-
γήσαμε ένα Καταστατικό αντιπροσωπευτικό και 
ανάλογο των ιδιαιτεροτήτων του μέλλοντος.

Οι στιγμές ιστορικές, μεγάλες και σημαντικές 
και η σελίδα άλλαξε.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων CTS είναι έτοιμος 
για τη νέα εποχή, έτοιμος να ασχοληθεί τόσο για 
τα ζητήματα της καθημερινότητας, όσο και για τα 
μεγάλα, με κορυφαίο την υπογραφή Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας.

Είμαστε εδώ, σωματείο και εργαζόμενοι να 
συμβάλλουμε με ουσιαστική εργασία και συνει-
σφορά, όπως τόσα και τόσα χρόνια έχουμε κάνει, 
στους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας αλλά 
με όρους σεβασμού στην προσωπικότητα μας, με 
αναγνώριση της εργασίας και του αποτελέσμα-
τος, έτσι ώστε και να δομηθεί η καθημερινότητα 
που αξίζει σε όλους μας.

Ολόκληρη η δομή της καθημερινότητας πρέπει 
να χτιστεί στη βάση των θεμελίων των μέτρων 
υγείας και ασφάλειας σε όλο το φάσμα των ερ-
γασιών μας.

Ο κυρίαρχος στόχος όμως παραμένει η πρώτη 
υπογραφή ικανοποιητικής ΣΣΕ για το σωματείο 
μας και μέσω αυτής να μπορέσουμε να καλύψου-
με κενά προηγούμενων συμβάσεων και δίκαιων 
αιτημάτων.

Η κάλυψη όσων έχουν χαθεί από το κεφάλαιο 
αλληλοβοήθειας αλλά και η δημιουργία σύγχρο-
νων αποταμιευτικών συστημάτων με τη χρημα-
τοδότηση της εταιρείας αποτελούν στόχευση για 
μας.

Πάγιο αίτημά μας, άλλωστε αποτελεί η δημιουρ-
γία επαγγελματικού ταμείου και η ενιαία συμπλη-
ρωματική ασφάλιση. Μελετούμε τα δεδομένα 
και ενεργώντας συστηματικά θα συνεισφέρουμε, 
ώστε το αποτέλεσμα να έχει θετικό πρόσημο για 
κάθε εργαζόμενο.

Καμία μεγάλη αλλαγή δεν έγινε δίχως 
όλοι μας, όσοι διαχρονικά αναλαμβάνουμε 
την ευθύνη, να κάνουμε ένα ή και περισσό-
τερα βήματα πίσω για το κοινό καλό. Το όλα 
ή τίποτα δεν ανήκει σε μας.

Βάλαμε μπροστά απ´όλα το συμφέρον του Συλ-

λόγου μας και των συναδέλφων. Προσπαθήσαμε 
να δούμε όλα αυτά που μπορούμε από κοινού να 
παλέψουμε αφήνοντας στην άκρη παραταξιακές 
σκοπιμότητες.

Το διακύβευμα σε αυτή τη νέα εποχή πραγ-
ματικά μεγάλο και σημαντικό και όλοι αξίζει να 
πάρουμε το ρίσκο και να δημιουργήσουμε την 
μεγάλη ενότητα στο σωματείο μας, την μεγάλη 
ενότητα στους ανθρώπους μας.

Σ´ αυτή την πρώτη Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας στη νέα εταιρεία είναι επιτακτική ανάγκη να 
πορευθούμε με ενιαία αντίληψη, στόχο και στάση, 
απέναντι στη διοίκηση έχοντας όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη δύναμη από τα μέλη μας, τους εργα-
ζόμενους σε κάθε θέση εργασίας της CTS.

Οι αντιλήψεις της λογικής που υπερψή-
φισαν το καταστατικό (ΑΚΕ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΚΟΜΑΤΙΣΤΟΙ, ΕΣΚ) οφείλουν 
να δεσμευτούν ότι με λογική θα βαδίσουμε 
το δρόμο της διεκδίκησης για όλους μας.

Θεωρώ ως λογική τη διεκδίκηση αιτημάτων με 
απόλυτη τεκμηρίωση σύμφωνα με την ιστορική 
συνέχεια, την αξία και την προσφορά των ανθρώ-
πων μας.

Επίσης θεωρώ πως πρέπει να βάλουμε τέλος 
στην παράνοια όσων γίνονται γνωστοί μέσω των 
social media και σε κάθε ανεύθυνο που με μαξι-
μαλισμό αιτημάτων προσπαθούν μονίμως να μη-
δενίσουν τα πάντα.

Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, λίγα βή-
ματα πριν τον τερματισμό, που θα αποτελέ-
σει συγχρόνως και αφετηρία για τα επόμενα 
πολλά χρόνια με κατοχύρωση οικονομικών 
και θεσμικών δικαιωμάτων, με συμβάσεις 
στην εργασία μας.

Μαζί μπορούμε να γράψουμε νέες πολλές 
σελίδες στην ιστορία του σωματείου μας, 
μόνος μας αντίπαλος ο κακός μας εαυτός και 
αυτόν τον χαρίσαμε στο χθες.

Αυτόν τον δρόμο που ανοίγεται στη νέα 
εποχή ας τον βαδίσουμε όλοι μαζί, ας κτί-
σουμε ξανά μαζί νέες σχέσεις εμπιστοσύνης 
μέσα από την καθημερινή μας ειλικρινή επι-
κοινωνία, μαζί μπορούμε.
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Συνάδελφοι σε μία πολύ σημαντι-
κή χρονιά για όλους μας λόγω της 
μετάβασης σε θυγατρική, ήρθε η 

στιγμή να φανούμε όλοι ενωμένοι ως το 
ισχυρότερο και μεγαλύτερο Σωματείο σε 
όλο τον Τηλεπικοινωνιακό κλάδο.  Ένα 
Σωματείο το οποίο θα προασπίζει τα 
δικαιώματα των συναδέλφων μας, που 
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές κρατάνε 
ζωντανό και ασφαλές το δίκτυο από το 
Καστελόριζο μέχρι την Ορεστιάδα και 
από την Κέρκυρα μέχρι τη Γαύδο. 

Πλέον το Σωματείο μας θα εκπροσω-
πεί Τεχνικούς από όλες τις ειδικότητες, 
όπως το Δίκτυο, τις Εγκαταστάσεις Με-
τάδοσης, τους Μηχανικούς, τους Ηλε-
κτρολόγους, τους Ψυκτικούς και τους 
Εναερίτες κεραιών. Πλέον καθημερι-
νά πρέπει όλοι μαζί να διασφαλίζουμε 
το Τεχνικό μας έργο ειδικά τώρα που 
η τεχνολογία εξελίσσεται και η οπτική 
ίνα εγκαθίσταται  παντού. Είναι στο χέρι μας να 
αποδείξουμε για ακόμα μία φορά ότι η προσφορά 
μας, οι γνώσεις μας και η εξέλιξη μας είναι αρκετά 
ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η εργασία μας και 
στα επόμενα χρόνια. Δεν αφήνουμε κανένα έργο 
να χαθεί, είμαστε ικανοί παράλληλα με την κατάλ-
ληλη εκπαίδευση να φέρουμε εις πέρας ακόμα 
και την πιο δύσκολη κατασκευή ή βλάβη που θα 
προκύψει είτε σε χαλκό, είτε σε οπτική ίνα, είτε σε 
μηχάνημα, είτε σε κεραία κινητής.

Επίσης πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο 
σε όλους τους συναδέλφους που εδώ και ένα χρό-
νο περίπου ανταποκρίνονται στο δύσκολο έργο 
της εργασίας τους λόγω των πρωτόγνωρων συν-
θηκών της πανδημίας που ζούμε μετά από πολλά 
χρόνια. Πραγματικά αυτοί οι συνάδελφοι βάζουν 
σε ρίσκο την δικιά τους υγεία και των οικογενειών 

τους για να υλοποιήσουν με επιτυχία άμεσα όλα 
τα αιτήματα των πελατών και για αυτό η διοίκηση 
πρέπει άμεσα να τους βραβεύσει με ένα δεύτερο 
μπόνους όπως γίνεται σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.

Συνάδελφοι το πιο ιστορικό σωματείο Τηλεπι-
κοινωνιών από το 1932, ήταν, είναι και θα είναι 
πάντα δίπλα στον εργαζόμενο Τεχνικό, με τη δικιά 
σας δύναμη θα αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκο-
λίες που θα προκύψουν στο μέλλον. Για οτιδήποτε 
χρειάζεστε, να επικοινωνείτε άμεσα με το Σωμα-
τείο μας.

Με Εκτίμηση
Καράμπελας Γεώργιος

Οργανωτικός Γραμματέας Συλλόγου  
Εργαζομένων CTS

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενωμένοι για ένα 
σύγχρονο και ισχυρό σωματείο
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σίγουρα  από τότε που εμφανίστηκε η πανδη-
μία με τον SARS COVID-19 και στη χώρα μας, οι 
συνθήκες της ζωής μας είτε στον εργασιακό μας 
βίο είτε στον οικογενειακό μας έχουν αλλάξει 
δραματικά. Οι τρόποι κοινωνικοποίησης μας έχουν 
διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι τόσο 
έντονοι που η συσσωρευμένη ένταση και το άγχος 
έχουν κυρίαρχο ρόλο στη πλειοψηφία του κόσμου.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό όμως θα πρέπει να 
λειτουργήσουμε. Το σωματείο μας μπροστά στο 
μετασχηματισμό της εταιρείας αποφάσισε να κάνει 
τη δική του υπέρβαση. Υπέρβαση γιατί παραταξι-
ακές και πολιτικοϊδεολογικές αντιλήψεις τέθηκαν 
στο περιθώριο και επικράτησε ο ρεαλισμός και η 
λογική.

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών ΟΤΕ μετα-
τράπηκε σε Σύλλογο Εργαζομένων Cosmote 
Technical Services. Με την τροποποίηση του 
καταστατικού, το σωματείο μας έχει βγει πιο δυνα-
τό και έτοιμο να ανταπεξέλθει στο μεγάλο στοίχη-
μα που βρίσκεται μπροστά μας και δεν είναι άλλο 
από την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας στη CTS. Ο δρόμος θα είναι 
δύσκολος γι' αυτό θα πρέπει όλοι να σταθούμε δί-
πλα στο σωματείο, αρωγοί στη προσπάθεια αυτή.

Κάποιοι λοιδορούν αυτή τη προσπάθεια και κά-
ποιοι άλλοι παριστάνουν τον ‘’Επαναστάτη Πο-
πολάρο’’ του διαδικτύου αποπροσανατολίζοντας 
τους συναδέλφους με ψεύτικα και όμορφα λόγια.                      

Ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος. Να υπονομεύ-
σουν τη προσπάθεια αυτή για παραταξιακό τους 
όφελος. Μάλιστα δε θα διστάσουν να πανηγυρί-
σουν στη πρώτη χαμένη μάχη. 

Να είναι σίγουροι όμως ότι στη τελική μάχη, Νι-
κητές θα είμαστε εμείς. 

Συνάδελφοι, πλησιάζει η ώρα που οι δύο κόσμοι 
θα συγκρουστούν. 

Από τη μία ο κόσμος των πραγματιστών που ξέ-

ρουν τι θέλουν και γνωρίζουν τον τρόπο να οδη-
γήσουν  με ασφάλεια τους εργαζόμενους στο ερ-
γασιακό τους μέλλον και από την άλλη μεριά ο 
κόσμος των ουτοπιών  όπου  οι οπαδοί του ως 
άλλες «σειρήνες» προσπαθούν να σαγηνεύσουν 
τους εργαζόμενους ποντάροντας στο ψέμα και 
το λαϊκισμό αγνοώντας το γεγονός ότι όταν όλα 
γύρω σου αλλάζουνε εσύ δε μπορείς να παραμέ-
νεις ίδιος.

Ο καθένας μας μπορεί να κατατάξει τον εαυτό 
του σε έναν από αυτούς τους κόσμους. Όταν φτά-
σει η ώρα της κρίσης θα πρέπει να επιλέξεις. Δύο 
είναι οι επιλογές. Ρεαλισμός ή…….  

Με Εκτίμηση
Γκόλιας Γεώργιος

Γραμματέας Οικονομικών Συλλόγου 
Εργαζομένων CTS

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ή ………………
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Το WinCancer γιορτάζει  
τα 5 χρόνια λειτουργίας του

5 χρόνια σκληρής δουλειάς. 5 χρόνια στή-
ριξης του ογκολογικού ασθενή και των φρο-
ντιστών του. 5 χρόνια ενημέρωσης κι ευαι-
σθητοποίησης. 5 χρόνια προσφοράς.

5 χρόνια γνωριμίας ηρώων που δίνουν την 
δική τους μάχη!

Ο Δημήτρης Σιάχος οραματίστηκε και δημιούρ-
γησε το Wincancer, όταν για τρίτη φορά στη ζωή 
του, ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο.

Ξεκίνησε ως βιωματικό διαδικτυακό ημερολό-
γιο, που βασικό σκοπό είχε να δώσει αισιοδοξία 
και να βοηθήσει στην εξωστρέφεια των ασθενών 
με καρκίνο, και των οικείων τους. Αλλά και για 
να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ελ-
ληνική πολιτεία για θέματα που αντιμετωπίζουν 
οι καρκινοπαθείς.

Εμείς, φίλοι του και συνοδοιπόροι, αναλάβαμε 
την ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο του, με δρά-
σεις όπως το "Διαβάζω", το "επισκεπτήριο αγά-
πης", την δημιουργία βιβλιοθηκών σε νοσοκομεία, 
την λειτουργία τράπεζας αίματος για τους καρκι-
νοπαθείς 

Κι όλα αυτά με την στήριξη απλών πολιτών ! Τη 
στήριξη τη δική σας!

Είμαστε εδώ γιατί μοιραζόμαστε την ίδια ανά-
γκη για προσφορά, βοήθεια και στήριξη στους αν-
θρώπους που νοσούν και έχουνε ανάγκη. Είμαστε 
εδώ γιατί είστε κι εσείς μαζί μας! Συνεχίζουμε ...

Αναζητήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και αν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια 
μας αγοράζοντας το επετειακό WinCancer t-shirt 
"Ξέρω έναν ήρωα" στο jamjar.gr 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι ημέρες των γιορτών του Πάσχα οφείλουν και πρέπει να είναι ημέρες αγάπης και 

προσφοράς για όλους, ανεξάρτητα απ΄ τις αντιξοότητες της εποχής. Συνάνθρωποί μας 

αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης ο Σύλλογος Εργαζομένων C.T.S. συμμετέχει 

στη δράση του WinCancer (http://wincancer.gr/) για δημιουργία βιβλιοθηκών σε νοσο-

κομεία παιδιών που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Ο Σύλλογος μας προμηθεύτηκε συμβο-

λικά, μπλουζάκια των οποίων το ποσό θα διατεθεί στην παραπάνω δράση. Συμμετέχου-

με ενεργά στον αγώνα αυτών των παιδιών στην πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωής τους.

Χρόνια πολλά και καλές γιορτές με υγεία σε όλους μας

Το Πάσχα ας αποτελέσει φάρο ανάτασης 
ψυχής και σώματος προς την ελευθερία.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	 Ο	ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Θ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ	Γ.
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Ονομάζομαι Δημήτριος Μαρί-
ντσιος. Ανήκω στο δυναμικό 
του ΤΤΛΠ "Π. ΜΕΛΑ" του ΔΙ-

ΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. 
ΕΛΛΑΔΟΣ .
Εργάζομαι στον Γενικό Κατανεμητή 
του Τεχνικού Τμήματος "Π. ΜΕΛΑ" 
από το 2008 έως και σήμερα. Όταν 
αντίκρισα για πρώτη φορά τον Κατα-
νεμητή στον οποίο είμαι οι τότε συ-
νάδελφοι με υποδέχτηκαν λέγοντάς μου: "ΚΑΛΩ-
ΣΗΡΘΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ". Και δεν 
είχαν άδικο. Από τον Γενικό Κατανεμητή ξεκινούν 
όλα .
Ορμώμενος λοιπόν την σπουδαιότητα του πό-
στου και σε συνδυασμό που τα τελευταία χρόνια 

έρχονται Φοιτητές για πρακτική, 
άτομα από υπηρεσίες που κλείνουν 
και προσλήψεις νέων συναδέλφων 
πήρα την πρωτοβουλία, και το

θεώρησα αναγκαίο, να δημιουργή-
σω το "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ". Είναι 
ένα "χέρι βοηθείας" προς όλους αυ-
τούς που έρχονται σε επαφή πρώτη 
φορά με έναν  Κατανεμητή, και  γε-

νικότερα  με  τον ΟΤΕ, με  σκοπό να κατανοήσουν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σπουδαιότητά 
του.

Μαρίντσιος Δημήτρης

Customer Experience Technician 
TTΛΠ. Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκη

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Γενικού Κατανεμητή
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AKE ΠΕΤ-ΟΤΕ
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Π Ε Τ - Ο Τ Ε

www.akepetote .g r  •  e -ma i l :  i n fo@akepetote .g r

Πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι το να είσαι στην 
πρώτη γραμμή και πολύ περισσότερο το να ηγεί-
σαι τα τελευταία χρόνια στην ΠΕΤ-ΟΤΕ και στην 
ΟΜΕ δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε χαρίστηκε.   

Μέλη, υποψήφιοι και συνάδελφοι που μας πι-
στεύουν, «στρατιώτες» της πρώτης γραμμής έχουν 
δώσει την δύναμη αυτή ώστε να είμαστε αυτοί 
που διαχρονικά δεν φοβηθήκαμε ποτέ και τίποτα, 
κοιτάξαμε τους συναδέλφους στα μάτια και στη-
ρίξαμε πολλές φορές σκληρές αποφάσεις που πά-
ντα όμως η ιστορία έδειξε ότι ήταν και οι σωστές. 
Γράφονται και λέγονται πολλά, οι μάγκες του 
κρυφτού οι επαναστάτες του πληκτρολογίου, 
λασπολογούν καθημερινά εδώ και καιρό για λά-
θος κινήσεις, απραξία της παράταξης και του σω-
ματείου. Φυσικά από την στιγμή που οι ίδιοι δεν 
έχουν κάποιο επιχείρημα ή κάποια πρόταση στα 
κακώς κείμενα που βλέπουν, είναι αυτονόητο να 
βάζουν τη λάσπη στον ανεμιστήρα και να την πε-
τούν ανεξέλεγκτα. 

Προσπάθησαν να σταματήσουν την αλλαγή του 
καταστατικού, δημιούργησαν ομάδες που θέλουν 
καρέκλες, στέλνουν εξώδικα και απειλούν να στα-
ματήσουν τα πάντα αν δεν γίνει το χατίρι και καθη-
μερινά βάλλουν κατά της ΠΕΤ-ΟΤΕ και της ΟΜΕ, 
γιατί στην τελική έτσι τους αρέσει. Κινδυνολογία, 
ψέματα, αλητεία! 

Καθοδηγούνται; Μπορεί. Από ποιόν, από 
ποιους; Δεν ασχολούμαστε. Δεν είναι αυτός ο 
ρόλος μας, δεν ήταν ποτέ. Σκοπός και στόχος είναι 
να δημιουργούμε τις συνθήκες αυτές ώστε προ-
βλήματα της καθημερινότητας να λύνονται άμεσα 
και οι προκλήσεις των καιρών να αντιμετωπίζονται 
με σύνεση και αποφασιστικότητα. 

Δεν πήγαμε πουθενά, Εδώ είμαστε, Εμείς εί-
μαστε, δεν φοβηθήκαμε ποτέ και ούτε πρόκειται, 
απειλές, μαγκιές, νταηλίκια…αλλού. 

Στους "πατερούληδες" και στους κρυφούς επα-
ναστάτες πολύ απλά: ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ… ΚΡΙΜΑ… 
Καθαρά ειρωνικά. 

 Αθήνα 1/2/2021

ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ….Vol 5 και κάτι λιμά 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Θ.  ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ Γ. 

Είμαστε παρόντες και πιο δυνατοί από ποτέ!   

Μαζί με σας μπορούμε να δημιουργήσουμε το αύριο  
που μας αξίζει.
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την αρχή του νέου έτους ξεκίνησαν τη λειτουργία 

τους, οι τρεις νέες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ. 
Μετά από έντονη προετοιμασία και με μεγάλη υπευθυνό-
τητα καταφέραμε την έγκαιρη ολοκλήρωση της αλλαγής 
του καταστατικού του σωματείου μας. Αυτό σημαίνει ότι 
έχουμε πια ένα σύγχρονο επιχειρησιακό σωματείο το οποίο 
είναι καθόλα έτοιμο και νομικά αλλά και επί της ουσίας 
για να αναλάβει τη διαδικασία της διαβούλευσης με τους 
εκπροσώπους της COSMOTE TECHNICAL SERVICES, 
στην οποία πλέον ανήκουμε.

Περνάμε πλέον σε μια νέα εποχή, αναγνωρίζοντας τις 
παθογένειες του παρελθόντος και διασφαλίζοντας ένα 
σωματείο δυνατό και ευέλικτο με νέα φιλοσοφία και με 
την πρόθεση να είναι πιο κοντά στον συνάδελφο από ποτέ. 
Το Σωματείο ΠΕΤ ΟΤΕ άλλαξε ριζικά και όχι μόνο όσον 
αφορά το καταστατικό και το όνομα, Σύλλογος Εργαζο-
μένων CTS, αλλά η κύρια αλλαγή αφορά τη νοοτροπία 
και τον τρόπο που από εδώ και πέρα θα πρέπει να υπηρε-
τούμε τον ένα και μοναδικό σκοπό μας, την προστασία 
και την προώθηση των εργασιακών και οικονομικών 
συμφερόντων των εργαζομένων της CTS.

Το κυρίαρχο για την επίτευξη του σκοπού αυτού  είναι 
η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ). Η 
υπογραφή ΣΣΕ είναι το μόνο που διασφαλίζει τα συμφέ-
ροντα μας όπως αποδείχθηκε και στο πρόσφατο παρελθόν 
κατά την μετάβαση μας στην νέα εταιρία. Όλα τα εργασι-
ακά μας δικαιώματα, τα οποία καταφέραμε μετά από τις 
μεγάλες περσινές κινητοποιήσεις μας, να κατοχυρώσουμε 
με την υπογραφή της ΣΣΕ, εξακολουθούν να υφίστα-
νται. Ότι ήταν εκτός ΣΣΕ όπως για παράδειγμα το ταμείο 
νεότητας αμέσως η εργοδοσία το απέσυρε καθώς είχε το 
απόλυτο διευθυντικό δικαίωμα και καλύπτονταν νομικά 
για να το κάνει. 

Ποια είναι λοιπόν η βασική προϋπόθεση για την υπογρα-
φή μιας ικανοποιητικής για εμάς τους εργαζόμενους ΣΣΕ; 
Για να πετύχει αυτό το νέο εγχείρημα η βασική προϋπό-
θεση είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η συμμετοχή των 
εργαζομένων και η στήριξη που παρέχουν είναι η κινητή-
ριος δύναμη που δίνει ώθηση, δύναμη και ισχύ στην Δια-
πραγματευτική μας Ομάδα απέναντι στους εκπροσώπους 
της Διοίκησης. Ειδικά εμείς οι τεχνικοί διαχρονικά είμαστε 
πρωτοπόροι στην στήριξη που παρέχουμε στο σωματείο 
μας αλλά και στην ΟΜΕ.

Συνάδελφοι η ώρα της διαπραγμάτευσης για την υπο-
γραφή νέας ΣΣΕ που θα διαμορφώνει το εργασιακό μας 
περιβάλλον για τα επόμενα χρόνια πλησιάζει. Τώρα όσο 
ποτέ άλλοτε υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για ενότητα. Δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε, τα μικροπαραταξιακά συμφέροντα 
και οι προσωπικές φιλοδοξίες κάποιων, να μας διασπάσουν 
στη νέα αυτή πρόκληση της επερχομένης διαπραγμάτευ-
σης. Ένα νέο κεφάλαιο στο συνδικαλιστικό κίνηματου ΟΤΕ 
ξεκινάει. Οι σελίδες που θα γραφτεί η ιστορία του Συλλό-
γου Εργαζομένων CTS είναι πεντακάθαρες και πρωτα-
γωνιστές είμαστε για άλλη μια φορά εμείς οι εργαζόμενοι 
της πρώτης γραμμής. Σας καλώ λοιπόν όλους να στηρί-
ξουμε αυτή την νέα προσπάθεια και να αποδείξουμε για 
ακόμα μια φορά κόντρα στις συνδικαλιστικές Κασσάνδρες 
και στην μηδενιστική λογική κάποιων, ότι το εργασιακό 
μας μέλλον είναι ξανά στα χέρια μας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • e-mail: aseote@yahoo.gr

Ξεπέρασαν τις 9.000 από το ξεκίνημα της πανδημίας τα θύματα από τον κορονοϊό 
lll Με την ανάλγητη κυβέρνηση που αντί να πάρει μέτρα, να προστατέψει την δημό-
σια υγεία και να αναλάβει τις ευθύνες της για την διάλυση του Ε.Σ.Υ και την έλλειψη 
Μ.Ε.Θ, να  προσπαθεί να ρίχνει τα βάρη για τους θανάτους στην ατομική ευθύνη και στους πο-
λίτες lll Μείωση μισθού, 10ωρη απασχόληση, απλήρωτη υπερωρία, εργασία την 
Κυριακή, τέλος στην αποζημίωση απόλυσης, αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο 1264 
lll Αυτά είναι ορισμένα από τα αντεργατικά μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για 
τα εργασιακά που ετοιμάζει να φέρει προς ψήφιση η ακροδεξιά κυβέρνηση των «Αρίστων» 
lll Πρόκειται για ένα χυδαίο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα σε βάρος του κόσμου 
της εργασίας κατ’ απαίτηση των εργοδοτών και των συμφερόντων που χρηματοδοτούν τη ΝΔ 
lll 3 συνάδελφοι μέλη συνεργείου εργολάβου έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπλη-
ξία, ενώ εκτελούσαν εργασίες με ελλιπή μέτρα προστασίας σε κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή 
Γυμνό Ευβοίας lll 3 νέα ΘΥΜΑΤΑ προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο με τα συνεχή 
και επαναλαμβανόμενα εργοδοτικά εγκλήματα της ιδιωτικοποίησης και της απληστίας των 
εργοδοτών και χωρίς ποτέ κανείς να τιμωρείται lll Στα δικά μας, μετά την εκβιαστική 
και βίαιη μεταφορά μας στις δουλεμπορικές θυγατρικές βλέπουμε ανακοινώσεις για ξε-
κάρφωμα από τους εξωνημένους εργατοπατέρες που μιλάνε για αγώνες και διεκδικήσεις ξε-
χνώντας ότι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι γι’ αυτή την εξέλιξη lll Όλα αυτά μάλιστα 
όταν οι ίδιοι σαν στυγνοί εργοδότες απέλυσαν χωρίς καμία προειδοποίηση παραμονή 
πρωτοχρονιάς 3 υπαλλήλους στον ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ στέλνοντας τους στην ανεργία μετά 
από 20 και πλέον χρόνια δουλειάς lll Αιδώς Αργείοι lll

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΒΓΗΚΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ!!
Ζούμε σε σουρεαλιστικό εργασιακό περιβάλλον πλέον.
Ο Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ κερδοφορεί τόσο πολύ που μοιράζει συνολικό μέρισμα 
480 εκατομμύρια € στους μετόχους του, που κυρίως είναι Γερμανοί.
Η διοικητική νομενκλατούρα του απολαμβάνει μισθούς και απολαβές ασύλλη-
πτες (έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο € ετησίως οι απολαβές του Προέδρου).
Για τους εργαζομένους μειώσεις, περικοπές, μεταθέσεις, απειλές, bullying, κακές 
βαθμολογίες, μεταφορές σε θυγατρικές, καρδιακές προσβολές, αυτοκτονίες, κ.λ.π.
Η συνδικαλιστική νομενκλατούρα που διοικεί τα συνδικάτα δεν κάνει απολύτως 
τίποτα, εκτός από να δικαιολογεί τη διοίκηση και να αναβάλλει τις εκλογές.
Ο υπαλληλικός κόσμος του ΟΤΕ όμως «βράζει». Αισθάνεται προδομένος, πουλη-
μένος, παραδομένος, χωρίς να ερωτηθεί, ως σκλάβος, σε άλλη εταιρεία.
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Συλλογική Σύμβαση που είχε τη μικρότερη διάρκεια 
από οποιαδήποτε άλλη στο παρελθόν εκπνέει (31/7). Υπάρχει τρίμηνη μετενέργεια. 
Μετά τι;
Δικαιωμένοι, δυστυχώς, από τις εξελίξεις, μία έχουμε συμβουλή, μία έχουμε άποψη, 
μία έχουμε πρόταση… ΑΓΩΝΑΣ.
Αγώνας για να πάρουμε πίσω αυτά που μας υπεξαίρεσαν, να ζήσουμε αξιοπρεπώς 
και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.

Εργολαβίες με την βούλα της ΠΕΤ-ΟΤΕ!!!
Τα πήραν… όλα κι έφυγαν:  Δίκτυο, καφάο… και όνομα!!!

Αν στις προσεχείς εκλογές δεν τους ανατρέψουμε…   
πολύ γρήγορα θα μείνουμε άνευ αντικειμένου.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου 
για να μην θρηνήσουμε κι’ άλλα 

θύματα!!!
Μετά το στυγερό έγκλημα σε βάρος συναδέλφου, σε 
κατάστημα Γερμανός του Ομίλου ΟΤΕ, στην Κυπα-
ρισσία, «από δυσαρεστημένο πελάτη» και λίγες μέρες μετά 
από το τραγικό εργατικό ατύχημα- εργοδοτικό έγκλη-
μα,  με τους 3 θανάτους εργαζομένων του εργολάβου 
της  ΔΕΗ στην Εύβοια, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύ-
νου, στους διοικούντες του ΟΤΕ αλλά και στους άπραγους 
και εξωνημένους εργατοπατέρες για να μην θρηνήσουμε 
περισσότερα θύματα.
• Η απόλυση των εργαζομένων στη φύλαξη και τα 

αφύλακτα πλέον τεχνικά τμήματα και εμπορικά καταστή-
ματα.

• Η κακή εξυπηρέτηση λόγω της τεράστιας μείωσης του 
προσωπικού με τις συνεχείς «εθελούσιες εξόδους» και 
τα αλλεπάλληλα και συνεχή παράπονα στο 13888.

• Ο παρατεταμένος εγκλεισμός, λόγω κορωνοϊού.
• Τα πανάκριβα τηλεπικοινωνιακά κόστη (2η η Ελ-

λάδα στην Ε.Ε) και η απληστία των στελεχών της 
γερμανικής διοίκησης για περισσότερα μπόνους 
και κέρδη… 

Μας βρίσκουν όλους τους εργαζόμενους -τεχνικούς 
και πωλητές- ολοένα αντιμέτωπους με την οργή και 
την απόγνωση των πελατών. Οι υπάλληλοι ανησυχούν, 
καθώς δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν σπίτι τους την 
επόμενη ημέρα. Τα τεχνικά τμήματα είναι πλέον «ξέφραγο 
αμπέλι».  Η μόνη ανθρώπινη επαφή που έχουν οι κατα-
ναλωτές για να παραπονεθούν είμαστε τελικά εμείς: οι 
τεχνικοί, οι πωλητές, οι εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστή-
ματα, στα ΤΤΛΠ κλπ. Η διοίκηση «μας βάζει μπροστά», 
να υπερασπισθούμε θέματα και χρεώσεις που δεν 
αποφασίσαμε εμείς.
Η ζωή μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται έρ-
μαιο της οργής του κάθε αγανακτισμένου- δυσαρεστημέ-
νου πελάτη και όποιου αδιάγνωστου ψυχοπαθή. ΦΤΑΝΕΙ 
ΠΙΑ!!!
Από την άλλη, το μοντέλο της εργολαβοποίησης, μει-
ώνοντας την αξία του τεχνικού έργου, χωρίς πλέον έξο-
δα για την υγιεινή και την ασφάλεια και χωρίς καμία 
επίβλεψη και οργάνωση, ιδιαίτερα τα μονοπρόσωπα 
συνεργεία και η εντατικοποίηση της εργασίας κυνη-
γώντας άπιαστους  στόχους και  κάποια μπόνους για 
να συμπληρωθεί το πενιχρό μηνιάτικο, οδηγούν σε αύξηση 
των εργατικών ατυχημάτων όπως αυτό της Εύβοιας, όπου 
όχι μόνο η αρτιμέλεια των εργαζομένων χάνεται αλλά 
και η ίδια η ζωή!
Δεν θα γίνουμε «Ιφιγένειες εν’ Αυλίδι» θυσιαζόμενοι, 
στο βωμό του κέρδους της εταιρείας. 
Η προστασία της ζωής μας είναι αδιαπραγμάτευτη. 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!
Θέτουμε προ των ευθυνών την διοίκηση του ΟΤΕ και 
τις ηγεσίες των σωματείων και της Ομοσπονδίας και 
ζητάμε να πάρουν άμεσα μέτρα για την υγιεινή και 
την  ασφάλεια των εργαζομένων πριν θρηνήσουμε 
άλλα θύματα.
Οι ζωές μας αξίζουν!!!
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
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Τι έχουν τα έρημα τα (Lockdowns) και ψοφάνε;

Ηκυβέρνηση ανακοινώνει το ένα «σκληρό» 
lockdown πάνω στο άλλο ανακυκλώνοντας 
συνεχώς τα ίδια μέτρα που έχει φανεί ότι είναι 

αναποτελεσματικά αρνούμενη να πάρει μέτρα εκεί που 
σχεδόν όλοι, πλέον, παραδέχονται ότι υπάρχει μεγάλη 
διασπορά του κορονοϊού: στους χώρους δουλειάς και 
στα ΜΜΜ.

Τα αποτελέσματα αυτής της άρνησης ζούμε κα-
θημερινά και στον όμιλο ΟΤΕ. Η διοίκηση του ομί-
λου κάθε φορά που προκύπτει ένα κρούσμα σε κάποιο 
χώρο δουλειάς, επικαλούμενη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, 
δηλαδή της κυβέρνησης, το αντιμετωπίζει με όρους 
κόστους στοχεύοντας πως θα γίνουν όσο το δυνατόν 
λιγότερα τεστ, πως θα αποφύγει την απολύμανση και 
πως θα βγει η δουλειά αδιαφορώντας για τον κίνδυνο 
που διατρέχουν οι εργαζόμενοι. Χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα αυτής της τακτικής είναι η διαχείριση 
των περιστατικών σε τμήματα που δουλεύουν σε 
καθεστώς βάρδιας. Από την αρχή της πανδημίας 
η εταιρία στέλνει για τεστ μόνο όσους εργαζόμε-
νους δουλεύουν στην ίδια βάρδια με το συνάδελ-
φο που νοσεί αλλά όχι αυτούς που τον αντικαθι-
στούσαν και δουλεύουν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο 
γραφείο, στο ίδιο PC! Αυτοί δεν θεωρούνται άμεσες 
επαφές, συνεπώς δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ σύμ-
φωνα με την εργοδοσία. Σε παρόμοιο περιστατικό που 
συνέβη πριν λίγες μέρες η αρχική αντίδραση της ήταν 
να στείλει για τεστ αποκλειστικά τις άμεσες επαφές και 
μόνο κάτω από την πίεση των ίδιων των εργαζόμενων 
και την παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων αποφάσισε 
να στείλει και άλλους που είτε δουλεύουν στον ίδιο 
χώρο είτε συγχρωτίστηκαν με το νοσούντα.

Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει ξεκάθαρα 
πως τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στους 
χώρους δουλειάς έχουν φτιαχτεί όχι για τον πε-
ριορισμό της διασποράς του ιού αλλά για τη μεί-
ωση του κόστους διαχείρισης των κρουσμάτων 
από πλευράς εργοδοτών. Τελικά, αποδεικνύεται ότι 
η πανδημία που προκαλεί το κυνήγι του κέρδους είναι 
χειρότερη από αυτή του κορονοϊού. Το ζήτημα, όμως, 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων και 
του λαού δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι των κερδών. 

Για αυτό οφείλουμε να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα 
προστασίας της υγείας του λαού. Οι ευθύνες της κυ-
βέρνησης είναι εγκληματικές αφού από τη μια πλευρά 
κάνει πλάτες στους εργοδότες ώστε να έχουν το ελά-
χιστο δυνατό κόστος και από την άλλη ακόμα και σή-
μερα που η κατάσταση στα νοσοκομεία έχει ξεπεράσει 
κάθε όριο αρνείται να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσοκομεία, 
με αποτέλεσμα το ΕΣΥ να έχει μετατραπεί σε σύστημα 
μιας νόσου και τους ασθενείς των υπολοίπων νοση-
μάτων είτε να καταφεύγουν, αν έχουν την οικονομι-
κή δυνατότητα, στα ιδιωτικά νοσοκομεία είτε να μην 
απολαμβάνουν την αναγκαία περίθαλψη με τραγικές 
συνέπειες.

Διεκδικούμε:
 � Να γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμά-

των με επαναλαμβανόμενα τεστ, με ευθύνη της ερ-
γοδοσίας, πέρα από τα διάτρητα πρωτόκολλα του 
ΕΟΔΥ.

 � Η απολύμανση δεν μπορεί να εξαντλείται στον εξο-
πλισμό (γραφεία, Η/Υ κλπ). Πρέπει να αφορά και 
τους χώρους που εργάσθηκε και κινήθηκε ο εργα-
ζόμενος που νόσησε

 � Πραγματοποίηση δωρεάν μαζικών επαναλαμβανό-
μενων τεστ σε όλους τους εργαζόμενους σε κάθε 
χώρο εργασίας, με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας.

 � Ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας και των Νοσοκομείων του νομού με τη 
στελέχωση τους με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό 
και εξοπλισμό.

 � Να επιταχθούν πλήρως, χωρίς αποζημίω-
ση των ιδιοκτητών τους, τα μεγάλα ιδιωτικά 
θεραπευτήρια. Με το σύνολο των υποδομών 
τους και του προσωπικού τους να ενταχθούν 
στο σύστημα των εφημεριών, και να νοσηλεύ-
ουν και Covid και non-Covid περιστατικά.

 � Όλοι οι γιατροί που έχουν πτυχίο Ιατρικής και τίτλο 
ειδικότητας, και είναι υποψήφιοι για τις θέσεις που 
έχουν προκηρυχθεί, να διοριστούν με κατεπείγου-
σες διαδικασίες και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

 � Όλοι οι γιατροί που είναι στη λίστα αναμονής για 
ειδικότητα, να ξεκινήσουν άμεσα

Αθήνα, 05 Μάρτη 2021
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Η μέρα της μαρμότας 
Συνάδελφε αν περιμένεις διαβάζοντας αυτό το 

κείμενο βαρύγδουπες ατάκες εντυπωσιασμού 
που στόχο έχουν να σου υποκλέψουν την ψήφο σου 
η να την στερήσουν από κάποια παράταξη σταματά 
να διαβάζεις. 

Αν και βλέποντας ότι είναι κείμενο της παράταξης 
μας ξέρεις ότι θα διαβάσεις αλήθειες, όπως ξέρεις 
ότι όταν μιλάμε μαζί είτε σε τμήμα είτε σε γενική 
συνέλευση, παράσταση τσίρκου δεν θα παρακο-
λουθήσεις.

Στον κινηματογράφο, στην λογοτεχνία και στην 
τηλεόραση υπάρχει μια κατηγορία έργων που έχει 
ως βασική ιδέα ότι ο/η ήρωας παγιδεύεται σε μια 
κατάσταση όπου ζει την ίδια κατάσταση σε επανάλη-
ψη, δηλαδή ζει μια μέρα και όταν ξυπνά την επόμενη 
μέρα βρίσκεται στην ίδια μέρα σε μια επανάληψη 
χωρίς τέλος . 

Δυστυχώς στην καθημερινότητα μας ζούμε αυτό 
το σενάριο εδώ και χρονιά. Ήρθε πάλι φέτος ο καιρός 
της διαδικασίας της αξιολόγησης.

Ας μιλήσουμε για το αξιολόγιο η καλύτερα ας το 
πούμε με το αληθινό του όνομα- απαξιολόγιο. Μια 
διαδικασία που χρησιμεύει καθημερινά μόνο ως όπλο 
πίεσης και εκφοβισμού για τον κάθε συνάδελφο. Στό-
χος η κακοποίηση του φιλότιμου, της παραγωγικό-
τητας, της προσωπικότητας των συναδέλφων. Είναι 
βέβαιο πλέον με την προσθήκη των ατομικών στόχων 
ότι σκοπός είναι η εξόντωση του φιλότιμου οτετζη. 
Πάει η έννοια της συναδελφικότητας που χρόνια εί-
ναι στο dna του οτετζη, πάει και η έννοια που μας 
έχουν ζαλίσει οι νεομανατζερ της ομάδας.

Ο σώζων εαυτόν σωθητο και στην πραγματικότη-
τα ούτε καν αυτό, διότι και τους αυθαίρετους στό-
χους αν καταφέρει κάποιος συνάδελφος δεν αλλάζει 
τίποτα. Όπως δεν άλλαξε τίποτα για τα καταστήματα 
που έκλεισαν, άσχετα αν έπιαναν τους στόχους, όπως 
δεν αλλάζει τίποτα για τους συναδέλφους που δεν 
δείχνουν απόλυτη υποτέλεια στον εκάστοτε «επιλο-
χία» που με το μαστίγιο δίνει το ρυθμό για να τραβά-
με το κουπί στην γαλέρα.

Καθημερινά αντιμετωπίζουμε αμφιθυμικές κατα-
στάσεις, οι παραλογές αποφάσεις διαδέχονται η μια 
την άλλη και η πρώτη γραμμή βγάζει το φίδι από την 
τρύπα αλλά ταυτόχρονα φταίει για τα πάντα.

Οι φιλότιμοι επαγγελματίες εργαζόμενοι εί-
ναι οι φταίχτες και άλλοι είναι οι επιτυχημένοι.

Το φιλότιμο, η επαγγελματικότητα και η θέλη-
ση το έχουμε πει και το λέμε και θα το λέμε συνέχεια 
δεν μπορεί να βαθμολογηθεί και ξέρουμε έτσι και 
αλλιώς δεν είναι αυτός ο σκοπός των βαθμολογη-
τών.Απλά ενισχύεται η ψευδαίσθηση της εξουσίας και 
στόχος που σιγά σιγά επιτυγχάνεται είναι να μετα-
τραπεί το φιλότιμο σε ανάγκη που είναι αποτέλεσμα 
του φόβου.

Αυτά συνάδελφε τα περιγράψαμε το 2015, και 
κάθε χρόνο η διαδικασία, το παράλογο αυτής επανα-
λαμβάνεται όπως και φέτος. Στον δρόμο ήρθαν και 
τα job families 

Πλέον είναι διατυπωμένο ότι ο καθένας πρέπει 
να είναι για την πάρτη του. Αν φταίει κάτι και το 

τμήμα δεν πάει καλά φταίει ο τάδε συνάδελφος όχι 
η έλλειψη πόρων η σχεδιασμού. Σε πολλούς χώρους 
εργασίας πλέον γράφονται στον πίνακα οι συνάδελ-
φοι που πχ μιλάνε λίγο παραπάνω στον συνάδελφο 
για να τον βοηθήσουν, βλέπε SOC. Αρά στην βαθ-
μολογία δεν φταίει ο προϊστάμενος η η έλλειψη 
οργάνωσης η το αλαλούμ που επικρατεί. Φταίει 
ο διπλανός άρα δεν μπορείς να στηριχτείς σε αυτόν 
αλλά πρέπει να τον κατηγορήσεις.

Και σε κάθε διατύπωση τα job families τι σου 
λένε, ότι μπορείς να τα καταφέρεις, αν το θες αρκετά, 
αν προσπαθήσεις αρκετά. Αν θυσιάσεις εργατοώρες, 
την υγεία σου, τους συνάδελφους σου τον ανθρωπι-
σμό σου. Και αν δεν τα καταφέρεις ΦΤΑΙΣ ΕΣΥ που 
δεν το ήθελες αρκετά, που δεν πάλεψες αρκετά, που 
δεν ρουφιάνεψες που δεν θυσίασες αρκετές ώρες 
από το σπίτι σου, από τα παιδιά σου, από την ψυχική 
σου γαληνή.

Και φυσικά όλα αυτά ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ. Αυτοί που 
απολύονται, πιέζονται είναι γιατί δεν ήταν καλοί όσο 
εσύ, δεν είχαν εταιρική νοοτροπία, δεν το ήθελαν 
αρκετά.

Ο συνάδελφος δεν είναι μέλος της ομάδα σου, εί-
ναι αντίπαλος, αντίπαλος για μια υπερωρία για μια 
διατακτική των 5 ευρώ για ένα stand by, για την θέση 
του senior που δεν δίνει τίποτα χειροπιαστό αλλά 
υπόσχεται πολλά. Και η υπόσχεση έχει μεγαλύτερη 
δύναμη από το χειροπιαστό και φυσικά δεν κοστίζει 
και τίποτα, γιατί δεν είναι εγγυημένη, είναι ΑΝ ΤΟ 
ΘΕΣ ΑΡΚΕΤΑ.

Και αυτά συνάδελφε θα σου θυμίζουν κάτι γιατί τα 
λέμε 2 χρόνια τώρα.

Όπως χρόνια και χρόνια λέμε ότι Η ενότητα, η 
διεκδίκηση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών 
εργασίας η διασφάλιση των θέσεων εργασίας 
και οι σωστές αμοιβές, που είναι οι πυλώνες του 
συνδικαλισμού δεν συνάδουν με την εταιρική 
κουλτούρα.

Όπως δεν συνάδουν και με διάφορους επανα-
στάτες σταυροφόρους που το μόνο που τους νοιάζει 
είναι να κερδίσουν κάνα σταυρό, γιατί συνάδελφε για 
τους τσε γκεβαρα του πληκτρολογίου αυτό είμαστε, 
σταυροί.

Και τον επόμενο καιρό θα προστεθούν και άλλα 
προβλήματα. Η τηλεργασία που ήρθε τόσο απότομα 
στην καθημερινότητά μας με το φαινόμενο της παν-
δημίας, ήρθε για να μείνει. Και πέρα από τα όποια 
θετικά μπορεί να βλέπει ο καθένας μας ελλοχεύει και 
κίνδυνους.

Στην παρούσα φάση όπου ήταν διαδικασία ανά-
γκης όλοι οι συνάδελφοι ανταποκριθήκαν και όπως 
σε κάθε κατάσταση ήταν υπερ του δέοντος επαγγελ-
ματίες.

Στην επερχόμενη όμως πραγματικότητα αν μονι-
μοποιηθεί ως κατάσταση πρέπει να τεθούν όρια.
• Η τηλεργασία δεν είναι κατάλληλη για όλα τα 

άτομα. Υπάρχει πιθανή δυσφορία και κίνδυνος 
αδυναμίας προσαρμογής των εργαζομένων σε 
εταιρείες που αποφασίζουν ότι θα εκτελέσουν 
προγράμματα τηλεργασίας. Υπάρχουν εργαζό-

μενοι που δε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 
σε τηλε- εργασιακό περιβάλλον αρα οι συνα-
δελφοι τίθενται σε δυσμένεια ενώ κανονικά 
αποδίδουν μια χαρά στην εργασία τους υπό κα-
νονικές συνθήκες

• Η εταιρική οργάνωση. Η οργάνωση και η κουλ-
τούρα ισως να είναι έτοιμη προς το παρόν να 
προσαρμοστεί στην ευελιξία της τηλεργασίας, 
αφού και οι ίδιοι οι προϊστάμενοι δεν έχουν τις 
γνώσεις της εξ’ αποστάσεως διοίκησης των τη-
λεργαζομένων. Καθώς οι τηλεργαζόμενοι ανε-
ξαρτοποιούνται ολοένα και περισσότερο από 
την επιχείρηση από άποψη χώρου και χρόνου 
εργασίας, περιορίζονται οι δυνατότητες επηρε-
ασμού της οργάνωσης της εργασίας (εργασι-
ακός χώρος, εργασιακό περιβάλλον και ώρες 
εργασίας) μέσω κανονισμών και συστάσεων. Και 
για αυτό εχουμε τα τραγελαφικά περιστατικά 
από συγκεκριμένους νεομανατζερ. Κάποιοι δεν 
ασκούν σωστή διαχείριση προσωπικού δια ζώ-
σης θα το καταφέρουν εξ αποστάσεως;

Τέλος, μιλώντας για αρνητικές επιπτώσεις δεν 
πρέπει να ξεχνάει κανείς τους κινδύνους για την 
ιδιωτική ζωή των εργαζομένων. Κάποιος όχι τόσο 
καλά εκπαιδευμένος τηλεργαζόμενος που εργάζεται 
αποκλειστικά στο σπίτι και του έχει δώσει όλο τον 
εξοπλισμό εταιρεία, δε μπορεί να είναι σίγουρος αν 
τον παρακολουθούν. Σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία 
ίσως να μας οδηγεί σε ένα σύστημα που ο εργοδότης 
θα μπορεί χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές που του 
παρέχουν οι υπολογιστές και οι τηλεπικοινωνίες να 
επιτύχει την τέλεια παρακολούθηση.

Στην αρχή του κειμένου αναφερθήκαμε στον/ην 
ήρωα της ιστορίας που είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΣ. Το τελευ-
ταίο που θέλει κάθε νεομανατζερ είναι ενωμένους 
εργαζομένους που διεκδικούν το δίκιο τους. Αυτό 
που θέλουν είναι αποδυναμωμένα σωματεια που οι 
εκπρόσωποι τους τρώγονται μεταξύ τους και εργαζο-
μένους που διαγράφονται η απορρίπτουν την έννοιά 
του συνδικαλισμού. Συνάδελφε ο συνδικαλισμός 
με τα όποια αρνητικά του είναι δημιουργήθηκε από 
τους εργαζομένους για τους εργαζομένους. Συμμε-
τέχοντας τον βελτιωνουμε. Απαξιώνοντας τον καλό 
κάνουμε μόνο στα bonus των νεομανατζερ.

Συνάδελφε ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟ-
ΝΟΣ/Η > ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ/Η

Συναδελφικά, ακομμάτιστα αγωνιστικά δεν πρέπει 
να τους κάνουμε το χατίρι.

Τιμούμε την εργασία μας, διάγουμε με επαγγελ-
ματισμό, φιλότιμο και συναδελφικότητα την καθημε-
ρινότητα μας στην εργασία μας και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ μας

Όπως λέει και το τραγούδι

ο λύκος για το ΤΣΙΡΚΟ  
δεν δουλεύει

Τα απανταχού μέλη της Ακομμάτιστης  
Ενότητας
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Η πολιτική της καμένης γης που απέφεραν 
στην εργασιακή μας πραγματικότητα οι πα-
ρατάξεις ΠΑΣΚΕ (ΣΥΝ1) και (Δ)ΑΚΕ, γεν-

νάει τη συμμαχία τους στις επερχόμενες εκλογές. 
Απαριθμούμε τα τελευταία μόνο «επιτεύγματά» 
τους, για τα οποία θα σας ζητήσουν την επανε-
κλογή τους:

 �  Μεταφερθήκαμε 5.000 περίπου εργαζόμενοι 
στις θυγατρικές, την ίδια ώρα που κάποιες 
δεκάδες ημέτεροι συνδικαλιστές, συγγενείς 
και φίλοι, ακολούθησαν την αντίστροφη πο-
ρεία, μεταφέρθηκαν δηλαδή από τις θυ-
γατρικές στη μητρική

 �  Οι περισσότεροι από 3.500 εργαζόμενοι που 
παρέμειναν στη μητρική θα εκβιάζονται 
κι αυτοί μελλοντικά είτε να πάρουν «εθε-
λουσία» είτε να μεταφερθούν στις θυγατρι-
κές, μιας και η Κερκόπορτα άνοιξε διάπλατα 
και στρώθηκε με βελούδινη μπλε/πράσινη μο-
κέτα

 �  Όσοι υπέστησαν βλαπτική μεταβολή και 
προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με δική τους 
πρωτοβουλία, με προσωπική και οικονομική 
φθορά δικαιώνονται. Όμως ούτε τότε δεν 
τυγχάνουν υπεράσπισης από μία εντελώς ερ-
γοδοτική ΟΜΕ, που κάθε μήνα «αποδέχεται» 
με χαρά τις συνδρομές τους, αλλά αρνείται να 
διαμαρτυρηθεί στη διοίκηση για δικαστικές 
αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται, όταν αυ-
τές αφορούν «ανυπάκουους» εργαζομένους, 
ή, τους πολιτικούς της αντιπάλους

 �  Αλλάξανε στα χαρτιά μισθοδοσίας τον 

ασφαλιστικό φορέα σε όσους εργαζόμε-
νους κατευθύνανε στην E-Value και στο Γερ-
μανό για να «πανηγυρίσουν» σε λίγες ημέ-
ρες, ως αποτέλεσμα της «σκληρής διαπραγ-
μάτευσης» (sic!) που ακόμα… συνεχίζεται, τη 
δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού ταμείου, 
που θα προκύψει από μία ….«προσφυγή» στο 
Υπουργείο

 �  Αφαιρέσανε από τα χαρτιά μισθοδοσίας 
τις κρατήσεις για το Ταμείο Νεότητας για 
να «πανηγυρίσουν» σε λίγες ημέρες τη ….συ-
νέχιση των κρατήσεων των εργαζομένων, 
χωρίς όμως ο εργοδότης να έχει καμία συ-
νεισφορά, παρά μόνο να δίνει ένα επιτόκιο. 
Πιθανότατα να λαμβάναμε υψηλότερο σε ένα 
κλειστό ασφαλιστικό πρόγραμμα τέκνων!

Θα περιμένουμε, λοιπόν, τα μπλε/πράσινα παπα-
γαλάκια να μας επισκεφτούν στους εργασιακούς 
μας χώρους και ως αντιήρωες του 2021 να μας 
μοιράσουν τις ατζέντες με τους ήρωες του 1821. 
Να μας πούνε πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε 
ΣΣΕ και πως θα πρέπει να είμαστε «ρεαλιστές» 
και να στηριχθούμε σε αυτούς που μας οδή-
γησαν σε αυτή την κατάσταση.

Μέχρι τότε, θα διαβάζουμε τις κατευθυνόμε-
νες ανακοινώσεις «ευτυχίας» των στρατευμένων 
«σωματείων» τους, τα νεότερα για το δίκτυο 5G 
και τα δελτία καιρού από την ΟΜΕ και θα αναμέ-
νουμε να μας «ενημερώσουν» ότι είναι αντίθετοι 
στον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση και το εργα-
σιακό μπούλινγκ στον Όμιλο ΟΤΕ.

Η πολιτική της καμένης γης  
γεννάει συμμαχίες

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΟΤΕ
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Στις 05-02-2021 πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση των Προέδρων των Πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων του ομίλου ΟΤΕ, Σ.Ε.CTS, ΠΑ.Σ.Ε. ΟΤΕ, 
Σ.Ε.COSMOTE και Ε.ΜΗ.Ε.Τ. ΟΤΕ, Θεόφιλου 
Μπιρμπιλή, Δημήτρη Αρβανιτοζήση, Θανάση 
Βενέτη και Γιώργου Λάμπρου αντίστοιχα.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα από την πρώτη 
στιγμή της ΟΜΕ με θέμα την μετεξέλιξη της εται-
ρίας αλλά και του συνδικάτου ανταλλάξαμε πλη-
ροφορίες και απόψεις που θα μας οδηγήσουν σε 
ασφαλή συμπεράσματα και εν τέλει λύσεις, με 
υπευθυνότητα απέναντι στην Ιστορία των σωμα-
τείων μας και πρωτίστως των μελών μας.

Αντικείμενο της συνάντησης οι τελευταίες εξε-
λίξεις στον Όμιλο, έπειτα και από τη μεταφορά 
εργαζομένων προς τις θυγατρικές. Η μορφή της 
εταιρείας άλλαξε και διαμορφώθηκαν πλέον 
νέα δεδομένα για όλους μας, ανέκυψαν νέα 
προβλήματα κάνοντας τις συνέργειες μεταξύ 
μας, απαραίτητες, προκειμένου να δώσουμε τις 
βέλτιστες λύσεις.

Συζητήθηκαν τρόποι κατά τους οποίους τα 

τέσσερα σωματεία που αντιστοιχούν στο 90% 

των εγγεγραμμένων μελών στα συνδικάτα , θα 

ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο και θα δια-

φυλάξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

εργασιακή καθημερινότητα των μελών μας.

Πρωταρχικός Στόχος η υπογραφή Επιχειρησια-

κών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που θα 

διασφαλίζουν τους εργαζόμενους και το αντι-

κείμενο εργασίας μας, σε όλες τις εταιρείες του 

Ομίλου.

Ήδη μαζί με την Ομοσπονδία έχουν ξεκινήσει 

οι απαραίτητες ενέργειες προς την παραπάνω 

κατεύθυνση, με σεβασμό στην αυτοτέλεια των 

σωματείων, αλλά ανταποκρινόμενοι στις νέες 

ανάγκες εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης 

του συνδικαλιστικού κινήματος στον ΟΤΕ προ-

κειμένου να ανταποκριθούμε στη νέα πραγμα-

τικότητα.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

ΠΑ.Σ.Ε.  ΟΤΕ
 ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ε.ΜΗ.Ε.Τ. ΟΤΕ
 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ.Ε.CTS
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Σ.Ε.COSMOTE
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



Τo Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων CTS Τo Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων CTS 

εύχεται αυτό το Πάσχα  εύχεται αυτό το Πάσχα  

η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει 

τη λύτρωση στις ψυχές όλων μας!τη λύτρωση στις ψυχές όλων μας!
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

C O S M O T E 
T EC H N I CA L   S E RV I C E S

Καλή Ανάσταση Καλή Ανάσταση 
& Καλό Πάσχα!& Καλό Πάσχα!


