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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, Χρήστος Τζανουδάκης
Κωνσταντίνος Μπέτσικος, Χρυσοβαλάντης 
Θεοδοσάκης, Λάμπρος Παφλιάς, 
Παναγιώτης Σουλτάνης 

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
BOYZAΣ PACK & MAIL  
Σπύρου Φωκά 18, 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 3.000 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 Πρόεδρο 
του Σ.Ε C.T.S, για τον θάνατο της πολυαγαπημένης του μητέρας. Ο 
Θεός να αναπαύσει την ψυχή της εκλιπόντος και να δώσει δύναμη 
στους οικείους του.

Διεύθυνση: Πρωτέως 25, ΤΚ. 145 64, Νέα Κηφισιά
Τηλ.:210-6110299 • Ε-mail:otegroup-museum@ote.gr

www.otegroupmuseum.gr



ΤΕΥΧΟΣ 289

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ƒ

3

Σ
Η

Μ
Ε

ΙΩ
Μ

Α
 Ε

Κ
Δ

Ο
Σ

Η
Σ

 ƒΗ Φωνή των Τεχνικών πάντα μένει...

Μέσα στον 
χρόνο που 
πέρασε έγι-

ναν πολλές αλλαγές 
στο Σύλλογο Ερ-
γαζομένων C.T.S., 
όλες με γνώμονα 
το καλό των συνα-
δέλφων, όμως με 
πολλά εμπόδια. Με 
στεναχωρεί το γεγο-
νός που τόσα χρό-

νια τώρα δεν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και έγιναν 
τόσα στη τελευταία χρονιά. Ευτυχώς το ομαδικό 
πνεύμα της Ενιαίας Δύναμης Εργαζομένων C.T.S. 
είναι τόσο υγιές, ώστε να δίνει συνεχώς οξυγόνο 
και λύσεις στα προβλήματα των συναδέλφων.

Ήρθε η ώρα της Συλλογικής Σύμβασης, και κά-
ποιοι δεν ήθελαν ούτε αυτό να γίνει, επιλέγοντας 
να αιωρούμαστε από μια κλωστή, ταλαντευόμενοι 
στον αέρα. Εμείς καθίσαμε στο τραπέζι, συζητήσα-
με και με τις άλλες παρατάξεις ώστε να ακουστεί 
η γνώμη τους, όμως το αποτέλεσμα ήταν να μη 
θέλουν καν να βρεθεί λύση σε αυτό που θα έφερ-
νε την υπογραφή της σύμβασης και την ασφάλεια 
των συναδέλφων μας στην εταιρεία.

Ακόμα μια φορά πήραμε το τιμόνι στα χέρια μας 
με οδηγό πλοήγησης τα θέλω και το μέλλον των 
συναδέλφων μας. Με πλήρη συνείδηση της ευθύ-
νης, ήρθε αυτή η Συλλογική Σύμβαση, ούτε καλή, 
ούτε όμως και κακή, την οποία υπερψήφισα, κα-
θώς αν και νέος και χωρίς να έχω βρεθεί ξανά σε 
τέτοια στιγμή, θεωρώ πως μια Σ.Σ.Ε. σε μια νέα 
εταιρεία όπως είναι η C.T.S. είναι το θεμέλιο για 
το αύριο, για να χτιστεί το σπίτι όλων μας!

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους 
τους συναδέλφους, που στηρίζουν το σωματείο. 
Ένα σωματείο ισχυρό που θωρακίζει τους συνα-
δέλφους. Έχω την απόλυτη εμπιστοσύνη στον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του συλλό-
γου, οι οποίοι παρόλο που δέχονται πυρά λόγω 
των απωθημένων μερικών, βρίσκονται στη πρώ-
τη γραμμή και με τη στήριξη όλων μας μπορούν 

να βγαίνουν νικητές από κάθε μάχη που δίνουν. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία 
του σωματείου για την άψογη συνεργασία που 
υπάρχει με όλους. Μια σωστή δομή και συνεργα-
σία σαν αυτή είναι που θα φέρει και πάλι τους 
συναδέλφους κοντά στον Σ.Ε. C.T.S., που κάποιοι 
φρόντισαν να απομακρύνουν για τα προσωπικά 
τους συμφέροντα.

Καλώ τα μέλη των άλλων παρατάξεων να αφή-
σουν τους εγωισμούς και τα θέλω τους και να 
πορευτούμε όλοι μαζί για το καλό των συναδέλ-
φων μας. Πολλά μπορεί να έχουν ακουστεί και 
θα ακούγονται, αλλά αυτό που μένει είναι μόνο 
η Φωνή των Τεχνικών, που καθημερινά αγκα-
λιάζουν και στηρίζουν τον Σύλλογο Εργαζομένων 
C.T.S.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Λούβαρης Θρασύβουλος

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε. C.T.S.
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Ένα χρόνο σχεδόν από την ανάληψη της 
θέσης του Προέδρου στην ΠΕΤ-ΟΤΕ, και 
στην συνέχεια στον Σύλλογο Εργαζο-

μένων C.T.S., θα ήθελα να κάνω μία αποτίμηση 
δράσεων και αποφάσεων, που χαρτογράφησαν 
το αύριο στο σωματείο, στην σχέση με την εται-
ρεία, και στο εργασιακό περιβάλλον που δημι-
ουργείται.

Η καθημερινότητα και η εργασιακή ηρεμία εί-
ναι αυτά που οφείλουμε όλοι να διασφαλίζουμε 
στο μέγιστο, από όποιο «παραταξιακό μετερίζι» 
και αν προερχόμαστε. Βλέποντας και διαβάζο-
ντας κείμενα και ανακοινώσεις παρελθόντων 
ετών, μπορεί κάποιος να διακρίνει τις διαφορές 
στα «θέλω», τις ανάγκες και τις προκλήσεις, τις 
διεκδικήσεις, τους αγώνες και τις κατακτήσεις 
τελικά που κατάφεραν οι προηγούμενοι, σε όλα 
τα επίπεδα του συνδικάτου μέχρι σήμερα. Στον 
κραταιό ΟΤΕ, και στην συνέχεια στον Όμιλο ΟΤΕ, 
δημιουργήθηκαν σχέσεις και συμβάσεις που εί-

χαν σαν οδηγό το αύριο, και την εξέλιξη στην 
τεχνολογία, που ταυτόχρονα με τα κοινωνικοπο-
λιτικά δεδομένα έφερναν εργασιακή «ειρήνη» και 
εργασιακό μέλλον.

Πολλά ακούστηκαν αυτή τη χρονιά, και τα πε-
ρισσότερα από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ 
καλά το πως έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, οι οποίοι 
μάλιστα ενώ αρκετές φορές υπερψήφιζαν τα πά-
ντα, πάντα έβρισκαν και κάτι να πουν.

Προσωπικά, είμαι περήφανος που στην πιο δύ-
σκολη στιγμή του σωματείου, δημιούργησα τις 
κατάλληλες συμμαχίες, με αποτέλεσμα και το 
σωματείο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, και 
σύμβαση μέχρι το τέλος του 2023 να υπάρχει, 
διασφαλίζοντας έτσι τους πάντες. Η εμπιστοσύνη 
στο πρόσωπό μου από την παράταξή μου, μου 
έδωσε την ώθηση να ενισχύσω τις θέσεις αυτής, 
και μέσα από διάλογο, να βρω τις συμμαχίες εκεί-
νες, τις «αυτονόητες», ώστε με πιο διευρυμένη 
δυναμική, να πάω το σωματείο ισχυρό στο αύριο.

Μέσα στο παγκόσμιο φαινόμενο (covid-19), με 
Κ.Υ.Α. και νόμους που κάθε 15 μέρες άλλαζαν, 
βρήκαμε και τον χρόνο, και τον τρόπο να 
διεξάγουμε συνέδριο και εκλογές, σύμφωνα 
με το καταστατικό που «κανείς» δεν ήθελε, αλλά 
όλοι το επικαλούνταν κατά το δοκούν. Ήταν από 
την πρώτη στιγμή γνωστό και δεκτό, πως παρόλο 
που η νομοθεσία έδινε δικαίωμα παράτασης του 
Δ.Σ. και της εκτελεστικής, το ηθικό ήταν το Δ.Σ. 
που θα πάρει την ευθύνη της Σ.Σ.Ε. και ο Πρόε-
δρος και ο Γενικός Γραμματέας που θα την υπέ-
γραφαν, να ήταν από το νέο σώμα, που θα είχε  
τη νωπή έγκριση των εργαζομένων. Και τα κα-
ταφέραμε. Προλάβαμε τις προθεσμίες, μπή-
καμε σε διαβούλευση, στην συνέχεια σε δι-
απραγμάτευση, και στο τέλος φτάσαμε στην 
υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του Σ.Ε. C.T.S. με 
την εταιρεία. Από εδώ και πέρα, το χρέος όλων 
είναι η τήρηση αυτής, τα προβλήματα της καθη-

Άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων CTS  
Θεόφιλου Μπιρμπιλή
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μερινότητας να έρχονται στο προσκήνιο και να 
λύνονται άμεσα, και οι μελλοντικές βλέψεις της 
εταιρείας να συζητούνται και να συμμετέχουμε 
σε αυτές.

Όμως είναι ξεκάθαρο και φάνηκε, όλοι αυτοί 
που μέχρι το τέλος «και καλά» στήριζαν, βρήκαν 
την ευκαιρία να υποβαθμίσουν την προσπάθεια 
που έγινε και την συμφωνία που τελικά ήρθε. Εί-
ναι άκομψο πιστεύω να εξηγώ πόσο λάθος, αλλά 
και πόσο επικίνδυνη ήταν η απόφαση ορισμένων 
να πάμε σε έκτακτο συνέδριο, κρατώντας «ομή-
ρους» συναδέλφους, στη μη υπογραφή της Ατο-
μικής Σύμβασης, με την λογική «όλα αλλάζουν»...

Ξέρω, και ξέρουμε όλοι στην Ε.Δ.Ε. που ηγού-
μαι, ότι πράξαμε το σωστό και αυτό είναι μόνο η 
αρχή. Έχουμε δυο χρόνια να αναπροσαρμόσουμε 
τα θέλω μας, να παρακολουθούμε τα κακώς κεί-
μενα, ώστε αυτή η 1η Σ.Σ.Ε. να εξελιχθεί, να γίνει 
ακόμα καλύτερη, και κανείς να μην αισθάνεται 
ανασφαλής.

Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην Ε.Δ.Ε.. Ο στό-
χος της ξεκάθαρος, να πρωταγωνιστεί τα επόμε-
να χρόνια και με ξεκάθαρες απόψεις και δυνα-
μικές δράσεις να καταφέρει να κερδίσει θεσμικά 
και οικονομικά πλεονεκτήματα για όλους τους 
εργαζόμενους. Καταφέραμε να γίνουμε η αυτο-
δύναμη παράταξη της ευθύνης και της αλήθειας, 
και η πόρτα μας να είναι ανοιχτή για όσους πι-
στεύουν ότι μπορούν να τη στηρίξουν, όχι μόνο 
με την ψήφο τους, αλλά πάνω από όλα με τη 
συμμετοχή, τις ιδέες, τις προτάσεις, ακόμη και με 
τις ενστάσεις τους.

Καλές μεν οι παρατάξεις, οι «παρτακισμοί», οι 
επαναστάσεις του πληκτρολογίου και οι ψεύτι-
κες υποσχέσεις, όμως ακόμα καλύτερο είναι ένα 
δυναμικό και ισχυρό σωματείο, που οι αποφάσεις 
του είναι ομόφωνες, και όχι κατά πλειοψηφία. 
Και από αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ο παραλογι-
σμός που ζήσαμε και ζούμε, και που πρέπει να 
αλλάξει άμεσα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι 
στην δημοκρατία είναι ανούσιο να προσπαθείς 
να επιβάλεις ότι δίκιο έχει η μειοψηφία. Είναι 
ανούσιο να ζητάς το «όλοι μαζί», και ενώ έχεις 
ανοιχτή πρόσκληση σε αυτό, να χαράζεις το δικό 
σου δρόμο, τα δικά σου θέλω. Είναι ανούσιο να 
θες να έχεις ρόλο, αλλά να απέχεις από παντού, 

και σε αρκετές περιπτώσεις να μην ξέρεις καν 
που είναι το σωματείο.

Φαινόμενα και καταστάσεις πρωτόγνωρες, που 
ζήσαμε το τελευταίο εξάμηνο, καταφέραμε να 
τα εξαφανίσουμε, πάντα νόμιμα και με απόλυτο 
σεβασμό απέναντι στους συναδέλφους. Δε φέ-
ραμε εμείς την αστυνομία μέσα στο σωματείο. 
Δε φέραμε εμείς τους συναδέλφους μας στην 
Εφορευτική Επιτροπή σε θέση αμηχανίας, καταγ-
γέλλοντας τους για πράγματα που δεν υφίστα-
ντο (ευτυχώς οι συνάδελφοι είχαν τη σοβαρότη-
τα του ρόλου τους και ανταπεξήλθαν στις δύσκο-
λες αυτές συνθήκες). Δεν παρασύραμε εμείς 
τους συναδέλφους στα επικίνδυνα μονοπάτια 
των δικαστηρίων και αγωγών. Μα πάνω από όλα 
δεν ήμασταν εμείς οι ηθικοί αυτουργοί της 
δημιουργίας ομάδων φαντασμάτων στα social, 
μέσω των οποίων παρακινούσαν συναδέλφους 
να απειλούν και να χυδαιολογούν για πρόσωπα 
και οικογένειες μελών του Δ.Σ. και κυρίως για το 
πρόσωπο του Προέδρου και του Γενικού Γραμ-
ματέα.

Εμείς καταφέραμε και φέραμε στο σήμε-
ρα και στο αύριο, ένα ισχυρό σωματείο μετά 
την αλλαγή του καταστατικού. Δημιουρ-
γήσαμε το πεδίο εκείνο της συνεννόησης, 
ώστε πολλά προβλήματα και νέες προκλή-
σεις, να μπορούμε να τα παρακολουθούμε 
και να βρίσκουμε λύσεις άμεσα. Υπογράψα-
με την 1η Ε.Σ.Σ.Ε. στην C.T.S., την αρχή μιας 
έντιμης συμφωνίας, δημιουργώντας ένα 
μέλλον ελπιδοφόρο.

Εδώ ήμασταν,

εδώ είμαστε,

και εδώ θα είμαστε,

να δίνουμε τη μάχη  
για ένα ακόμη καλύτερο αύριο!

Ο Πρόεδρος Σ.Ε. C.T.S.

Μπιρμπιλής Θεόφιλος
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Συνάδελφοι σε μία πολύ δύσκολη χρο-
νιά λόγω της πανδημίας που βιώνου-
με, το σωματείο μας πρώτο από όλα 

στον Όμιλο του ΟΤΕ τροποποίησε το κατα-
στατικό του, μετατρέποντας το σε ένα σύγ-
χρονο καταστατικό που θα ανταποκρίνεται 
πλήρως στις προσδοκίες όλων των μελών 
μας.

Συνάδελφοι, είμασταν το μοναδικό σω-
ματείο που διενήργησε εκλογές με φυσική 
παρουσία και όχι ηλεκτρονικά. Η συμμετο-
χή όλων σας είναι σημαντική για να υπάρχει 
πάντα ένα ισχυρό σωματείο. 

Υπογράψαμε την πρώτη Επιχειρησια-
κή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην 
Cosmote Technical Services, μία σύμβαση 
που διασφαλίζει την εργασία μας, μία σύμ-
βαση που ήδη το σωματείο μας έχει ξεκινή-
σει τις διαδικάσιες για μία ακόμα καλύτερη 
στο τέλος του 2023. 

Συνάδελφοι σε κάθε ΣΣΕ πρέπει να διεκδι-
κούμε αυξήσεις για τους χαμηλόμισθους νέ-
ους συναδέλφους που πλέον μετά την υπο-
γραφή της σύμβασης δεν έχουν την μεγάλη 
προσωπική διαφορά που τους ταλαιπωρού-
σε χρόνια, αυξήσεις μέσω των παροχών για 
όλους μας όπως του προγράμματος Flexi 
και του Παιδικού σταθμού. 

Τέλος, πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενω-
μένοι για να υπάρχει ένα ισχυρό και δυνατό 

σωματείο, για να υπογράφουμε πάντα συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας που θα δια-
σφαλίζουν το μέλλον μας.

 Καράμπελας Γεώργιος
Οργανωτικός Γραμματέας Σ.Ε. C.T.S

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
ΤΟΥ ΟΤΕ
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για 

την στήριξη σας και ιδιαίτερα την παράτα-
ξη της Ενιαίας Δύναμης Εργαζομένων που 
με τίμησε με την θέση του Γραμματέα Υγεί-
ας και Ασφάλειας. Η Γραμματεία Υγείας και 
Ασφάλειας διασφαλίζει την προστασία της 
ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας 
των ανθρώπων μας στο εργασιακό τους 
περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των συν-
θηκών εργασίας, και την προσπάθεια για 
ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων 
και των επαγγελματικών ασθενειών. Πέρασε 
μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας 
λόγω της πανδημίας, αλλά όχι μόνο λόγω 
αυτής. Πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινό-
μενα έπληξαν τη χρονιά που πέρασε πολλές 
περιοχές της χώρας μας.

Παρόλα αυτά, καταφέραμε, πάντα σε αγα-
στή συνεργασία με τον κ. Κώστα Στρίκο, 
Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας ΟΜΕ ΟΤΕ, 
να ασκήσουμε αποτελεσματικά το ρόλο μας, 
με επισκέψεις στους ανθρώπους μας στην 
πρώτη γραμμή, και άμεσες παρεμβάσεις 
στην διοίκηση της εταιρίας, όπου και όποτε 
αυτό χρειάστηκε. Καταφέραμε η επικοινωνία 
με την Διοίκηση της εταιρίας να είναι συνε-
χής, και σε καλό κλίμα, και όσες αστοχίες ή 
παραλήψεις καταγγέλθηκαν στο Σύλλογό 
μας, να επιλυθούν άμεσα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους 
συναδέλφους μας στις Επιτροπές Υγείας και 
Ασφάλειας και να τονίσω πόσο σημαντικός 
είναι ο ρόλος τους. Είναι η δική τους έγκαιρη 
ενημέρωση, και οι δικές τους προτάσεις, που 

συμπράττουν στην ανάπτυξη ουσιαστικών 
προτάσεων προς την εταιρία για την ανά-
δειξη και αντιμετώπιση ουσιωδών θεμάτων, 
σχετικών με την συνεχή βελτίωση των συν-
θηκών υγιεινής και ασφάλειας.

Όπως ίσχυε και διαχρονικά άλλωστε, ο το-
μέας της εργασιακής ασφάλειας και υγείας 
είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτή-
των μας, τώρα περισσότερο από ποτέ. Εγώ 
προσωπικά, αλλά και ολόκληρος ο Σύλλογος 
Εργαζομένων C.T.S., δεσμευόμαστε να δια-
τηρούμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας για τους εργαζόμενους, σε όλες 
τις δραστηριότητες της εταιρίας, για όλους 
τους συναδέλφους μας, σε κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. 

Ζαρμαλής Εμμανουήλ
Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας Σ.Ε. C.T.S

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΑ ΠΕΤ ΟΤΕ

Συνάδελφοι, το αμοιβαίο κεφάλαιο της ΠΕΤ ΟΤΕ 
(σ.ε. C.T.S.), όπως πάντα έτσι και εφέτος, είχε πολύ 
ικανοποιητική απόδοση. Συγκεκριμένα το Α/Κ 
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ (σ.ε. C.T.S.) το 2021 είχε από-
δοση +7,71%.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι η από-
δοση αυτή δεν αποτελεί κάποιο συμπτωματικό γε-
γονός, διότι αν δούμε αποδόσεις της τελευταίας 
10ετίας θα διαπιστώσουμε ότι και πάλι είχε σημα-
ντικές αποδόσεις. Στο χρονικό διάστημα λοιπόν 
από 31/12/2011 έως και 31/12/2021 το Α/Κ 
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ (σ.ε. C.T.S.) είχε απόδοση 
85,59%.

Ιστορικά θέλουμε να θυμίσουμε ότι η ΠΕΤ ΟΤΕ 
δημιούργησε αυτό το Α/Κ στα τέλη του 2001 στα 
πρότυπα ενός Τ.Ε.Α. (Επαγγελματικού Ταμείου).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΤΕ
Με την ευκαιρία της ψηλάφησης αποταμιευτικών  

επιλογών για τους εργαζομένους στον χώρο μας 
αξίζει να σημειώσουμε ότι οι διοικήσεις του ΟΤΕ 
έχουν μια αρνητική διάθεση σε ότι αφορά την επαγ-
γελματική ασφάλιση των εργαζομένων.

Ο ΟΤΕ στο παρελθόν ήταν μια εταιρεία έντονα 
δοτική προς τους εργαζομένους. Κάλυπτε σε κάθε 
περίπτωση και τους ίδιους και τις οικογένειές τους 
δημιουργώντας έτσι μια ασφαλιστική προστασία σε 
κάθε μορφής ανάγκη των ιδίων, αλλά και των οικο-
γενειών τους.

Σήμερα ζούμε σε άλλες εποχές με εργαζόμενους 
να διεκδικούν μεγαλύτερη ανταπόκριση της προ-
σφοράς τους

Επανερχόμαστε λοιπόν στην δημιουργία Επαγγελ-
ματικού Ταμείου στο χώρο του Ομίλου ΟΤΕ.

Πράγματι, ψηλαφίζοντας το παρελθόν των 
Συλλογικών διαπραγματεύσεων, διαπιστώσα-
με ότι δεν έχει ξανασυμβεί να υπογράφονται 
κατ' επανάληψη συλλογικές συμβάσεις και 
συμφωνίες που τελικά να αγνοούνται από τις 
Διοικήσεις. Οι δικαιολογίες για την άρνηση των 
Διοικήσεων στην δημιουργία Τ.Ε.Α. στον ΟΤΕ ποι-
κίλουν και δεν  θα θέλαμε να αναφερθούμε εκτε-

νώς σε αυτές. Ίσως σημαντικότερη ήταν πριν 10-15 
χρόνια όταν οι διοικήσεις του ΟΤΕ έθεταν θέμα της 
μεγάλης δαπάνης προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ. Τότε διατύπω-
ναν την θέση ότι όταν βγούμε από την ασφάλιση 
του ΤΑΠ-ΟΤΕ και ενταχθούμε στην ασφάλιση του 
Ι.Κ.Α. θα στηρίξουν την επαγγελματική ασφάλιση 
στον χώρο του ΟΤΕ.

Είναι γεγονός από την άλλη πλευρά πως η 
ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν μπορεί να κατηγορηθεί από κα-
νέναν για το ζήτημα αυτό, καθότι πραγματικά 
έκανε ότι μπορούσε στα πλαίσια των αρμοδιο-
τήτων της.
• Υπέγραψε Σ.Σ.Ε.,
• Έκανε μελέτες,
• Είχε δημιουργήσει και επιτροπές για το ζήτη-

μα αυτό.
Εκτιμούμε πως η σημερινή Διοίκηση απέφυγε στην 

παρούσα Σ.Σ.Ε. να συμφωνήσει για τη δημιουργία 
Επαγγελματικού Ταμείου για να μην επιβαρυνθεί οι-
κονομικά ο Όμιλος ΟΤΕ.

Πιστεύουμε λόγω της σοβαρότητας του θέματος 
ότι μπορεί να γίνει μια τελευταία προσπάθεια επίλυ-
σης, όπου ο ΟΤΕ να μην καταβάλει εισφορές, απλώς 
να συναινέσει στην κράτηση εισφορών από όσους 
εργαζομένους ενταχθούν στο Ταμείο και να τις απο-
δίδει στο Τ.Ε.Α. του Ομίλου ΟΤΕ.

Σε ότι αφορά τα λειτουργικά έξοδα του φορέα που 
είναι της τάξεως των 30.000-40.000 € ετησίως, εάν 
υπάρξει άρνηση και σ' αυτό από την Διοίκηση, θα 
διευθετηθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Εμείς λοιπόν προτείνουμε δημιουργία Τ.Ε.Α. 
στο Όμιλο ΟΤΕ, δίχως εισφορά από πλευράς 
Ομίλου ΟΤΕ (εργοδότη). Η προσφορά του Ορ-
γανισμού προς το Τ.Ε.Α. θα είναι να κρατά τις 
εισφορές όσων εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ 
επιθυμούν την ένταξη τους στο Επαγγελματικό 
Ταμείο του ΟΤΕ και να τις αποδίδει στο Ταμείο.

Η ωφέλεια των εργαζομένων σε μια τέτοια 
συνεργασία δεν θα είναι μόνο η κατ' έτος από-
δοση από την διαχείριση των εισφορών, αλλά 
και οι φοροαπαλλαγές βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας που απολαμβάνουν όλοι οι ασφα-
λισμένοι στον 2ο πυλώνα.
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Ο Σ. Χρυσάφης σπούδασε Οι-
κονομικά στο Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Ήταν σημαντι-
κός συντελεστής και διαπραγμα-
τευτής της δημιουργίας του Επι-
κουρικού Ταμείου ΟΤΕ το 1986, 
όπου και εντάχθηκε στη συνέχεια 
στη Διοίκηση του Ταμείου.

Το 1989 διορίζεται Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Επικουρικού Ταμείου Οικοδόμων (ΤΕ-
ΑΔΞΕ). Το ΤΕΑΔΞΕ ήταν το μεγαλύτερο Επικουρικό 
Ταμείο της χώρας με προσωπικό περίπου 600 άτομα 
και ασφαλισμένους 450.000, ήταν και το μεγαλύτερο 
ασφαλιστικό ταμείο της χώρας μετά το ΙΚΑ.

Το 1999 ο ΟΤΕ τον προτείνει ως εκπρόσωπο του 
Οργανισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής για τη δημι-
ουργία Εταιρείας Διαχείρισης Κεφαλαίων του ΟΤΕ, με 
στόχο την κάλυψη των ελλειμμάτων του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Η 
Επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές Πανεπιστη-
μίων και ανθρώπους της αγοράς που εκπροσωπού-
σαν το ΤΑΠ-ΟΤΕ, το Επικουρικό Ταμείο του ΟΤΕ, την 
ΟΜΕ-ΟΤΕ και το Δημόσιο, αποδέχθηκαν την πρόταση 
του Σ. Χρυσάφη και δημιουργήθηκε η ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ, η 
οποία σήμερα εντάχθηκε στο Δημόσιο και ονομάζεται 
ΕΔΕΚΤ-ΑΕΠΕΥ, και διατηρεί ηγετική θέση στη διαχεί-
ριση αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στην 
Ελλάδα.

Το 2001 συνεργάζεται με την ΠΕΤ-ΟΤΕ και δημι-
ουργεί τον ΕΛΕΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ, ένα σωματειακού χαρα-
κτήρα ταμείο με την διαχείριση των αποθεματικών να 
γίνεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ και τον Σ. Χρυσάφη 
μέσω του Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ.

Από το 2006 έως το 2020 διατήρησε τη θέση του 
Αντιπροέδρου στο Επαγγελματικό Ταμείο των Οικο-
νομολόγων (ΕΤΑΟ).

Το 2014 εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Διοίκησης 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Σήμερα ο Σ. Χρυσάφης είναι μέλος στο Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Ταμείων στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα είναι Πρόεδρος της Επενδυτικής Επι-
τροπής του Επαγγελματικού Ταμείου Γεωτεχνικών 
(Γεωπόνοι, Γεωτεχνικοί, Ιχθυολόγοι, Κτηνίατροι κ.λ.π.), 
Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Επαγγελ-
ματικού Ταμείου των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και 
Λιμενικών, και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της 
Εθνικής ΑΕΔΑΚ..

Έχει δε δημιουργήσει στο παρελθόν τα Επαγγελμα-
τικά Ταμεία:

1. Οικονομολόγων,
2. Γεωτεχνικών,
3. Αστυνομικών,
4. Ορκωτών Λογιστών.

Εξ' άλλου πολλά Τ.Ε.Α. σήμερα δεν έχουν εργο-
δοτική εισφορά, όπως των Οικονομολόγων, των 
Γεωτεχνικών, των Αστυνομικών, Πυροσβεστών και 
Λιμενικών, πλην όμως έχουν μεγάλη ωφέλεια από 
αποδόσεις και φοροαπαλλαγές.

Δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στους προϋπολο-
γισμούς του Ομίλου ΟΤΕ, απλά οι εργαζόμενοι θα 
έχουν μια σημαντική ωφέλεια την οποία ο Όμιλος 
θα προσθέσει στην φαρέτρα του για προσέλκυση 
προσωπικού διαφημίζοντας, όπως πράττουν άλλες 
εταιρείες, ότι προσφέρει ιδιωτική ασφάλιση.

Πιθανόν πολλοί να αναρωτηθούν εάν χρειάζεται 
μια επιπλέον εξασφάλιση προς τους εργαζομένους. 
Η απάντηση είναι απλή και εάν θέλετε αποτελεί το 
στοιχείο εκείνο που μας επιβάλλει την ανίχνευση 
επιπλέον ασφαλιστικών καλύψεων.

Το προσωπικό που εργάζεται για παράδειγμα 
σήμερα στον Όμιλο ΟΤΕ και είναι ηλικίας κάτω 
των 40 (σαράντα) ετών έχει βάσει επιστημονι-
κών μελετών προσδόκιμο ζωής πάνω από 90 
(ενενήντα) έτη. Οι συνταξιοδοτικές αντοχές 
της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ξεπερνούν την 
εικοσαετία στον κάθε συνταξιούχο.

Ένα Τ.Ε.Α. λοιπόν στον χώρο του Ομίλου ΟΤΕ θα 
αποτελεί εγγύηση για αξιοπρεπή διαβίωση των συ-
νταξιούχων μας στην τρίτη ηλικία.

Επιπλέον ένα σοβαρό Τ.Ε.Α. στον χώρο του 
Οργανισμού θα αποτελεί ένα σοβαρότατο απο-
ταμιευτικό μηχανισμό σε εποχή που οι Τραπε-
ζικές αποταμιεύσεις είναι σχεδόν μηδενικών 
αποδόσεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοια Ταμεία υπάρχουν σε 
όλο τον κόσμο, όπως σε Κύπρο, Τουρκία, Ευρώπη, 
Αμερική, Ιαπωνία κλπ. Τα κεφάλαια των Ταμείων σε 
αυτές τις χώρες ξεπερνούν τα οκτώ τρισεκατομμύ-
ρια ευρώ.

Ολοκληρώνοντας τις απόψεις μου, που με λίγες 
κουβέντες προσπαθώ να τεκμηριώσω την αναγκαιό-
τητα του Ταμείου, σκέπτομαι ότι τελικά η λειτουργία 
ενός Τ.Ε.Α. στον χώρο μας είναι θέμα ευαισθησίας 
και σωστής συνεργασίας Διοίκησης και εργαζομέ-
νων.

Σωτήρης Χρυσάφης

Σημείωση: Η παραπάνω άποψη αποτελεί  
προσωπική άποψη του υπογράφοντος
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΨΗΦΙΣΜΑ 
43ης Έκτακτης Συνέλευσης Αντιπροσώπων Σ.Ε. C.T.S. 

 
Εμείς οι σύνεδροι εκτιμούμε ότι το σωματείο θα πρέπει το επόμενο διάστημα να 

διαφυλάξει την συνοχή του Συλλόγου και να πιέσει την διοίκηση για καλύτερες 

εργασιακές σχέσεις, καλύτερους μισθούς, και να προχωρήσει σε διαδικασίες, έτσι 

ώστε η επόμενη Σ.Σ.Ε. να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Η βάση υπάρχει, και αυτή είναι η πρώτη Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., που νομίμως 

υπεγράφει. 

Είναι αυτονόητο ότι ο Σύλλογος θα παρακολουθεί την πορεία της Ε.Σ.Σ.Ε., και η 

όποια καταστρατήγηση των όρων της θα έχει απάντηση. 

 

Το Προεδρείο της 43ης Έκτακτης Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Σ.Ε. C.T.S. 

 

Αρ.Πρωτ.: 8609 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρώτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στη C.T.S., υπεγράφη σήμερα.

Σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο (μετασχηματισμός - αναδιοργάνωση συνδικάτου, πανδημία) προ-
σπαθήσαμε και πετύχαμε, λίγες μέρες πριν τη λήξη της μετενέργειας, μια σύμβαση που καλύπτει 
όλους τους εργαζόμενους στη C.T.S..

Μία σύμβαση, που κατοχυρώνει, τόσο οικονομικά, όσο και θεσμικά δικαιώματα των ανθρώπων μας, 
που σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% θα έχει θετικό πρόσημο.

Μια σύμβαση, που αποτελεί αφετηρία για περισσότερες κατακτήσεις στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ε.Σ.Σ.Ε. C.T.S., η οποία λήγει 31/12/2023, προβλέπονται τα εξής:

w Νέο μισθολόγιο τριών ρόλων:

 z Υποστηρικτικές Εργασίες

 z Κύριες Τεχνολογικές Εργασίες

 z Αναπτυξιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

w  Ένταξη στο νέο μισθολόγιο, όλων των ήδη εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο προϋ-
πηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της ΠΥΣ 06/2012, με εξασφάλιση του 100% του μισθού τους 
και των τακτικών επιδομάτων για όλους όσους έχουν προσωπική διαφορά και όλους όσους έχουν 
κάτω από 1.300€ μικτά.

w  Ένταξη στο νέο μισθολόγιο, όλων των ήδη εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο προϋπη-
ρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της ΠΥΣ 06/2012, με εξασφάλιση σχεδόν ολόκληρου του μισθού 
τους και των τακτικών επιδομάτων, ακολουθώντας έναν κανόνα κλιμακωτής περικοπής 2,5% έως 
2.000€ μικτά, 3% έως 2.500€ και 3,5% άνω των 2.500€ μικτά.

w  Τεχνικό επίδομα από 40€ σε 55€.

w  Ανθυγιεινό μαζί με το τεχνικό, 185€

w  Επίδομα τέκνου 5% για το πρώτο και δεύτερο παιδί και 10% για κάθε επόμενο, στο τρέχον μισθο-
λογικό κλιμάκιο.
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w  Διατηρείται το επίδομα φύλαξης τέκνου, 200€ από τη γέννηση, με απόδειξη και μέχρι την έναρξη 
του δημοτικού (6 ετών).

w  Αναδιαμόρφωση κουπονιών και μετατροπή σε Flexi πρόγραμμα παροχών 750€ το χρόνο για 
όλους. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα φορτωθούν στις κάρτες των κουπονιών τα 2/12 των 750€ 
(δηλαδή 125€), και επιπλέον, τα 4/6 των 120€ (δηλαδή 80€) και των 250€ (δηλαδή 166€) αντί-
στοιχα.

w  Άδεια ανατροφής 6 μήνες (από 3, που ορίζει ο νόμος).

w  1 ημέρα αιμοδοτική άδεια για την τράπεζα ΟΤΕ.

w  Άδεια παρακολούθησης επίδοσης τέκνου, 4 ημέρες ανά παιδί μέχρι 18 ετών.

w  Διατηρείται το τηλεπικοινωνιακό πακέτο.

w  Μεικτή επιτροπή συνεργασίας μεταξύ Διοίκησης και Σ.Ε. C.T.S. για τη ρύθμιση εκτός έδρα διημε-
ρεύσεων, κλπ.

w  Διατηρούνται τα δάνεια προσωπικού (5.000, τακτικός μισθός, κλπ.).

w  Διατηρούνται οι άδειες ΑΜΕΑ και όλα όσα προβλέπονταν για αυτή την κατηγορία μέχρι σήμερα. 
12ήμερη κατ' έτος άδεια γονέων που έχουν τέκνο άνω του 67% ποσοστού αναπηρίας. Επαυξημέ-
νη κατά 8 ημέρες πέρα της κανονικής άδειας, εργαζομένων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 
50%. Οι εργαζόμενοι που έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, ή σύζυγο με αντίστοι-
χο ποσοστό και ανήλικο τέκνο, δικαιούνται να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου κατά 2 ώρες, 
χωρίς περικοπή αποδοχών. Εργαζόμενοι τυφλοί ή παραπληγικοί δικαιούνται να κάνουν χρήση 
μειωμένου ωραρίου κατά 1 ώρα, χωρίς περικοπή αποδοχών.

w 30 ημέρες αναρρωτική άδεια.

Η Ε.Σ.Σ.Ε. C.T.S. θα αναρτηθεί ολόκληρη στο site του συλλόγου μας: https://union-cts.gr/

Αφήνουμε πίσω όλους αυτούς, που επενδύουν στην καταστροφή.

Αφήνουμε πίσω όλους αυτούς, που θέλουν να πάρουν "ρεβάνς" στις πλάτες των εργαζομένων.

Εμείς θα πορευτούμε με όλους εσάς, που πιστεύετε στην αξία των Συλλογικών Συμβάσε-
ων.

Εμείς θα πορευτούμε με τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου,

που παλεύει καθημερινά για τη ζωή του, για την οικογένειά του.

Ξεκινήσαμε το αύριο!

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Θ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Γ.
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Αριθμ. Πρωτοκ.: 8945 

 
Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2021 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΨΗΦΙΣΜΑ 
43ης Έκτακτης Συνέλευσης Αντιπροσώπων Σ.Ε. C.T.S. 

 
Εμείς οι σύνεδροι εκτιμούμε ότι το σωματείο θα πρέπει το επόμενο διάστημα να 

διαφυλάξει την συνοχή του Συλλόγου και να πιέσει την διοίκηση για καλύτερες 

εργασιακές σχέσεις, καλύτερους μισθούς, και να προχωρήσει σε διαδικασίες, έτσι 

ώστε η επόμενη Σ.Σ.Ε. να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

Η βάση υπάρχει, και αυτή είναι η πρώτη Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., που νομίμως 

υπεγράφει. 

Είναι αυτονόητο ότι ο Σύλλογος θα παρακολουθεί την πορεία της Ε.Σ.Σ.Ε., και η 

όποια καταστρατήγηση των όρων της θα έχει απάντηση. 

 

Το Προεδρείο της 43ης Έκτακτης Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Σ.Ε. C.T.S. 

 

Αριθμ. Πρωτοκ.: 8945 Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2021

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

43ης Έκτακτης Συνέλευσης Αντιπροσώπων Σ.Ε. C.T.S.

Εμείς οι σύνεδροι εκτιμούμε ότι το σωματείο θα πρέπει το επόμενο διάστημα να διαφυλάξει την 
συνοχή του Συλλόγου και να πιέσει την διοίκηση για καλύτερες εργασιακές σχέσεις, καλύτερους 
μισθούς, και να προχωρήσει σε διαδικασίες, έτσι ώστε η επόμενη Σ.Σ.Ε. να έχει καλύτερα αποτε-
λέσματα.

Η βάση υπάρχει, και αυτή είναι η πρώτη Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., που νομίμως υπεγράφει.

Είναι αυτονόητο ότι ο Σύλλογος θα παρακολουθεί την πορεία της Ε.Σ.Σ.Ε., και η όποια καταστρα-
τήγηση των όρων της θα έχει απάντηση.

Το Προεδρείο της 43ης Έκτακτης Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Σ.Ε. C.T.S.
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1 
  

 

 

 

Αθήνα, 01/09/2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Όπως καλά γνωρίζετε ένα από τα μεγάλα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη μετάβαση των εργαζομένων στις 
θυγατρικές ήταν η διατήρηση του ασφαλιστικού ταμείου. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε με την τροπολογία που 
κατατέθηκε χτες στη Βουλή και η οποία δίνει τη δυνατότητα διατήρησης, από το μεταφερόμενο προσωπικό 
του Ομίλου ΟΤΕ, του προηγούμενου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού του καθεστώτος. 

 

  

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Δημήτρης Φούκας            Βασίλης Κατσαρός 
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Αθήνα, 15/12/2021

Η 43 Έκτακτη Σ.Α. του Σ.Ε. C.T.S. ολοκληρώθηκε, υπογράφοντας τη λη-
ξιαρχική πράξη διάλυσης μιας ετερόκλητης συμμαχίας, και σημαίνοντας το 
άδοξο τέλος του λαϊκισμού.

Το κεντρικό ψήφισμα της είναι:
Εμείς οι σύνεδροι εκτιμούμε ότι το σωματείο θα πρέπει το επόμενο 

διάστημα να διαφυλάξει την συνοχή του Συλλόγου και να πιέσει την 
διοίκηση για καλύτερες εργασιακές σχέσεις, καλύτερους μισθούς, και 
να προχωρήσει σε διαδικασίες, έτσι ώστε η επόμενη Σ.Σ.Ε. να έχει κα-
λύτερα αποτελέσματα.

Η βάση υπάρχει, και αυτή είναι η πρώτη Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., που 
νομίμως υπεγράφει.

Είναι αυτονόητο ότι ο Σύλλογος θα παρακολουθεί την πορεία της 
Ε.Σ.Σ.Ε., και η όποια καταστρατήγηση των όρων της θα έχει απάντηση.

Οφείλουμε όμως να τα πάρουμε όλα από την αρχή.
Μιλάνε για καθυστέρηση έναρξης των διαδικασιών και αναφέρονται σε 

"κόψιμο" συνέδρου χωρίς ντροπή. Ο εν λόγω σύνεδρος είχε ενημερωθεί δυο 
μέρες πριν τη Σ.Α. μέσω επείγοντος mail, το οποίο και ανάγνωσε 5΄μετά την 
αποστολή του, πως κατά τον τελικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο Περιφε-
ρειακό του Τμήμα είχαν ψηφίσει λιγότεροι από όσους απαιτούνταν βάσει 
καταστατικού για την εκλογή συνέδρου στη Σ.Α.. επομένως δεν μπορούσε 
να συμμετάσχει.

Τοποθετήθηκε ο νομικός σύμβουλος του Σ.Ε. C.T.S. και απάντησε ξεκάθα-
ρα σε όλα τα ερωτήματα, ακόμη και σε αυτά που είχαν σταλεί με sms από 
δικηγορικά γραφεία, και δικηγόρους, που πτυχίο πήραν μετά από 19 χρόνια...

Συνεχίζουμε και αναφέρουμε τι είπε ο νομικός σύμβουλος:
•  Καταγγελία της Ε.Σ.Σ.Ε. δεν μπορεί να γίνει εκτός και αν δεν εφαρ-

μόζεται κάποιος όρος της σύμβασης και αν ακόμη την καταγγείλουμε 
σε 12 μήνες η δικαστική διαμάχη θα διαρκέσει από 5-7 χρόνια με 
τους εργαζόμενους στον αέρα. Σε αυτό το σημείο ρωτάμε: Ποιος είναι 
αυτός που μπορεί στο ελάχιστο να αναλάβει την ευθύνη απέναντι σε 
3.500 οικογένειες να είναι στον αέρα, βορά στον εργοδότη;

•  Η προσωπική διαφορά δεν είναι οικειοθελής παροχή, διότι δεν αναφέ-
ρεται πουθενά στο υπογραφέν κείμενο ως τέτοια.

•  Τα δικαιώματά μας μετά την μεταφορά μας στη C.T.S., όλα, υπήρχαν 
και θα είχαν ισχύ για maximum 6 μήνες. Σε αυτό το σημείο αναφέρ-
θηκαν και αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων που έκριναν σύννομες 
απολύσεις στους 4 μήνες μετά τη μεταφορά. Τα ψέματα έχουν και 
όριο, η ντροπή ντράπηκε όταν τα διάβασε στις ανακοινώσεις των άλ-
λων.

•  Τέλος, αναφέρθηκε ότι ήταν δικαίωμα της εταιρείας να στείλει mail, 
και ότι δεν μπορεί να μεταβληθεί η προσωπική διαφορά χωρίς τη συ-
γκατάθεσή μας.

Αφού τοποθετήθηκαν οι παρατάξεις και οι σύνεδροι, φτάσαμε στο επί-
μαχο σημείο να αποφασίσουν οι σύνεδροι εάν οι ενέργειες του Δ.Σ. ήταν 
σύννομες και καταστατικές, για να σταματήσει επιτέλους το ψέμα και η συν-
δικαλιστική αλητεία, και ψήφισαν φανερά 33 υπέρ και 25 κατά.

Στο σημείο αυτό αντιλήφθηκαν, κυρίως η Ε.Σ.Κ., ότι δεν μπορεί να προ-

χωρήσει η διαδικασία, διότι τα θέματα που είχαν βάλει για τη διεξαγωγή της 
Σ.Α. ήταν πλέον αντικαταστατικά, και πριν ήταν, αλλά για να μην έχουν και 
άλλα να λένε, προχωρήσαμε. Αποφάσισαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων 
ότι δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα:

3.  Την πρόταση δυσπιστίας προς την πλειοψηφία της Διοίκησης του Συλ-
λόγου, καθώς έδρασαν παράνομα και αντικαταστατικά, αγνοώντας το 
καταστατικό του συλλόγου και τις λειτουργίες του σωματείου που αυτό 
προβλέπει, με σκοπό την υπερψήφιση και την υπογραφή της αρνητικής 
για τους εργαζόμενους Ε.Σ.Σ.Ε. και του νέου Ε.Κ.Π..

4.  Την καταγγελία της αρνητικής Ε.Σ.Σ.Ε. και του Ε.Κ.Π., που υπέγραψε χω-
ρίς καμία νομιμοποίηση ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συλλόγου με 
τη διοίκηση της C.T.S..

5.  Την επανέναρξη των συζητήσεων με την διοίκηση της CTS, από το νέο 
ΔΣ που θα προκύψει από τις διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό 
του Συλλόγου, με βάση το αρχικό διεκδικητικό πλαίσιο που στάλθηκε 
στην εργοδοσία με επιστολή, με Α.Π. 8474 στις 21/9/2021 και κοινοποι-
ήθηκε στο σώμα επιθεώρησης εργασίας Ν. Ιωνίας, με Α.Π. 330101 στις 
22/9/2021.

και να συνεχίσουμε στο ψήφισμα που είχε καταθέσει η Ε.Σ.Κ..
Στην ανάγνωση του ψηφίσματος αυτού ακούσαμε όρους πάλι όπως "αντι-

καταστατικό",  "νομιμοποίηση", και ξαφνικά και ως διά μαγείας κατατέθηκε 
ψήφισμα από τους συνέδρους της Ενωτικής Συνεργασίας. Η Ε.Σ.Κ. κατα-
λαβαίνοντας ότι θα έμπαιναν αντιπαραθετικά, έκανε ηρωική δήλωση από-
συρσης του ψηφίσματός της, που έτσι κ αλλιώς είχε λυθεί από την φανερή 
ψηφοφορία.

Επομένως έμεινε το ψήφισμα των συνέδρων της Ενωτικής Συνεργασίας, 
το οποίο και έγινε δεκτό από το Προεδρείο και θα έμπαινε αντιπαραθετικά 
με το δικό μας ψήφισμα.

Δεν άντεξαν και άλλη διαδικασία ήττας και αποχώρησαν.
Συναδέλφισσες,-οι,
Η αντίθετη άποψη είναι σεβαστή, σεβαστή όμως είναι και η Δημοκρατία 

ως υπέρτατο χρέος. Καλούμε στην πορεία αυτή κάθε συνάδελφο και κάθε 
παράταξη με τις όποιες ιδεολογικές διαφωνίες, να προσφέρει εποικοδομη-
τικά.

Το συνονθύλευμα χωρίς ουσία, της και καλά αντιπολίτευσης μπερδεύο-
ντας τον παρτακισμό με τις ταξικές δυνάμεις δεν είχε ούτε λόγο, ούτε προ-
τάσεις, παρά μόνο τα γνωστά "ναι μεν αλλά, όχι έτσι αλλιώς, ίσως όχι, αλλά 
ναι..." γιατί δεν είχε καλό σήμα στο κινητό, ώστε να παίρνουν εντολές από 
τους καθοδηγητές τους. Δόθηκαν οι απαντήσεις στα πάντα, δεν κρύψαμε 
από κανέναν τίποτα. Οι "κύριοι" πρέπει να απολογηθούν για όλα αυτά τα ψέ-
ματα που έλεγαν στους συναδέλφους. Αλλά είναι γνωστό... είμαστε σίγουροι 
πλέον πως πάλι εμείς θα φταίμε...

Ξεκαθαρίζουμε το εξής:
Οι τραμπουκισμοί και οι αλητείες των παρατάξεων σε ένα κακοπαιγμένο 

έργο υποτιθέμενων συνελεύσεων γνώριζαν ότι δεν μπορούν να σταθούν. 
Ακόμα και σήμερα όμως ξαναπειλούν και λένε ψέματα. Δεν θα το επιτρέ-
ψουμε.

Καταλαβαίνουμε ότι δεν γνωρίζουν πόση δύναμη και υπομονή θέλει να 
είσαι σύνεδρος, ή Προεδρείο στα Περιφερειακά Τμήματα και να δίνεις συ-
νεχώς μάχη για την καθημερινότητα και τη λύση των προβλημάτων των συ-
ναδέλφων. Δεν είναι όλα πολιτική, δεν είναι όλα παρτακισμός, δεν είναι όλα 
χαβαλές με αντίκτυπο στις ζωές των οικογενειών μας...

Σοβαρευτείτε "κύριοι"! Το πρώτο δεν το έχετε, το δεύτερο δεν είστε!
ΕΜΕΙΣ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε παρόντες  

στην όποια πρόκληση.
Προχωράμε για ένα καλύτερο αύριο,

για βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ενιαίας Δύναμης Εργαζομένων C.T.S.

ΥΝΑΜΗ
ενιαίαενιαία

Ε Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  C . T. S .
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Αθήνα, 15/12/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάδελφοι,   

Στην 43η έκτακτη Συνέλευση Αντιπροσώπων, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11/12 μετά τις 
έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων για την σύμβαση, αντί να μπει ξεκάθαρα ψήφισμα για την 
έγκριση της σύμβασης, δηλαδή αν οι σύνεδροι ψηφίζουν Ναι ή Όχι, καταλήξανε να το αποφύγουν 
με διάφορες ραδιουργίες όπου στριφογυρίζανε ροκανίζοντας τον χρόνο και παίζοντας την κολοκύθα 
σε μια παράσταση ακριβοπληρωμένη από τους συναδέλφους-μέλη του σωματείου. 

Είναι ξεκάθαρο πλέον συνάδελφοι πως αυτοί οι εκπρόσωποι όχι μόνο δεν προασπίζουν τα 
συμφέροντα των εργαζομένων αλλά λειτουργούν και αντίθετα σε αυτά. 

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης όμως έχουν και οι συνάδελφοι που δεσμευόντουσαν από τις τοπικές 
τους Συνελεύσεις με αποφάσεις καταψήφισης της σύμβασης και παρόλα αυτά ψήφισαν ναι! 

Στα πηγαδάκια λένε πως δεν κατάλαβαν τι έγινε! 

Αυτά τα 33 ΝΑΙ που ακούστηκαν έχουν μέσα 7 Ναι από συναδέλφους που προέρχονται από τοπικές 
με καταδικαστικές αποφάσεις της σύμβασης.  

Ως εκ τούτου ή θα πραγματοποιηθεί εκ νέου μια ξεκάθαρη ψηφοφορία χωρίς 
στρουθοκαμηλισμούς ή οι συνάδελφοι από αυτές τις τοπικές να στείλουν και να ξεκαθαρίσουν 
πως για ακόμη μια φορά εξαπατήθηκαν από την ηγεσία της Ενιαίας Δύναμης, μόνο που αυτή την 
φορά καταδικάστηκαν και 3.500 οικογένειας εξαιτίας τους! 

 Εμείς ως <Ένωση Τεχνικών> δηλώσαμε πολλές φορές πως αυτή την στιγμή δεν διακυβεύεται μόνο 
η σύμβαση αλλά και ο ρόλος ύπαρξης του σωματείου καθώς το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων 
αισθάνεται εξαπατημένο από τους ανθρώπους που ψηφίστηκαν να τους εκπροσωπήσουν και να 
διασφαλίσουν τα κεκτημένα μας! 

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων 
μας και να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον που σίγουρα δεν θα έρθει με αυτούς 
τους ανθρώπους στην ηγεσία του συλλόγου! 

 

 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ CTS 

 

 

 

Αθήνα, 15/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,  

Στην 43η έκτακτη Συνέλευση Αντιπροσώπων, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11/12 
μετά τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων για την σύμβαση, αντί να μπει ξεκάθαρα 
ψήφισμα για την έγκριση της σύμβασης, δηλαδή αν οι σύνεδροι ψηφίζουν Ναι ή 
Όχι, καταλήξανε να το αποφύγουν με διάφορες ραδιουργίες όπου στριφογυρίζανε ροκανί-
ζοντας τον χρόνο και παίζοντας την κολοκύθα σε μια παράσταση ακριβοπληρωμένη από τους 
συναδέλφους-μέλη του σωματείου.

Είναι ξεκάθαρο πλέον συνάδελφοι πως αυτοί οι εκπρόσωποι όχι μόνο δεν προασπίζουν τα 
συμφέροντα των εργαζομένων αλλά λειτουργούν και αντίθετα σε αυτά.

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης όμως έχουν και οι συνάδελφοι που δεσμευόντουσαν από 
τις τοπικές τους Συνελεύσεις με αποφάσεις καταψήφισης της σύμβασης και παρόλα 
αυτά ψήφισαν ναι!
Στα πηγαδάκια λένε πως δεν κατάλαβαν τι έγινε!
Αυτά τα 33 ΝΑΙ που ακούστηκαν έχουν μέσα 7 Ναι από συναδέλφους που προέρχονται από 
τοπικές με καταδικαστικές αποφάσεις της σύμβασης. 

Ως εκ τούτου ή θα πραγματοποιηθεί εκ νέου μια ξεκάθαρη ψηφοφορία χωρίς στρου-
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σουν πως για ακόμη μια φορά εξαπατήθηκαν από την ηγεσία της Ενιαίας Δύναμης, 
μόνο που αυτή την φορά καταδικάστηκαν και 3.500 οικογένειας εξαιτίας τους!
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των συναδέλφων αισθάνεται εξαπατημένο από τους ανθρώπους που ψηφίστηκαν να τους 
εκπροσωπήσουν και να διασφαλίσουν τα κεκτημένα μας!

Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προάσπιση των συμφερόντων των 
συναδέλφων μας και να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον που σίγου-
ρα δεν θα έρθει με αυτούς τους ανθρώπους στην ηγεσία του συλλόγου!

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ CTS
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Έχουν περάσει σχεδόν 5 μήνες από την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ στη 
CTS. Μιας ΕΣΣΕ που διαλύει όλο το πλέγμα προστασίας που έχτισαν οι 
εργαζόμενοι με τους αγώνες τους τα τελευταία 30 χρόνια, αφού γκρεμίζει 
μισθολογικές και θεσμικές κατακτήσεις που θεωρούνταν δεδομένες από την 
πλειοψηφία των εργαζομένων. Ακόμα χειρότερα ο ΕΚΠ που τη συνόδευε 
ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο το διευθυντικό δικαίωμα, ενώ εισήγαγε 
για πρώτη φορά την έννοια της διευθέτησης του χρόνου εργασίας μέσα 
στον ΟΤΕ. Πρόκειται για την ενσωμάτωση του νομοθετικού εκτρώματος 
Χατζηδάκη μέσα στη σύμβαση, κάτι που δείχνει και τη στρατηγική του κε-
φαλαίου, τόσο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών – πληροφορικής συνολικά, 
όσο και σε άλλους κλάδους, με την ενεργή στήριξη του εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Η ΕΣΣΕ ήρθε την περίοδο που ο «ψηφιακός μετασχηματισμός», όρος που 
τα κυβερνητικά επιτελεία διαφημίζουν ως το φάρμακο για την επιστροφή 
της καπιταλιστικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης, τροφοδοτεί με δισε-
κατομμύρια ευρώ τον όμιλο ΟΤΕ, καθώς και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του 
κλάδου, για την ανάπτυξη των δικτύων 5G, του οπτικού δικτύου, για έργα 
πληροφορικής που σκοπό έχουν την «ψηφιοποίηση» κρατικών λειτουργιών 
κλπ. Προφανώς τα κρατικά και κοινοτικά κονδύλια, τα οποία προέρχονται 
από την φορολογία μας, συνέβαλαν στην ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της 
ήδη τεράστιας κερδοφορίας του ομίλου, στην αύξηση των μετοχικών με-
ρισμάτων αλλά και στη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας στον κλάδο που ο 
ΟΤΕ απολαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή η αμύθητη κερδοφορία όμως μεταφράστηκε σε οριζόντιες μειώσεις 
για το σύνολο των εργαζομένων στη CTS, αλλά και στις θυγατρικές Γερμα-
νός και E-value, οι οποίες μάλιστα επικυρώθηκαν με συνδικαλιστική υπο-
γραφή μέσω της ΕΣΣΕ. Η εργοδοσία μάλιστα εκμεταλλευόμενη τη σύμβαση 
έχει επιβάλει χειρότερες συνθήκες εργασίας με την επιβολή των άπιαστων 
στόχων παραγωγής αλλά και εμπορικών στόχων άσχετων με την ειδικότητα 
του τεχνικού, εντατικοποίηση της δουλειάς, ελαστικό ωράριο που προσαρ-
μόζεται στον όγκο εργασίας σε καθημερινή βάση. Επιπλέον συνεχίζει να εκ-
βιάζει 10άδες, κυρίως παλιούς εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα, 
προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα «εθελούσιων» απολύσεων.

Από τα παραπάνω προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για τους 
εργαζόμενους. Ο «ψηφιακός μετασχηματισμός», η καπιταλιστική 
ανάπτυξη, που σύμφωνα με τα κυβερνητικά επιτελεία θα ωφελού-
σε το ίδιο αφεντικά και εργάτες, αποδεικνύεται ένα τεράστιο ψέμα. 
Αντιθέτως, οι χαμηλοί μισθοί, τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, 
η σκληρή πραγματικότητα δηλαδή που ζούμε, αποτελεί προϋπόθεση 
για αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ενίσχυση δηλαδή της κερ-
δοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι εργαζόμενοι εκτός των άλλων ματώνουν από την ακρίβεια στα ήδη 
πλατιάς κατανάλωσης, στο ρεύμα, στα καύσιμα, το φυσικό αέριο που χειρο-
τερεύει μέρα με τη μέρα και που επιβαρύνεται από τις συνέπειες της απα-
ράδεκτης πολεμικής εισβολής στην Ουκρανία, αποτέλεσμα των σφοδρών 
ανταγωνισμών των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ από τη μία και της Ρωσίας από την 
άλλη. Ένας εργαζόμενος στη CTS που έχει προσληφθεί μετά το 2007 αμεί-
βεται με μέσω όρο τα 780€ το μήνα. Με αυτά θα πρέπει να πληρώσει το 
νοίκι , το ρεύμα, τη βενζίνη, πάγια έξοδα και φυσικά για τη διατροφή της 
οικογένειάς του. Μπορούμε να πούμε χωρίς ίχνος υπερβολής, ότι η 
ζωή του έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης.

Οι συμβιβασμένες ηγεσίες στο Σύλλογο εργαζομένων στη CTS αλλά και 

στην OME OTE συστήνουν υπομονή καθώς όπως λένε η περίοδος είναι δύ-
σκολη. Η πείρα όμως από παλαιότερες συμβάσεις δείχνει ότι οποιαδήποτε 
αναμονή για «ιδανικότερες συνθήκες», οδήγησε σε μεγαλύτερες απώλειες 
τους εργαζομένους, ενώ είναι φανερό πλέον ότι οποιαδήποτε επίκληση για 
υπομονή εξυπηρετεί την ίδια την εργοδοσία που έχει το ελεύθερο να ξεσα-
λώνει στους χώρους δουλειάς.

Η λύση βρίσκεται φυσικά στην ανατροπή των αρνητικών συσχετι-
σμών μέσα στα πρωτοβάθμια σωματεία του ομίλου καθώς και στην 
ΟΜΕ ΟΤΕ προς όφελος των εργαζομένων. Τα παραδείγματα από άλ-
λους χώρους δουλειάς είναι αποκαλυπτικά. Οι εργαζόμενοι στην efood 
και στην Cosco δεν έκαναν βήμα πίσω και οι κατακτήσεις τους σφραγίστη-
καν με ΣΣΕ. Οι εργαζόμενοι από τους παραπάνω χώρους, αλλά και από 
άλλους (ΛΑΡΚΟ, Πετρέλαια Καβάλας, στον Βαρβαρέσο κ.α.), που ο αγώνας 
για συνθήκες εργασίας και αμοιβών με βάση το επίπεδο ανάπτυξης των πα-
ραγωγικών δυνάμεων είναι σε εξέλιξη, πρωτοπορούν για τη δημιουργία του 
μεγάλου «μετώπου» εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, για το 
γκρέμισμα όλου του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που χτίστηκε τα 
τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις.

Ο δρόμος για τους εργαζόμενους στη CTS μπορεί να είναι δύσκο-
λος αλλά είναι και ο μοναδικός. Αρχίζοντας από την ενεργή συμμέτοχή 
τους στις συλλογικές διαδικασίες του Συλλόγου, στις ΓΣ στην περιφέρεια 
και στην Αττική, χρειάζεται να δηλώσουν την αντίθεσή τους σε μία ΕΣΣΕ που 
εξυπηρετεί μονάχα τα συμφέροντα του εργοδότη, θυσιάζοντας τα μισθολο-
γικά και θεσμικά δικαιώματά τους. Αυτό μπορεί να γίνει με την καταψήφιση 
των απολογισμών δράσης των ΤΔΕ και φυσικά την απολογία των αντιπρο-
σώπων που κόντρα στις αποφάσεις τους, ενέκριναν στη ΣΑ του Δεκέμβρη 
του 2021 μία σύμβαση που είχε απορριφθεί από τους ίδιους.

Να απαιτήσουμε την καταγγελία της απαράδεκτης ΕΣΣΕ στο τέλος 
του έτους που λήγουν και οι συμβάσεις σε ΟΤΕ και COSMOTE έτσι 
ώστε να ανοίξει ο δρόμος για διεκδίκηση ενιαίας ΣΣΕ για όλο τον 
όμιλο, με μισθούς και δικαιώματα στο ύψος της σύμβασης του 2012 
ως βάση για αυξήσεις.

Σταθμός στον αγώνα αυτό είναι η επιτυχία της πανεργατικής 
απεργίας που έχει ήδη προκηρυχθεί από τη ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 
6 Απρίλη. Ο αγώνας για επιβίωση που βασανίζει τους εργαζόμενους δεν 
περιορίζεται στους χώρους δουλειάς της CTS αλλά αφορά όλη την εργατική 
τάξη της χώρας. Στην κοινή επίθεση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας 
απαντάμε με κοινούς αγώνες, ενωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από 
τον χώρο δουλειάς.

Για τη δημιουργία ενός ταξικού μετώπου ακύρωσης αντεργατικών νόμων 
που φυσικά δεν μπορεί να προκύψει από το πουθενά, αλλά μόνο με την 
ενεργή συμμετοχή μας, που η ίδια η πείρα δείχνει ότι είναι καθοριστική για 
το ξέσπασμα εστιών αντίστασης παντού, σταθμών για την ανατροπή της 
αρνητικής κατάστασης που βιώνουμε η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώ-
ματα. Για το ξήλωμα όλων των αντεργατικών νόμων, τη διεκδίκηση 
μέτρων προστασίας από την πανδημία, την ενίσχυση του δημόσιου 
συστήματος Υγείας, την προστασία του λαϊκού εισοδήματος. Πολύ 
περισσότερο για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο στην Ουκρανία, εξέλιξη που μπορεί να έχει τραγικές 
συνέπειες για το λαό μας που γίνεται στόχος αντιποίνων, με ευθύνη 
της κυβέρνησης.

 
Αθήνα, 08 Μάρτη 2021 
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Αθήνα, 08 Μάρτη 2022



ΤΕΥΧΟΣ 289 17

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ƒ

Ότι και να λέει ο καθένας, ο χρόνος είναι εκείνος που αποκαλύπτει 
την αλήθεια.
Το πέρασμα του χρόνου έδειξε το πόσο δίκιο είχαν οι κυρίαρχες 
παρατάξεις, αυτές που τίμησε και τιμά με την ψήφο του ο κόσμος 
του ΟΤΕ τόσα χρόνια.
Ο χρόνος απέδειξε πόσο άδικοι και κινδυνολογοι ήμασταν και είμα-
στε εμείς της ΑΣΕ. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είχαμε άδικο που 
αντιδράσαμε στη μετοχοποίηση και την σταδιακή ιδιωτικοποίηση 
του ΟΤΕ. Έπρεπε να ακούσουμε τις φωνές της λογικής από ΠΑΣΚΕ, 
ΔΑΚΕ που έλεγαν ναι μεν αντιδρούμε, αλλά έτσι γίνεται στον σύγ-
χρονο κόσμο αυτό είναι το μέλλον, εμείς μπορούμε να κάνουμε κα' 
να δυο μέρες απεργία και μετά να δούμε πως θα διασφαλίσουμε 
το μέλλον μας.
Λάθος μας που φωνάζαμε για την ΟΤΕ-PLUS και τις δουλεμπορι-
κές, λέγοντας πως αν δεν τις σταματήσουμε τώρα που μπορούμε 
στο τέλος θα μας απορροφήσουν αυτές. Λάθος μας γιατί κάθε σύγ-
χρονη εταιρεία έτσι λειτουργεί.
Λάθος που φωνάζαμε για την αλλαγή του Γενικού Κανονισμού Προ-
σωπικού που διαχωρίζει τους παλιούς από τους νέους γιατί "έλα 
μωρέ εμάς τους παλιούς δεν μας πειράζει".
Να μη κολλάμε στο παρελθόν λένε κάποιοι. Απο τα λάθη του παρελ-
θοντος όμως πρέπει να μαθαίνουμε και να προχωράμε στο αύριο.
Ας έρθουμε όμως και στα πιο πρόσφατα. Μάθαμε από τα λάθη μας? 
Όχι. Ξεροκέφαλοι συνεχίζουμε τα ίδια.
Ψηφίσαμε την συνέχιση της απεργίας των 19 ημερων στις αρχές 
του 2021, ενώ άλλοι ψήφιζαν το σταμάτημα, "γιατί διαφορετικά η 
διοίκηση δεν συζητάει" και κάποιοι άλλοι ψήφιζαν "να σταματήσου-
με για να πάμε σε γενικές συνελεύσεις και να αποφασίσουν αυτες", 
κάτι που δεν έγινε ποτέ. Και η απεργία σταμάτησε. Ευτυχώς γιατί 
έτσι υπογράφηκε σύμβαση.
Σύμβαση που καμία σχέση δεν είχε με αυτά που διεκδικούσαμε αλλά 
πάλι καλά να λέμε. "Κοιτάξτε κι έξω τι γίνεται". ( Έρχεται σιγά σιγά ο 
καιρός που οι άλλοι εργοδότες κι εργοδοτικοι θα λένε " μη μιλάτε, 
καλά είστε, κοιτάξτε και στον ΟΤΕ τι γίνεται").
Και τα λάθη μας συνεχίζονται.
Σηκώσαμε τα λάβαρα της επανάστασης όταν ανακοινώθηκε πως 
θα πάμε σε θυγατρικές. Απαιτήσαμε να τηρηθεί η απόφαση του συ-
νεδρίου ότι: σε περίπτωση που η διοίκηση ανακοινώσει θυγατρικές 
αυτόματα κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις. Τρομοκρατούσαμε τους 
συναδέλφους ότι άμα περάσουμε εκεί θα μας φάει η μαρμαγκα, ότι 
όπως στην Ρουμανία ο Θεοχαρόπουλος θα μας πουλήσει, αφού μας 
εξυγιάνει, σε άλλη εταιρεία.
Απαιτούσαμε να αγωνιστούμε ενάντια στη μεταφορά μας στις θυγα-
τρικές. Λέγαμε ότι ακόμα κι αν δεν τα καταφέρναμε και μας μετέφε-
ραν τελικά, να διασφαλιζαμε τουλάχιστον τις θέσεις και δικαιώματα 
μας.
Ευτυχώς επικράτησε η φωνή της λογικής κι όχι μόνο πήγαμε με 
τάξη και πειθαρχία στην c-ts, γιατί έτσι ορίζει ο νόμος - και νόμος 
δεν είναι το δίκιο του εργάτη - αλλά αλλάξαμε το όνομα και το κα-

ταστατικό του σωματείου και πήγαμε στην θυγατρική πριν τις αρχές 
του 2022 που θα μας πήγαινε η διοικηση της D.T. Έπρεπε να γίνει 
κάτι τέτοιο για να είμαστε έτοιμοι στο νέο περιβάλλον να υπογρά-
ψουμε μια δυνατή συλλογική σύμβαση.
Έκαναν όμως κι ένα λαθάκι η ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ κι Ακκοματιστοι (που 
νομιμοποίησαν την για χρόνια παράνομη σχέση τους φτιάχνοντας 
την Ενιαία Δύναμη Εργαζομένων) αλλά και η ΕΣΚ. Δεν πρόσεξαν 
ότι στην διαβούλευση που είχαν πριν με την διοίκηση, τους είχε ξε-
καθαρίσει ότι ταμείο νεότητας, κεφάλαιο αλληλοβοήθειας και συ-
νταξιοδοτικο cosmote δεν θα μεταφερθούν στις νέες εταιρείες. Μια 
στιγμιαία απροσεξία ήταν που δεν θα επαναληφθεί. Αγαπητοί συνά-
δελφοι ένα λαθάκι κάνατε κι εσείς, αλλά ευτυχώς όχι μοιραίο. Στις 
εκλογές του καλοκαιριού παραλίγο να μην πάρει αυτοδυναμία η 
ΕΔΕ. Στις προηγούμενες εκλογές αθροιστικά είχαν κοντά στο 80%. 
Τώρα έπρεπε να καταφυγουν σε εκλογομαγειρέματα για να πάρουν 
το 50 συν κάτι και την αυτοδυναμία. Ευτυχώς. Να μην τους φέρετε 
στη δύσκολη θέση να το ξανακανουν.
Τα μεγάλα λάθη όμως της ΑΣΕ σταματημό δεν είχαν. Πάλι γκρινιά-
ζαμε ότι ο χρόνος περνάει, ότι μπήκαμε στην μετενέργεια και τις δι-
εκδικήσεις μας στην διοίκηση δεν τις έχουμε καταθέσει. Η πλειοψη-
φία του σωματείου όμως έστω και την τελευταία στιγμή κατάφερε 
να φέρει μια "καλή" σύμβαση. Καλή με τα δεδομένα των κρίσιμων 
στιγμών και του μεταβατικού σταδίου της εταιρείας. Μια καλή σύγ-
χρονη σύμβαση που οραματιζόταν χρόνια η κυρία Παπαδόπουλου.
Υπήρχε περίπτωση να την υπογράψει η ΑΣΕ? Ποτέ. Πάντα αρνητικοί. 
Βρήκαμε την δικαιολογία ότι δεν παίρνουμε τίποτα απ' όσα ζητού-
σαμε αντιθέτως χάναμε. Φωναζαμε τότε πως το κείμενο των τριών 
σελίδων που μας ζητούσαν να υπογράψουμε ήταν πολύ αόριστο, 
γενικόλογο και δεν είχε καμία λεπτομέρεια της σύμβασης. Ευτυχώς 
τα μέλη της ΕΔΕ, της πλειοψηφίας του σωματείου υπεύθυνα έβα-
λαν την υπογραφή τους, γιατί κάτι τέτοιες κρίσιμες ώρες πρέπει να 
έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στους ηγέτες μας και να υπογράφουμε 
ακόμα και σε λευκές σελίδες.
Εμείς φυσικά τον χαβά μας. Ξεσηκώσαμε τον κόσμο όπου μπορού-
σαμε και φωνάζαμε πως η "καλη" σύμβαση δεν είναι καλή και πρέπει 
να την πάρουν πίσω. Γι αυτό και η διοίκηση σωστά μας τιμώρησε 
μειώνοντας τις απαλλαγές της εκτελεστικής σε οκτώ και τις πήρε 
όλες η ΕΔΕ. Ψέμα πήρε και μια η ΕΣΚ που "μπερδεύτηκε" και με τις 
ψήφους της ΕΔΕ πήρε την αντιπροεδρία.
Στο έκτακτο συνέδριο φυσικά, η ΕΔΕ απέδειξε πως είναι μπετόν 
αρμέ, δεν ακούει τις άναρθρες κραυγές μεμονωμένων και συνεχίζει 
αταλάντευτη την πορεία της στο μέλλον, με μόνο γνώμονα το καλό 
των εργαζομένων, σε αγαστή συνεργασία με την σύγχρονη εταιρεία 
μας, που τόσο μας αγαπάει και νοιάζεται για μας.
Στην ΑΣΕ όμως αγύριστα κεφάλια. Δεν θα συνθηκολογήσουμε 
φωνάζουμε και καλούμε τον κόσμο να κάνει το ίδιο. Να σηκώσει 
το ανάστημά του απέναντι στην εργοδοσία και τους εργοδοτικους 
συνδικαλιστές, αν θέλει να έχει ένα καλύτερο μέλλον.
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Δημιουργούμε μια νέα συνδικαλιστική παράταξη για ΟΛΟΥΣ τους εργαζό-
μενους στην CTS, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διαχωρισμούς σε νέους ή πα-
λιούς, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις όπως τόσα χρόνια μας είχαν συνηθίσει.
Ο στόχος είναι να αλλάξουμε τη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος στην 
εταιρεία και αργότερα στον όμιλο ΟΤΕ. Να δημιουργήσουμε ΜΑΖΙ μια και-
νούρια πραγματικότητα στην εκπροσώπηση των συναδέλφων με βασικούς 
πυλώνες τα :
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΟΡΑΜΑ
Με αξιοκρατικά κριτήρια θα διεκδικήσουμε την δίκαιη ανταμοιβή και επαγ-
γελματική εξέλιξη όλων των εργαζομένων της εταιρείας ανεξαρτήτως προ-
έλευσης ή συμπαθειών. Ο κόπος όλων μας πρέπει να αμείβεται το ίδιο και 
εμείς θα το διεκδικήσουμε.
Το όχημα για την επιτυχία μας είναι η συνεργασία μεταξύ μας σε συνδικαλι-
στικό επίπεδο αλλά και σε εργασιακό. Οι πολτικές έριδες που χώριζαν τους 
εργαζόμενους σε πολιτικά στρατόπεδα και οι κατηγορίες αλλήλων δεν οδη-
γούν πουθενά. Μονάχα σε αντιπαλότητες άνευ ουσίας με μοναδικό χαμένο 
τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Με ακεραιότητα σε όσα λέμε και πράττουμε δημιουργούμε την παράταξη 
όλων μας. Τέρμα στις παραφιλολογίες και τα παραμύθια με δράκους, ήρθε 
η ώρα να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με σοβαρότητά και αληθι-

νές κουβέντες και πράξεις. Χωρίς λαϊκισμό όλοι πρέπει και θα λαμβάνουν 
την ίδια ενημέρωση, άμεσα και υπεύθυνα καθώς η σωστή ενημέρωση είναι 
βασικό συστατικό για την αντικειμενική διαμόρφωση άποψης, πράγμα που 
στερούν από τον συνάδελφο πολλά χρόνια τώρα.
Χωρίς αγκυλώσεις, εμμονές και ιδεοληψίες θα χτίσουμε ένα σύγχρονο συν-
δικαλιστικό μοντέλο εκπροσώπησης των εργαζομένων στη CTS. Το όραμα 
μας για ένα σωματείο που θα διεκδικεί καταρχάς τα αυτονόητα με προτά-
σεις, χωρίς αφορισμούς και χωρίς παρασκήνιο, γίνεται πραγματικότητα γιατί 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στη CTS ξεκινάμε την προσπάθεια αντικατά-
στασης ενός γερασμένου βολεμένου και ξεπερασμένου συνδικάτου, ΤΩΡΑ.
Στο ολοένα πιο δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι τώρα κρίσι-
μο να καταπιαστούν με την υπεράσπιση των εργαζόμενων άνθρωποι που το 
εννοούν και πράττουν ανάλογα.
Δημιουργούμε ένα ενωτικό συνεργατικό εγχείρημα, ένα μοντέλο με σύγ-
χρονες αντιλήψεις, που με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των συνα-
δέλφων αλλά και με γνώση και με επιχειρήματα δεν θα φοβηθούμε να συ-
γκρουστούμε για το μέλλον μας.
Στόχος είναι το σωματείο μας να ξυπνήσει από το λήθαργο που έχει πέσει 
εδώ και δυο δεκαετίες.Να γίνει ένα σωματείο πραγματικό, το οποίο, στην 
εποχή που κυριαρχεί ο ατομισμός και ο κατακερματισμός, θα ενώνει όλους 
τους εργαζόμενους.
Μιλάμε τελικά για ένα σωματείο ανεξάρτητο και αυτόνομο, που θα αγωνί-
ζεται ασυμβίβαστα για τα σύγχρονα δικαιώματα των εργαζόμενων και για 
την επίτευξη αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων.

Μόλις μια εβδομάδα περίπου από τη πρώτη Γενική Συνέλευση που έλαβε 
μέρος στα Χανιά της Κρήτης και οι πρωτεργάτες της καταστροφικής σύμ-
βασης στην εταιρεία CTS όχι μόνο δεν μετανιώνουν, όχι μόνο δεν ζητάνε 
τουλάχιστον μια συγνώμη για το λάθος τους να υπογράψουν την μελλοντι-
κή μας καταδίκη, αλλά νοιώθουν και υπερήφανοι σύμφωνα με τα λεγόμενα 
τους στις διάφορες Γενικές Συνελεύσεις που ευθαρσώς εμφανίζονται…
«Αναλαμβάνουν την ευθύνη..» λένε... Ποιοι οι ανεύθυνοι…που τα έδωσαν 
όλα χωρίς κανένα ενδοιασμό;
Δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν κάνει και αυτό τους κάνει ακόμα πιο 
επικίνδυνους. Με μια υπογραφή δι- έλυσαν κεκτημένα μιας ζωής, όνειρα 
νέων συναδέλφων για ένα καλύτερο μέλλον, προστασία από μεταθέσεις, 
εξασφάλιση από εργατικά ατυχήματα (σε μια αμιγώς τεχνική εταιρεία), κα-
μία αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας στον ΟΤΕ ή στην COSMOTE αλλά 
μόνο από την OTEPLUS.
Το κερασάκι στη τούρτα οι ατομικές συμβάσεις (παγκόσμια πρωτοτυπία 
για να ισχύσει η συλλογική να απαιτείται η υπογραφή ατομικής).
Ποιος ο ρόλος ενός σωματείου όταν ο καθένας μόνος του διαπραγματεύ-
εται το μισθό του; Θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος ότι ο ρόλος του 
σωματείου είναι να προστατεύει τα μέλη του από την κατάχρηση εξουσίας 
ή για να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα της απαλλαγής του από την εργα-
σία για περισσότερα χρόνια από όσα κάποιοι από εμάς έχουμε ένσημα στο 
λάκκο, στο στύλο ή στο γραφείο με την αφόρητη πίεση του προϊσταμένου…
Ακόμα και στον κάθε Προϊστάμενο έδωσαν το δικαίωμα να τιμωρεί και με 
την περικοπή του μισθού εκτός από την Αξιολόγηση .
Αυτόν τον "σπουδαίο κανονισμό προσωπικού" που υπέγραψαν δεν είχαν 
το φιλότιμο να τον δουν πριν τον υπογράψουν. Ζήτησαν από το ΔΣ του 
σωματείου να υπογράψει ένα προσχέδιο δυο σελίδων και ένα κανονισμό 

προσωπικού που δεν υπήρχε χωρίς καν να έχουν στείλει εξώδικο στην εται-
ρεία για να διασφαλίσουν την προ- σφυγή μας στην διαιτησία σε περίπτωση 
αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.
Δεν ήθελαν να κάνουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την διοίκηση.Χω-
ρίς καμία πίεση, ούτε μια ώρα στά- ση εργασίας ξεπουλήθηκαν τα πάντα με 
δυο υπογραφές και με μπόλικη αλαζονεία.
Στην υγειά των κοροΐδων λοιπόν που θα συνεχίσουν να δουλεύουν στη ΝΕΑ 
εταιρεία χωρίς καμία διασφάλιση , εκτός και αν εξασφαλίσουν την εύνοια 
του προϊστάμενου τους ή αν κάνουν την "δουλεία" τους και δεν μιλάνε…
ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΟΥΝ !
Αυτό είναι το μέλημα του εργοδοτικού συνδικαλισμού
"Κύριοι" της ΕΝΝΙΑΙΑΣ παράταξης του βολέματος, σκοτώσατε τον συνδι-
καλισμό και το μοναδικό όπλο των εργαζομένων απέναντι στην ακόρεστη 
επιθυμία της διοίκησης να ελέγχει τα πάντα χωρίς περιορισμούς και επι-
πτώσεις. Απογοητεύσατε ΟΛΟΙ εσείς της ΕΝΝΙΑΙΑΣ από τη πρώτη στιγμή 
των αποσχίσεων χωρίς να ανοίξει κανένα ρουθούνι και συνεχίζετε να απο-
γοητεύετε...
Διαγράφετε σωματεία από την ΟΜΕ ΟΤΕ, που δεν δηλώνουν υποταγή στα 
θέλω σας όπως το ιστορικό σωματείο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ 
(πρώην ΕΕΤΕ- ΟΤΕ), αφαιρείται θέσεις από τα όργανα από όποια παρά- 
ταξη δεν σας εξυπηρετεί  Όταν οι εκπρόσωποι του ανώτερου συνδικαλιστι-
κού οργάνου του ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ δεν σέβονται το καταστατικό και τη δημο-
κρατία, όταν δέχονται από την διοίκηση bonus αποδοτικότητας, υπερπολυ-
τελή αυτοκίνητα για τις προσωπικές τους μετακινήσεις , κάρτες καυσίμων 
και προσωπικών εξόδων, ΤΟΤΕ ο υγιής συνδικαλισμός πέθανε.
«Καλώς» μας όρισε ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ!

Ιδρυτική Διακήρυξη

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
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