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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 290
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
Παναγιώτης Κανλής
Βερανζέρου 34, Αθήνα 104 32
Τηλέφωνο - Fax: 210 5241576
Κινητό: 6973 403 774
E-mail: kanlis.panagiotis1978@gmail.com

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Η «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παναγιώτης Κανλής, 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

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

www.otegroupmuseum.gr
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Εργαζόμενη μητέρα:  
πλεονεκτήματα για τη γυναίκα

Κάθε γυναίκα όταν πρόκειται να γίνει μητέρα, 
πρέπει να διαχειριστεί το ζήτημα της εργα-
σίας της και της καριέρας της. Συχνά έχουμε 

στο μυαλό μας ότι μια μητέρα εργάζεται για καθα-
ρά βιοποριστικούς λόγους. Δεν είναι ακριβώς έτσι 
ή δεν ισχύει για όλες τις γυναίκες. Μικρά κορίτσια 
ακόμα, οι σημερινές γυναίκες και εργαζόμε-
νες μητέρες, έκαναν όνειρα για το επάγγελ-
μα των ονείρων τους και την καριέρα τους. 
Καμιά από αυτές δεν έθεσε ως ημερομηνία 
λήξης του ονείρου της τον ερχομό των παι-
διών της.

Η εργαζόμενη μητέρα χρειάζεται τον σεβα-
σμό μας και βοήθεια από την πολιτεία πέρα 
από τον δικό της μηχανισμό υποστήριξης. Έχει 
να διαχειριστεί προκλήσεις που έχουν σχέση με 
το μεγάλωμα των παιδιών της, την απόφαση μιας 
νταντάς που θα βοηθάει σε αυτό ή την επιλογή να 
στείλει πολύ νωρίς τα παιδιά της σε κάποιον βρε-
φονηπιακό σταθμό. Η εργαζόμενη μητέρα είναι 
μια γυναίκα που πασχίζει προκειμένου να εί-
ναι καλή σε όλα. Πολλές από τις εργαζόμενες 
μητέρες γίνονται μοιραία και ενοχικές. Εύχονται 
η μέρα να είχε περισσότερες ώρες και οι ίδιες με-
γαλύτερες αντοχές. Εμείς ας εστιάσουμε σε αυτό 
το άρθρο στα πλεονεκτήματα μιας γυναίκας που 
είναι παράλληλα και εργαζόμενη μητέρα. Πλεονε-
κτήματα για την ίδια τη γυναίκα.

Η εργαζόμενη μητέρα έχει χρόνο να μείνει 
μόνη της

Οι μητέρες που μεγαλώνουν στο σπίτι τα παιδιά 
τους, ειδικά αν εκείνα είναι βρέφη ή νήπια, σπα-
νίως έχουν μια στιγμή απόλυτης ηρεμίας. Πολλές 
φορές είναι αδύνατον ακόμη και στο μπάνιο να 
πάνε μόνες τους. Η εργαζόμενη μητέρα, από την 
άλλη, έχει χρόνο μακριά από το περιβάλλον της 
οικογένειας. Όχι ότι το περιβάλλον της δουλειάς 
ή ο εργασιακός χώρος είναι ό,τι καλύτερο για να 
ηρεμήσει κανείς και να χαλαρώσει. Όμως η εργα-
ζόμενη μητέρα έχει 5 και πλέον λεπτά να σκεφτεί 
ήσυχα και μόνη της στη διαδρομή για την δουλειά. 
Η εργαζόμενη μητέρα θα κάνει ένα διάλειμμα για 
φαγητό και σ’ αυτόν τον χρόνο θα μπορέσει να 
σκεφτεί, να μιλήσει με κάποιον που δεν έχει σχέση 
με την οικογένειά της. Να «ξεφύγει» μ’ ένα τρό-
πο. Η εργαζόμενη μητέρα, θα πιει μια κούπα καφέ 
στο κομμωτήριο ή ενώ περιποιείται τα νύχια της 
για να είναι ευπαρουσίαστη στην εργασία της και 
θα μπορέσει να χαλαρώσει και να οργανώσει όλα 
όσα πρέπει μέσα στο κεφάλι της.

Η εργαζόμενη μητέρα αλληλεπιδρά με άτομα 
της… ηλικίας της που δεν είναι απαραίτητα 
άλλες μαμάδες!

Όσο πολύτιμο και ωραίο και αν είναι για μια μητέ-
ρα να μιλάει με άλλες μητέρες για τα παιδιά τους 
και για όλα αυτά που αντιμετωπίζουν ή στο πλαί-
σιο της κοινωνικοποίησης των παιδιών τους, μια 
γυναίκα έχει ανάγκη να μιλήσει και με άλλου εί-
δους κόσμο. Μια γυναίκα έχει ανάγκη να συνανα-
στραφεί και να αλληλεπιδράσει με ενήλικες που 
δεν είναι απαραίτητα άλλες μητέρες. Αυτό είναι 
ένα πλεονέκτημα της εργαζόμενης μητέρας αφού 
έχει τη δυνατότητα να συναναστρέφεται άτομα 
από τον επαγγελματικό της χώρο.

Ένα επαγγελματικό ραντεβού, μια παρουσίαση, οι 
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συσκέψεις, τα σεμινάρια την βάζουν σε μια δια-
δικασία κοινωνικοποίησης πολύ διαφορετική από 
αυτή που θα είχε αν δεν εργαζόταν. Και δεν είναι 
βεβαίως μόνο τα επαγγελματικά ζητήματα. Μια 
εργαζόμενη μητέρα μπορεί να δημιουργήσει φιλι-
κές σχέσεις μέσα από τον εργασιακό της χώρο, να 
συζητήσει θέματα της πολιτικής, της μόδας, της 
κοινωνίας και τόσα άλλα που είναι άσχετα με την 
οικογένεια, τα παιδιά και το σπίτι. Μικρά διαλλεί-
ματα δηλαδή, που κρατούν το μυαλό της καθαρό 
και σε φόρμα.

Η εργασία δίνει στην γυναίκα μια άλλη ιδιό-
τητα πέρα από εκείνη της μητέρας

Το να είναι μια γυναίκα μητέρα, είναι η πιο σημα-
ντική ιδιότητα της ζωής της. Η εργαζόμενη μητέ-
ρα ωστόσο έχει μια άλλου είδους υπόσταση και 
ταυτότητα. Η γονική μέριμνα είναι μια διαδικασία 
που βάζει τους γονείς να επαναλαμβάνουν κάποια 
πράγματα ξανά και ξανά. Μια μητέρα θα ντύσει τα 
παιδιά της, θα μαγειρέψει για αυτά, θα τα αγκα-
λιάσει για να τα βάλει για ύπνο, θα τα χαϊδέψει 
στις στενοχώριες τους, θα τα βοηθήσει στα μα-
θήματά τους, θα περιποιηθεί τα ρούχα τους, θα 
τα φροντίσει όταν είναι άρρωστα και τόσα τόσα 
άλλα που επαναλαμβάνονται μέχρι τα παιδιά να 
φύγουν από το σπίτι. Είναι μια ατέλειωτη επανά-
ληψη αν και τόσο πολύτιμη και όμορφη.

Στη δουλειά η ίδια γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με 
projects που έχουν αρχή και τέλος. Η εργαζόμενη 
μητέρα μπορεί να βάζει στόχους, να του πετυχαί-
νει, να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων της 
και να γυρίζει στην οικογένειά της και στα παιδιά 
της με άλλη όρεξη και με περισσότερο κέφι.

Η εργαζόμενη μητέρα είναι μια ανεξάρτητη 
οικονομικά γυναίκα που μπορεί να συνει-
σφέρει στο σπίτι

Είναι υπέροχο για την ψυχική κατάσταση μιας γυ-
ναίκας να νιώθει ότι συνεισφέρει στο σπίτι. Είναι 
όμως και πραγματικά καλό για την γυναίκα να πα-
τάει γερά στα πόδια της και να νιώθει ίση με τον 
σύντροφό της σε αυτόν τον τομέα των οικονομι-

κών. Κατ’ αρχήν είναι ανεξάρτητη η ίδια. Όχι πως 
θα πάρει τον μισθό της και θα πάει μόνη της μιας 
εκδρομή ή θα χαλάσει όλα της τα χρήματα σε ψώ-
νια και περιποιήσεις. Όμως είναι τόσο σημαντικό, 
να μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες στηριζόμε-
νη στο πορτοφόλι της και μόνο. Να επενδύει για 
το καλό της οικογένειας, να κάνει εκπλήξεις στην 
οικογένεια προγραμματίζοντας εκδρομές χωρίς 
να επιβαρύνει τον πατέρα και τόσα τόσα άλλα…

Η εργαζόμενη μητέρα αποτελεί παράδειγμα

Οι επιλογές μιας μητέρας είναι το πρότυπο ενός 
παιδιού. Τα παιδιά για να το θέσουμε πιο απλά 
παραδειγματίζονται από τους γονείς τους. Ακρι-
βώς όπως συμβαίνει με τη συμπεριφορά, το ίδιο 
γίνεται και με όλα τα άλλα. Ευγενικοί γονείς έχουν 
ευγενικά παιδιά, δραστήριοι γονείς έχουν δρα-
στήρια παιδιά. Ομοίως μια μητέρα που εργάζεται 
γίνεται πρότυπο για τα παιδιά της και ειδικά για τα 
κορίτσια. Τα κορίτσια θέτουν στόχους να σπουδά-
σουν και να κάνουν καριέρα σε κάποιο επάγγελμα 
που αγαπούν. Κάνουν σχέδια και έχουν τη μαμά 
τους ως το παράδειγμα της μητέρας που είναι ερ-
γαζόμενη μητέρα, επαγγελματίας, καλή μάνα και 
σύντροφος.

author: Parenting.gr 
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Αρ.Πρωτ.: 9441                                                            Αθήνα 9 Μαρτίου 2022 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή της 1ης Ε.Σ.Σ.Ε. στη C.T.S. ο Σύλλογος Εργαζομένων 

C.T.S. συνεχίζει συντεταγμένα το διάλογο με την εταιρεία έχοντας ως μοναδικό στόχο τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας μας και της ζωής μας. 

 

Έπειτα από συνεχείς επαφές, και αφού έχουμε θέσει σειρά ζητημάτων, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: 

Εργατικά Ατυχήματα: 

Η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι θα εξετάζει με ευαισθησία τις περιπτώσεις των εργατικών ατυχημάτων, των 

οποίων η αναρρωτική άδεια διαρκεί πάνω από 30 ημέρες, και βεβαιώνονται από Νοσοκομείο και όχι από 

ιδιώτη ιατρό, ώστε να μην περικόπτονται πλήρως οι αποδοχές των εργαζομένων. 

Stand by: 

Η εργασία που κάνουν οι τεχνικοί μας ενώ βρίσκονται σε stand by, πληρώνεται ως υπερωρία. Πετύχαμε να 

οριστεί minimum αμοιβή του call out, στα 20€ μικτά ανά ώρα. Όποιος συνάδελφος δηλαδή αμείβεται με 

λιγότερο από 20€ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης, θα αμείβεται με 20€ ανά ώρα, ενώ για όσους 

αμείβονταν με ποσό άνω των 20€, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Το παραπάνω θα εφαρμοστεί από την 

μισθοδοσία Μαΐου 2022. 

Δάνειο 5.000€: 

Δικαίωμα πλέον να κάνουν χρήση του δικαιώματος του δανείου των 5.000€ δε θα έχουν μόνο οι συνάδελφοι 

που έχουν περισσότερα από 2 χρόνια στη C.T.S., αλλά και αυτοί που δεν συμπληρώνουν τα 2 χρόνια στη 

C.T.S., αλλά έχουν 2 τουλάχιστον σε άλλη εταιρεία στον Όμιλο ΟΤΕ. 

 

Συνεχίζουμε βήμα – βήμα προκειμένου να λύσουμε αρκετές από τις εκκρεμότητες και τα ανοικτά ζητήματα 

που απασχολούν τους εργαζόμενους στη C.T.S.. Κάθε μέρα διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον εργασιακό 

και κοινωνικό. Είμαστε εδώ, και όλοι μαζί προχωράμε, βάζοντας ένα λιθαράκι βελτίωσης. 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ! 
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Διαδοχικά καιρικά συστήματα προκά-
λεσαν την κακοκαιρία με το όνομα 
«Ελπίς» στη χώρα μας τον περα-

σμένο Ιανουάριο. Το πρώτο καιρικό σύστη-
μα μας επηρέασε το Σάββατο (22/1/2022) 
και το δεύτερο, που ήταν και πιο ισχυρό, τη 
Δευτέρα (24/1/2022).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν οι πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώ-
σεις, ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βό-
ρειας και της ανατολικής Ελλάδας, καθώς 
και στα νησιά του Αιγαίου, και οι βόρειοι 
άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Γι' αυτό το λόγο, συστήσαμε στους εργαζό-
μενους της C.T.S., μεγάλη προσοχή: Κατά 
την διάρκεια των έντονων φαινομένων να 
αποφύγουν τις μετακινήσεις και να φροντί-
σουν να βρίσκονται σε ασφαλή χώρο, προ-
στατεύοντας τους εαυτούς τους.

Παρόλα αυτά, οι δικοί μας άνθρωποι, οι 
τεχνικοί της πρώτης γραμμής, έκαναν ό,τι 
μπορούσαν, ώστε, σχεδόν με αυτοθυσία, 
να κρατήσουν τις τηλεπικοινωνίες της χώ-
ρας ζωντανές σε αυτές τις δύσκολες ώρες. 

Οι άνθρωποί μας δίνουν πάντα 
τον καλύτερό τους εαυτό

κάτω από οποιεσδήποτε 
αντίξοες συνθήκες.

Κανένας μας δεν είναι μόνος,

είμαστε μαζί κάθε στιγμή,  
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Κακοκαιρία «Ελπίς»
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Το γρήγορο και αξιόπιστο internet, 
σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι 
προϋπόθεση μιας λειτουργικής κα-

θημερινότητας. Στην εποχή του δυναμικού 
ψηφιακού μετασχηματισμού που διανύου-
με, η δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης 
σε ευρυζωνικά δίκτυα είναι αναγκαία. Τα 
συμβατικά καλώδια χαλκού αδυνατούν να 
καλύψουν με επάρκεια τις διαρκώς αυξα-
νόμενες ανάγκες του σύγχρονου ψηφιακού 
κόσμου.

Η οπτική ίνα αποτελεί την ταχύτερη τεχνο-
λογία επικοινωνίας, μεταφέροντας τα ψηφι-
ακά δεδομένα υπό μορφή φωτός. Η διάμε-
τρός της μπορεί να είναι μικρότερη από μια 
ανθρώπινη τρίχα, αλλά η ίδια έχει τεράστιο 
αποτύπωμα στην καθημερινότητα, επιτρέ-
ποντας την ανταλλαγή πολύ μεγαλύτερου 
όγκου δεδομένων σε πολύ λιγότερο χρόνο.

Οφέλη
Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση 

της οπτικής ίνας είναι αναρίθμητα, καθώς 
αυτή αλλάζει τον τρόπο που επικοινωνού-
με, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, και τελικά 
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας σε πολ-

λά επίπεδα. 
Χάρη στις 
υψηλότατες 
ταχύτητες , 
επιχειρημα-
τικοί κλά-
δοι όπως 
το εξαιρετι-
κά επίκαιρο 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, έχουν τη δυνατότητα 
να αναπτυχθούν απρόσκοπτα, ενώ παράλ-
ληλα κλάδοι όπως ο Τουρισμός, η Γεωργία, 
η Κτηνοτροφία και η Βιομηχανία μπορούν 
να ενσωματώσουν ευκολότερα και πιο απο-
τελεσματικά νέες τεχνολογίες στη λειτουρ-
γία τους, προκειμένου να εξελιχθούν προς 
νέες κατευθύνσεις.

Άλλωστε τα δίκτυα νέας γενιάς συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών: Από 
την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το Internet 
of Things μέχρι την Εικονική Πραγματικό-
τητα (VR) και το 3D printing. Παράλληλα 
σπουδαία είναι η συμβολή των οπτικών 
ινών και στην αποτελεσματικότητα πολλών 
ιατρικών εφαρμογών, αποτελώντας τελικά 
και ένα ισχυρότατο εφόδιο στην υπηρεσία 
της υγείας μας.

Γιατί Οπτικές  Ίνες;
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