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ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 291
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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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μέσα από αυτό το βήμα του περιοδικού μας, 
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, από 
καρδιάς, για την εμπιστοσύνη που επιδείξατε 
στο πρόσωπό μου, εκλέγοντάς με στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου μας, και συγκεκριμέ-
να στη θέση του Γραμματέα Δημοσίων σχέσεων 
του Συλλόγου Εργαζομένων C.T.S.

Μετά από 19 χρόνια αφοσίωσης στο αντικεί-
μενο εργασίας μου, έφτασε η ώρα να πραγμα-
τοποιήσω την βαθιά μου επιθυμία να προσφέρω 
για το κοινό καλό των συναδέλφων μας. Θεωρώ 

πως η επί 19 ετών εργασιακή μου εμπειρία, 
μου δίνει την δυνατότητα, ταπεινά, να προσθέ-
σω και εγώ από τη μεριά μου ένα λιθαράκι στο 
έργο του Συλλόγου μας! Στις εποχές που ζούμε, 
θα πρέπει μεθοδικά να στοχεύσουμε στα πραγ-
ματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συ-
νάδελφοι μας, και με σωστές προσεγγίσεις να 
καταφέρουμε να τα επιλύσουμε ένα-ένα, όλα. 

Το τελευταίο διάστημα, είδαμε συναδέλφους 
και ακούσαμε φωνές συναδέλφων, εκλεγμένων, 
που μοναδικό στόχο έχουν το να γραπωθούν 
από μια "καρέκλα”, να βάλλουν ακόμα και κατά 
του ίδιου του Συλλόγου μας, προκειμένου μέσω 
της επίκλησης τους για απαξιωμένο Σύλλογο, να 
καταφέρουν να υφαρπάξουν ένα ψηφαλάκι. Αυ-
τός ο λαϊκισμός θα πρέπει να χαθεί από προσώ-
που γης. Αυτές είναι οι τακτικές συνδικαλισμού 
που έφεραν τη χώρα πίσω. Μόνο με ομαδικό-
τητα θα μπορέσουμε να φέρουμε επιτυχίες. Δεν 
χωρούν μικρότητες και μικροπαραταξιακά παι-
χνίδια όταν πρόκειται για την εργασία μας, όταν 
πρόκειται για το μέλλον μας! 

Δέσμευση μου για το αύριο είναι πως κάθε 
μέρα θα προσπαθώ να είμαι αποτελεσματικός, 
μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του Δ.Σ., 
έτσι ώστε όλοι μαζί, να μπορέσουμε να απο-
μονώσουμε τον λαϊκισμό, να δυναμώσουμε και 
άλλο τον Σύλλογο μας, και να επιτύχουμε πολλά 
περισσότερα για το σύνολο των συναδέλφων 
μας. 

Με εκτίμηση

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε. C.T.S.

Παναγιώτης Κανλής

Άρθρο του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων Σ.Ε. C.T.S.

Παναγιώτη Κανλή
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Συναδέλφισσες/-οι,

Μετά και την ολοκλήρωση του Συνεδρίου της 
ΟΜΕ-OTE, ένα εκλογικό συνέδριο που όρισε 
την νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας, ο κύκλος 
των εκλογικών διαδικασιών έκλεισε. Χρέος 
πλέον όλων είναι να οδηγηθούμε στο αύριο 
με ασφάλεια και όραμα. Καταλαβαίνω την 
δυσκολία του εγχειρήματος, αφού εδώ σε εμάς 
στον Σύλλογο Εργαζομένων C.T.S. κάποιοι ακό-
μα βαράνε τα «νταούλια» της επανάστασης για 
θέματα που έχουν λυθεί στο ανώτατο επίπεδο 
ψηφοφόρων, όπως η Συνέλευση των Αντιπρο-
σώπων.

Καλώντας τους λοιπόν στη 44η Τακτική Σ.Α. 
του Σ.Ε. C.T.S. με συγκεκριμένη θεματολογία, 

θα περίμενε κάποιος να αναλωθούμε σε προ-
τάσεις και λύσεις, για το από εδώ και στο εξής, 
αφού το θέμα Ε.Σ.Σ.Ε. έχει λήξει, και εφόσον 
και το αφήγημα τους ότι «χάσαμε το μισό μισθό 
μας, τη θέση μας, και τη δουλειά μας» έληξε, 
αποδεικνύοντας έτσι την υπερβολή τους και τα 
ψέματά τους. Η εταιρεία παρουσίασε το πλά-
νο της για εκπαίδευση, την επιχειρηματική της 
προτεραιότητα, τις επενδύσεις της, και τον στό-
χο της για τα επόμενα χρόνια, καθώς όμως και 
τους κινδύνους της αγοράς.

Κάπως έτσι και εμείς έπρεπε να παρουσιά-
σουμε το σχέδιο δράσης μας για την επόμενη 
χρονιά, καθώς και να εξηγηθεί ο διοικητικός 
απολογισμός του έτους που πέρασε, που δεν 
αποτελούταν μόνο από την Ε.Σ.Σ.Ε., την πρώτη 
επιχειρησιακή στην C.T.S.. Η τοποθέτησή μου 
ήταν ξεκάθαρη, καθώς και του Γενικού Γραμμα-
τέα. Εγώ παρουσίασα το τι έγινε τον περασμένο 
χρόνο, όπως εκλογές, διαπραγμάτευση και υπο-
γραφή Ε.Σ.Σ.Ε., και ο Γ. Γραμματέας την δράση 
μας για τον επόμενο. Παρόλα αυτά, βέβαια, τί-
ποτα δεν αναλύθηκε και τίποτα δεν συζητήθηκε 
σε βάση απόψεων και προτάσεων. Η «καραμέ-
λα» του «τα χάσατε όλα και να γυρίσουμε στο 
χθες» ήταν στο στόμα όλων των άλλων παρα-
τάξεων. Και βέβαια η κατάργηση της Ε.Σ.Σ.Ε. 
που υποστήριζαν ότι μπορεί με μία Σ.Α. άμεσα 
να υλοποιηθεί, έγινε «μετά από ένα χρόνο» (κι 
ας είχαν συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο πάνω 
στο μήνα…).

Αυτά είναι πλέον Ιστορία, και καταγεγραμμένα 
σε επίσημα πρακτικά. Αυτά όμως με τα οποία 
θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήμα-

Άρθρο του Προέδρου Σ.Ε. CTS Θεόφιλου Μπιρμπιλή

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΣΗ
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τα στην καθημερινότητα μας, 
ώστε να στοχεύσουμε σε ένα 
ασφαλές εργασιακό περι-
βάλλον στο μέλλον, δεν θα 
έχουν μέσα όλους αυτούς, που 
βλέπουν μόνο πίσω. Έχουμε 
την ευθύνη λειτουργίας του 
σωματείου, καθώς και της 
τήρησης των συμβάσεων και 
των συμφωνιών που έχουμε 
υπογράψει με την εταιρεία, 
ώστε κανένας συνάδελφος να 
μην αισθάνεται ανασφάλεια.

Ο στόχος είναι ξεκάθα-
ρος. Η καθημερινότητα μας 
να γίνει καλύτερη, και την 
ώρα της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. να είμα-
στε έτοιμοι να διεκδικήσουμε 
το καλύτερο για όλους μας. 
Η ακρίβεια, ο covid-19, και ο 
πόλεμος στην Ουκρανία έχουν 
ορίσει μια νέα καθημερινό-
τητα, πολύ σκληρή όχι μόνο 
στην πατρίδα μας, αλλά και 
παγκοσμίως. Θέλει διάλογο 
και σύνεση για να μπορείς 
να είσαι παρών, και να δίνεις 
λύσεις. Η στείρα αντιπολίτευ-
ση και ο λαϊκισμός θα πρέπει 
να εξαφανιστούν.

Καλό καλοκαίρι,  
καλή ξεκούραση,  

υγεία και ευημερία 
σε όλες και όλους  

και στις οικογένειές σας.

Ο Πρόεδρος Σ.Ε. C.T.S.

Μπιρμπιλής Θεόφιλος

7 ΜΑΪΟΥ 1944 
Η Μ Ε Ρ Α  Μ Ν Η Μ Η Σ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων C.T.S., κάθε χρόνο μαζί με την 
ΟΜΕ-ΟΤΕ, τιμά τη μνήμη των 17 συναδέλφων μας, 
που το 1944 συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και τελικά 

εκτελέστηκαν την 7η Μαΐου από τις Γερμανικές δυνάμεις της 
κατοχής. Έτσι και φέτος, τελέσαμε μνημόσυνο στον εξωτερι-
κό χώρο του κτιρίου της οδού Κωλέττη, αποδίδοντας φόρο 
τιμής στους συναδέλφους.
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Συνάδελφοι σε μία πολύ δύσκολη χρονιά 
λόγω της ακρίβειας, ο ανταγωνισμός 
αυξάνεται και η Διοίκηση του Ομίλου 

ΟΤΕ πρέπει να δώσει επιπλέον κίνητρα ώστε 
οι Τεχνικοί της Cosmote Technical Services 
να παραμείνουν να εργάζονται στην εταιρεία 
και να την στηρίζουν με το έργο τους όπως 
κάνουν χρόνια τώρα.

Ο ανταγωνισμός είναι πολύ καλό να υπάρχει 
για εμάς τους εργαζόμενους διότι έτσι μπο-
ρούμε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα 
όπως αυξήσεις του βασικού μισθού και των 
παροχών μας. Τα έσοδα της εταιρείας αυξά-
νονται χάρη σε εμάς τους εργαζόμενους που 
ακόμα και μέσα στην πανδημία εδώ και δύο 
χρόνια ανταποκρινόμαστε πλήρως στην εργα-
σία μας ικανοποιώντας τους πελάτες καθημε-
ρινά σε όλη τη χώρα.

Συνάδελφοι πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε το αγαθό των τηλεπικοινωνιών με 
το έργο μας αλλά και η εταιρεία πρέπει άμε-
σα να ανταποκριθεί στα αιτήματα των εργα-
ζομένων διότι ο ανταγωνισμός αυξάνεται και 
οι υπόλοιπες εταιρείες Τηλεπικοινωνιών ψά-
χνουν να βρούν κίνητρα ώστε να εντάξουν το 
προσωπικό του Ομίλου ΟΤΕ το οποίο είναι 
ήδη εκπαιδευμένο στις νέες τεχνολογίες και 
πλουτισμένο με πολλές γνώσεις.

Τέλος, πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι 
για να υπάρχει ένα ισχυρό και δυνατό σωμα-
τείο, για να υπογράφουμε πάντα Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας που θα διασφαλίζουν το 
μέλλον μας.

Καράμπελας Γεώργιος

Οργανωτικός Γραμματέας 

Συλλόγου Εργαζομένων  
Cosmote Technical Services

Άρθρο Oργανωτικού Γραμματέα Σ.Ε. C.T.S.  

Καράμπελα Γιώργου
Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ  

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τις τελευταί-
ες αρχαιρεσίες του 2021 για την εκλογή των 
Οργάνων του Συλλόγου Εργαζομένων C.T.S. 

Πριν λίγες μέρες κληθήκαμε όλοι να συμμετέχουμε 
στις διαδικασίες για την εκλογή των Επιτροπών 
Υγείας και Ασφάλειας, από τις οποίες προέκυψαν 
και οι συνάδελφοι, οι οποίοι καλούνται να φέρουν 
εις πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο. Αυτοί οι συνάδελ-
φοι είναι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που κάθε 
μέρα ματώνουν την φανέλα στο πεδίο, και παρ’ όλα 
αυτά, θυσιάζοντας την ηρεμία τους και τον προσω-
πικό τους χρόνο, αποφάσισαν να συμμετάσχουν, με 
μοναδικό γνώμονα την προάσπιση της υγείας και 
της ασφάλειας των συναδέλφων τους.

Είναι πραγματικά στενάχωρο και ακραία ανήθικο 
από κάποιους να μετατρέπουν την εκλογή αυτή στα 
όργανα της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας σε κάτι 
ευτελές και μικρό, όπως το παραταξιακό και το προ-
σωπικό τους συμφέρον. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Εργαζομένων C.T.S. και εγώ προσωπικά, 
με το θεσμικό μου ρόλο ως Γραμματέας Υγείας και 
Ασφάλειας, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν τους ακο-
λουθούμε σε αυτή την κατρακύλα και δεν θα επιτρέ-
ψουμε σε κανέναν να απαξιώσει έναν θεσμό, που αν 
λειτουργήσει σωστά, θα παράξει πραγματικό αποτέ-
λεσμα για όλους τους συναδέλφους, σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας.

Σε απόλυτη συνεργασία με την επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας, θα παλέψουμε για όλα τα μεγάλα και μι-
κρά ζητήματα, και θα διεκδικήσουμε μόνιμες λύσεις 

στα μεγάλα προβλήματα του σήμερα, αλλά και σε 
αυτά που θα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Ας μην 
ξεχνάμε ότι το τέλος της πανδημίας δεν έχει έρθει και 
μας περιμένει ακόμα πολύ δουλειά τους επόμενους 
μήνες.

Κάποιοι κάνουν ευκαιριακό συνδικαλισμό με τσι-
τάτα, ώστε να γίνουνε προσωρινά αρεστοί, με μόνο 
στόχο το μικροπαραταξιακό τους συμφέρον. Τα όπλα 
τους, όπως πάντα, ο λαϊκισμός και ο παραλογι-
σμός. Δεν θα τους ακολουθήσουμε ποτέ στον μικρό-
κοσμο τους. Αυτοί που μας κατηγορούν για αδράνεια, 
το μόνο που έχουν καταφέρει μέχρι τώρα είναι να 
απομακρύνουν τους συναδέλφους από την αρχή της 
συμμετοχής, και να απαξιώσουν το Σύλλογο μας. Η 
απάντηση μας σε αυτούς είναι να είμαστε χρήσιμοι 
και πρακτικοί, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα με ρεα-
λισμό, δίχως να χαϊδεύουμε αυτιά και να λέμε ψέματα, 
πράξεις που θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα δικαιώνουν 
την πορεία μας εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους.

Γι’ αυτό λοιπόν καλώ όλους τους συναδέλφους να 
σταθούν δίπλα στο σωματείο μας. Η δύναμη μας 
είστε εσείς, τα μέλη μας, και στα όπλα μας είναι 
η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή μας από εσάς. Η 
συμμετοχή είναι αυτή που φέρνει λύσεις, και όχι ο 
λαϊκισμός. Μην θεωρείται ότι κάποιο πρόβλημα δεν 
λύνεται, όσο δύσκολη και αν φαίνεται η επίλυση του. 
Η έγκαιρη ενημέρωση και η συνεργασία φέρ-
νουν πάντα αποτελέσματα.

Αφήστε τους γραφικούς λαϊκιστές να παίζουν τα 
παιχνίδια τους, να φωνάζουν για καρέκλες και τίτ-
λους, και ελάτε να δώσουμε νέα πνοή στο Σύλλο-
γο μας. Λάθη μπορεί να έγιναν, και ενδεχομένως να 
γίνουν ξανά, αλλά δε θα σταματήσουμε να προσπα-
θούμε για το καλύτερο, δίνοντας προοπτική στους 
συναδέλφους. Αυτό φοβάται η διοίκηση, και αυτό 
είναι που δεν θέλουν τα γνωστά παπαγαλάκια της.

Όλοι μαζί είμαστε πανίσχυροι!

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

Άρθρο του Γραμματέα Υγείας & Ασφάλειας Σ.Ε. C.T.S.
Ζαρμαλή Εμμανουήλ

Η δύναμή μας είστε εσείς, τα μέλη μας
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Παρόλο που τα κοντινά ταξίδια πραγματο-
ποιούνται κυρίως σε πόλεις και σε αστικές 
περιοχές, πολλοί άνθρωποι που ζουν σε 

αγροτικές περιοχές κάνουν επίσης συχνά κοντινά 
ταξίδια. Πολλοί άνθρωποι που μετακινούνται στις 
πόλεις και σε αστικές περιοχές δε χρησιμοποιούν 
αυτοκίνητο, αλλά επιλέγουν να περπατήσουν, να 
κάνουν ποδήλατο ή να μετακινηθούν με τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, όπως το λεωφορείο, το με-
τρό ή το τραμ. Οι μεταφορές ευθύνονται για σχε-
δόν το ένα τέταρτο των εκπομπών καυσαερίου 
του θερμοκηπίου της Ευρώπης. Πάνω από το 70 
% των εκπομπών μεταφοράς προκαλούνται από 
οδικές μεταφορές, με τα αυτοκίνητα, τα μικρά 
βανάκια και τα φορτηγά να έχουν το μεγαλύτερο 
μερίδιο. Τα αυτοκίνητα ευθύνονται για το περίπου 
12 % των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ και 
ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Οι μεταφορές απο-
τελούν επίσης το κύριο αίτιο της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στις πόλεις.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
είναι να κάνει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη 
μέχρι το 2050. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι τα μέσα 
του αιώνα, δεν πρέπει να παράγουμε περισσότερο 
διοξείδιο του άνθρακα απ' ότι τα οικοσυστήματά 
μας – τα δάση και οι ωκεανοί – μπορούν να απο-
μακρύνουν από την ατμόσφαιρα με φυσικό τρόπο. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εκπομπές 
CO2 από τις μετακινήσεις πρέπει να μειωθούν 
κατά 90 %. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τα 
θεμέλια για τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα 

μεταφοράς της Ευρώπης μπορεί να γίνει πιο έξυ-
πνο και φιλικό προς το κλίμα – για παράδειγμα, 
διπλασιάζοντας τον αριθμό των τρένων υψηλής 
ταχύτητας και αναπτύσσοντας υποδομές για νέ-
ους ποδηλατοδρόμους τα επόμενα 10 χρόνια.

Με τις προτάσεις της Πράσινης Συμφωνίας και 
άλλες πρωτοβουλίες, ο στόχος της ΕΕ είναι να 
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μειώσουν τη 
χρήση βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων αυτο-
κινήτων και να μεταβούν σε οχήματα μηδενικών ή 
χαμηλών εκπομπών (όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα) 
ή βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβα-
νομένων των δημόσιων συγκοινωνιών (ιδιαίτερα 
εκείνων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα, όπως είναι τα τρένα). CO2 € Οι πρόσφα-
τες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Πράσινη Συμφωνία («Fit for 55») περιλαμβάνουν 
πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών CO2 για νέα αυ-
τοκίνητα. Θα εισάγουν επίσης εμπορία εκπομπών 
για οδικές μεταφορές από το 2026, με σκοπό τη 
σταδιακή κατάργηση των παραδοσιακών κινητή-
ρων καύσης για νέα οχήματα έως το 2035.

Οι προτεινόμενες εμπορίες εκπομπών θα σημαί-
νουν ότι οι προμηθευτές καυσίμων πρέπει να αγο-
ράσουν πιστοποιητικά που θα τους επιτρέπουν να 
πουλήσουν μια ορισμένη ποσότητα καυσίμου και, 

Πως μετακινούμαστε και κυκλοφορούμε
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στη συνέχεια, να μεταπωλήσουν κάποια από αυτά 
τα πιστοποιητικά σε περίπτωση που ανταποκρι-
θούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό θα πρέπει να να 
βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και να παροτρύ-
νει τους οδηγούς να καταναλώνουν λιγότερο για 
να εξοικονομήσουν χρήματα.

Η ποδηλασία είναι ένα οικονομικό, βολικό, καλό 
για την υγεία και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο 
μεταφοράς, ειδικά για τα σύντομα ταξίδια που 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αστικών τα-
ξιδιών. Τα ποδήλατα είναι επίσης πολύ αποδοτικά 
ως προς την εξοικονόμηση χώρου: μπορείτε να 
τοποθετήσετε έως και 15 ποδήλατα στον χώρο 
που καταλαμβάνει ένα μόνο αυτοκίνητο. Οι ποδη-
λατόδρομοι απαιτούν επίσης λιγότερο χώρο από 
τους δρόμους ή τους αυτοκινητόδρομους. Και 
αφού απαιτείται λιγότερος χώρος, χρησιμοποιεί-
ται και λιγότερη γη, και λιγότερο έδαφος και νερό 
ρυπαίνεται.

-84 % CO2

Κάθε χρόνο, οι ποδηλάτες στην ΕΕ αποτρέπουν 
τη δημιουργία περισσότερων από 16 εκατομμυρί-
ων τόνων CO2. Αυτό ισοδυναμεί με τις συνολικές 
ετήσιες εκπομπές CO2 για μια ολόκληρη χώρα με 
το μέγεθος της Κροατίας. Η ποδηλασία μειώνει 

επίσης τη ρύπανση του αέρα και την ηχορύπανση. 
Επιπλέον, οι ποδηλάτες παράγουν 84 % λιγότερες 
εκπομπές CO2 από τους μη ποδηλάτες: ο μέσος 
άνθρωπος που αποφασίζει να κάνει ποδήλατο 
αντί να οδηγήσει μειώνει τις εκπομπές του κατά 
3,2 kg CO2. Η οδήγηση 10 χιλιομέτρων μέχρι τη 
δουλειά με το αυτοκίνητο κάθε μέρα για ένα χρό-
νο παράγει 680 κιλά CO2. Η χρήση ποδηλάτου 
για τη μετακίνηση μέχρι τη δουλειά εκπέμπει 627 
κιλά λιγότερο. Αυτό είναι περίπου το ίδιο με τρεις 
πτήσεις μετ' επιστροφής για έναν επιβάτη από τη 
Φρανκφούρτη στη Βαρκελώνη.

Απαιτούνται πολύ λιγότεροι πόροι για την παρα-
γωγή ενός ποδηλάτου από ό,τι για την παραγωγή 
ενός αυτοκινήτου. Το μέσο βάρος ενός αυτοκι-
νήτου στην ΕΕ το 2017 ήταν σχεδόν 1.400 κιλά, 
ενώ ένα ποδήλατο σπάνια ζυγίζει πάνω από 20 
κιλά. Αυτό είναι μόλις 1,5% του βάρους ενός αυ-
τοκινήτου. Η ποδηλασία βοηθά τους ανθρώπους 
να χρησιμοποιήσουν και άλλες μορφές βιώσιμης 
μεταφοράς. Μια ολλανδική έρευνα δείχνει ότι το 
44% όσων μετακινούνται με το τρένο στην Ολ-
λανδία κάνουν ποδήλατο από το σπίτι ως τον 
σταθμό των τρένων. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν 
με ένα συνδυασμό ποδηλάτου και τρένου τείνουν 
επίσης να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό 
τους.
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Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το ερ-
γασιακό άγχος συγκαταλέγονται με-
ταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων 

στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλει-
ας και υγείας. Επηρεάζουν σημαντικά την 
υγεία των ατόμων, των επιχειρήσεων και 
των εθνικών οικονομιών.

Το άγχος θεωρείται από τους μισούς πε-
ρίπου ευρωπαίους εργαζόμενους σύνηθες 
φαινόμενο στον χώρο εργασίας τους και 
ευθύνεται περίπου για τις μισές χαμένες 
εργάσιμες ημέρες. Τα άτομα που πάσχουν 
από άγχος συνήθως παρεξηγούνται ή στιγ-
ματίζονται, όπως συμβαίνει και με πολλά 
άλλα ζητήματα που αφορούν την ψυχική 
υγεία. Εντούτοις, όταν οι ψυχοκοινωνικοί 
κίνδυνοι και το άγχος αντιμετωπίζονται ως 
οργανωτικό ζήτημα και όχι ως προσωπική 
αδυναμία, μπορούν να είναι εξίσου διαχει-
ρίσιμοι με οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο για 
την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο ερ-
γασίας.

Τι είναι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και 
το άγχος;

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι προκύπτουν 
από προβληματικό σχεδιασμό, οργάνωση 
και διαχείριση της εργασίας, καθώς και από 
μη υγιές κοινωνικό πλαίσιο της εργασίας 
και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αρνητικά 
ψυχολογικά, σωματικά και κοινωνικά απο-
τελέσματα, όπως εργασιακό άγχος, εργα-
σιακή εξουθένωση ή κατάθλιψη. Ορισμένα 
παραδείγματα συνθηκών εργασίας που εν-
δέχεται να οδηγήσουν σε ψυχοκοινωνικούς 
κινδύνους είναι τα εξής:

z  υπερβολικός φόρτος εργασίας·

z  αντικρουόμενες απαιτήσεις και ασάφει-
ες όσον αφορά τον ρόλο του εργαζόμε-
νου·

z  έλλειψη συμμετοχής στη λήψη αποφά-
σεων που επηρεάζουν τον εργαζόμενο 
και έλλειψη επιρροής στον τρόπο διεξα-
γωγής της εργασίας·

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι  
και άγχος στην εργασία
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z  κακή διαχείριση των οργανωτικών αλ-
λαγών, εργασιακή ανασφάλεια·

z  αναποτελεσματική επικοινωνία, έλλειψη 
υποστήριξης από τη διοίκηση ή τους συ-
ναδέλφους·

z  ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχλη-
ση, βία που ασκείται από τρίτους.

Όταν αναλογιζόμαστε τις απαιτήσεις της 
θέσης εργασίας, είναι σημαντικό να μην 
συγχέουμε τους ψυχοκοινωνικούς κινδύ-
νους όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας 
με καταστάσεις οι οποίες, παρά το γεγονός 
ότι είναι απαιτητικές και ενίοτε δύσκολες, 
χαρακτηρίζονται από υποστηρικτικό περι-
βάλλον εργασίας το οποίο παρέχει κίνητρα 
και σωστή κατάρτιση στους εργαζόμενους 
προκειμένου να αποδώσουν το μέγιστο των 
ικανοτήτων τους. Το υγιές ψυχοκοινωνικό 
περιβάλλον αυξάνει την απόδοση και την 
προσωπική ανάπτυξη, καθώς και την ψυχι-
κή και σωματική ευεξία των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι βιώνουν κρίσεις άγχους 
όταν οι απαιτήσεις της εργασίας τους είναι 
υπερβολικές και υπερβαίνουν την ικανότη-
τά τους να τις αντιμετωπίσουν. Πέραν των 

προβλημάτων ψυχικής υγείας, οι εργαζόμε-
νοι που πάσχουν από παρατεταμένο άγχος 
κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρά σωμα-
τικά προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγει-
ακές παθήσεις ή μυοσκελετικά προβλήματα.

Σε επίπεδο οργανισμού ή επιχείρησης, οι αρ-
νητικές συνέπειες μπορεί να περιλαμβάνουν 
κακή συνολική επιχειρηματική απόδοση, αυ-
ξημένο ποσοστό απουσίας από την εργασία, 
τυπική παρουσία στην εργασία (περιπτώ-
σεις εργαζομένων που εμφανίζονται στην 
εργασία τους ενώ είναι άρρωστοι και δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματι-
κά) και αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και 
τραυματισμών. Οι απουσίες που συνδέονται 
με το άγχος τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 
διάρκεια από τις απουσίες που συνδέονται 
με άλλες αιτίες και το εργασιακό άγχος 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πο-
σοστών πρόωρης συνταξιοδότησης. Το κό-
στος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία 
εκτιμάται ότι είναι σημαντικό και ανέρχεται 
σε δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρα OSHwiki

ΘΕΜΑ ƒ
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Αρ.Πρωτ.: 9690                                                                          Αθήνα 29 Απριλίου 2022 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

1η Μάη 1886, Σικάγο 

Συμπληρώνονται 136 χρόνια από την αιματοβαμμένη εξέγερση των εργατών του 

Σικάγο. Το αίτημά τους, σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον 

που συνθλίβει τη μισθωτή εργασία: 

8 ώρες εργασία - 8 ώρες προσωπικός χρόνος - 8 ώρες ξεκούραση 

Ο αγώνας τους πηγή έμπνευσης κάθε εργαζόμενου, σε κάθε γωνιά της γης συνεχίζει 

να αποτελεί και σήμερα φάρο αγώνων και διεκδίκησης. 

Συνεχίζουμε στο σύγχρονο περιβάλλον, με αλλαγμένα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της εργατικής τάξης, να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο, για 

μια καλύτερη ζωή. 

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά! 

 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων C.T.S. καλεί όλους τους εργαζομένους της C.T.S. να 

συμμετάσχουν στην 24η Απεργία που έχουν προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε. και το Ε.Κ.Α., και να 

δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση την Κυριακή 1η Μαΐου στις 11:00 π.μ. στην 

πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς και στις δράσεις των κατά τόπους Εργατοϋπαλληλικών 

Κέντρων ανά την Ελλάδα. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου Εργαζομένων  
του Συλλόγου Εργαζομένων  

Cosmote Technical Services  
Cosmote Technical Services  

σας εύχεται σας εύχεται 

Καλή Ανάσταση  

και Καλό Πάσχα  

με υγεία!!!
Το μήνυμα της Αναστάσεως  
Το μήνυμα της Αναστάσεως  

να μας γεμίσει  να μας γεμίσει  

με προσδοκία, αισιοδοξία  
με προσδοκία, αισιοδοξία  

για ένα καλύτερο αύριο.για ένα καλύτερο αύριο.
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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
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Αθήνα, 27/5/2022

ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…
Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες ενός κα-

κοπαιγμένου έργου από τους γνωστούς κομπάρσους 
που θέλουν να λέγονται συνδικαλιστές, και ηγούνται 
παρατάξεων όπου διεκδικούν με την μηδαμινή τους 
παρουσία επιβράβευση. Εδώ και αρκετό διάστημα 
προσπαθούμε να βρούμε διέξοδο και λύση σε ένα από 
τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, 
ίσως το πιο σημαντικό, τη λειτουργία των επιτρο-
πών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Το περιβάλλον ήταν εχθρικό σε σχέση με την παν-
δημία, και μια σειρά από γεγονότα που είχαν δρομο-
λογηθεί και υλοποιούνταν, όπως αποσχίσεις εταιρει-
ών, δημιουργία και αλλαγή σωματείων, καθώς και 
οι πρώτες Σ.Σ.Ε. στις εταιρείες που δημιουργήθηκαν, 
έφεραν με καθυστέρηση την δημιουργία των επιτρο-
πών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας στις εταιρείες του 
ομίλου ΟΤΕ.

Αλήθεια, ποιος είναι αυτός που υποστηρίζει ότι οι 
προηγούμενες επιτροπές δεν παρήγαν έργο;

Όχι εμείς πάντως, που όλα αυτά τα χρόνια στελέχη 
μας συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και 
όσοι είχαν τη τιμή από τους συναδέλφους να εκλε-
γούν, έδωσαν τα πάντα, με στόχο να λυθούν προβλή-
ματα μικρά και μεγάλα σε σχέση με θέματα που αφο-
ρούν την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.

Μπορεί το μοντέλο που υπήρχε, να λειτουργήσει 
σήμερα;

Για κάποιους ναι, όμως αυτοί που το υποστηρίζουν, 
είναι και αυτοί που αυτή την κορυφαία διαδικασία, την 
βάζουν στο κομματικό μετερίζι τους και το παραταξια-
κό όφελος, χωρίς να κατανοούν ότι μια επιτροπή Υγεί-
ας & Ασφάλειας στην εταιρεία C.T.S., θα έχει λόγο και 
άποψη και όντας σε άμεση επαφή με την εταιρεία, θα 
μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν κατανοούν ότι το κοινό 
ψηφοδέλτιο διασφαλίζει όχι το μέλλον των παρατά-
ξεων, αλλά την κρίση των συναδέλφων στο ποιοι από 

τους υποψηφίους είναι ικανοί να εργαστούν σε αυτό 
το δύσκολο κομμάτι της καθημερινότητας.

Αφού λοιπόν πάμε να υλοποιήσουμε, μετά από μια 
σειρά συζητήσεων, μια διαδικασία που θα βγάζει ισχυ-
ρές επιτροπές στις εταιρείες του Ομίλου, ξαφνικά όλα 
είναι μαύρα, είναι συμφωνημένα, είναι κατάπτυστα 
και οπισθοδρομικά. Για αυτό ακριβώς, όλοι αυτοί που 
την στηλιτεύουν, κατεβάζουν υποψηφίους και βγά-
ζουν ανακοινώσεις με την «γραμμή» τους, ποιοι δηλα-
δή κατά αυτούς, πρέπει να εκλεγούν, κάνοντας αυτή 
τη διαδικασία από εκλογική, αμιγώς παραταξιακή. Και 
θα μπορούσε κάποιος να πει «μια χαρά», όμως όταν 
καταγγέλλεις, κατηγορείς και μέσω των ανακοινώσε-
ων και των social media αφήνεις υπονοούμενα για 
την προσπάθεια αυτή, το έντιμο και το ηθικό είναι να 
μην συμμετέχεις και να προσπαθήσεις να διορθώσεις 
τα «κακώς κείμενα» που υποστηρίζεις ότι υπάρχουν.

Βέβαια, για την κάθε παράταξη και «φατρία» είναι 
διαφορετικά, όμως για την τιμή των όπλων, όλοι μαζί, 
όπως πάντα, να αλλάξουμε το κατεστημένο. Έτσι 
λοιπόν, η Ε.Δ.Ε. που δημιουργήθηκε πριν ένα χρόνο 
«φταίει» για τα τρία και χρόνια που είχαν να γίνουν 
εκλογές. Καλούν να ψηφιστούν συνάδελφοι που ερ-
γάζονται καθημερινά, όμως οι επικεφαλής τους κα-
τέχουν δύο θέσεις εκτελεστικών, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται, και ταυτόχρονα καλούν να ψηφιστούν όσοι 
δεν ήταν τα ονόματά τους στα ψηφοδέλτια της Ε.Δ.Ε., 
χωρίς όμως να προμοτάρουν τους συναδέλφους από 
την Ε.Σ.Κ. (αυτοί το κάνουν μόνοι τους). Το ξέραμε και 
ήμασταν σίγουροι, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρ-
χει παρτακισμός, άλλοτε κατά μόνας, άλλοτε συλλο-
γικά, όπως συμφέρει δηλαδή.

Η Ε.Δ.Ε., όπως πάντα, θα είναι παρούσα και 
θα στηρίζει το έργο των επιτροπών Υγείας & Ασφά-
λειας στην Εργασία, και όπου χρειαστεί, θα κάνει και 
τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
σκοπών τους.

Η Ε.Δ.Ε. θα συμμετέχει στην διαδικασία, και καλεί 
όλους τους εργαζομένους να ψηφίσουν τους συνα-
δέλφους που εμπιστεύονται και κρίνουν ότι μπο-
ρούν να εργαστούν σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της 
καθημερινότητας, την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργα-
σία.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους που συμμετέ-
χουν στην εκλογική διαδικασία.

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, 11/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Στις 9 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η 44η ετήσια Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων του συλλόγου 
μας στην Τέμενη Αιγίου. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά ζήσαμε σουρεαλιστικές καταστάσεις.
Η αρχή έγινε από τον εκπρόσωπο της διοίκησης, ο οποίος, αφού ανέλυσε το μαύρο οικονομι-
κό περιβάλλον, στην συνέχεια συνέκρινε άλλους κλάδους και υπηρεσίες με την εταιρεία μας και 
έκλεισε την ομιλία του με την δήλωση πως υπογράφηκε μια «δίκαιη σύμβαση!!!». Αμέσως μετά, 
την σκυτάλη παρέλαβαν, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του σωματείου, οι οποίοι αναφέρθη-
καν, μόνο στην κακή αντιπολίτευση και χαρακτήρισαν ως υποκινούμενες τις αντιδράσεις των 
συναδέλφων από όλη την Ελλάδα για την σύμβαση. 
Ούτε στιγμή δεν απολογήθηκαν για την απαράδεκτη σύμβαση που υπέγραψαν, ούτε 
στιγμή δεν έκαναν αυτοκριτική, ούτε καν προσπάθησαν να αναφέρουν οτιδήποτε θετικό 
που τους ώθησε να υπογράψουν αυτή την σύμβαση! Όπως ήταν δεδομένο προέτρεψαν τους 
συνέδρους να υπερψηφίσουν τον διοικητικό απολογισμό και στην συνέχεια ανέφεραν τι θα πρέπει 
να κάνουν από δω και στο εξής, δηλαδή όσα δεν έκαναν πριν τόσους μήνες. 
Εμείς, στην «Ένωση Τεχνικών», επιλέξαμε να μην υποτιμούμε την νοημοσύνη των συναδέλφων 
και τοποθετηθήκαμε με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. Συγκεκριμένα στην ΟΜΕ-ΟΤΕ έχου-
με προτείνει 3 σοβαρά θέματα προς άμεση επίλυση: 1. Εργατικό ατύχημα, 2. Ιδιωτικό ασφα-
λιστήριο, 3. Ένσημα ασφάλισης (αλλαγή κωδικού από υπάλληλο γραφείου σε τεχνικό).
Στο συνέδριο το κύριο θέμα που θίξαμε στο συνέδριο ήταν η ακύρωση της Σ.Σ.Ε., με τον 
πρόεδρο να δηλώνει με θράσος πως «λύθηκε στο προηγούμενο συνέδριο» και καταθέ-
σαμε το διαπραγματευτικό μας πλαίσιο για την επόμενη διαπραγμάτευση. 
Απαιτήσαμε να βγει μια ανακοίνωση με θεματολογία όπου: 1) να καταγγελθούν οι άτυπες 
ομάδες που έχουν δημιουργήσει οι προϊσταμένοι στο viber και να καλούμε τα μέλη 
μας να αποχωρήσουν, 2) κανένας συνάδελφος να μην δέχεται να πηγαίνει εκτός έδρας 
χωρίς τη νόμιμη αποζημίωση και να επικοινωνεί άμεσα με το σωματείο και 3) να τοπο-
θετηθούμε εναντίον των συνδικαλιστικών διώξεων. 
Φυσικά δεν λάβαμε καμία απάντηση από την ηγεσία του σωματείου ενώ μόνο κατηγορούν πως 
δεν υπάρχουν προτάσεις από την αντιπολίτευση για να ρίξουν την  μπάλα στην εξέδρα. 
Τελικά είναι τόσο μικροί που ούτε τα μικρά καθημερινά πρόβλημα δεν μπορούν να λύ-
σουν! 
Εμείς στην «Ένωση Τεχνικών» δεν σταματάμε. 
Προχωράμε με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ CTS
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�  ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΤΕ
Ιστοσελίδα: www.eskote.gr      e-mail: info@eskote.gr

Τον τελευταίο μήνα κλιμάκια ενημέρωσης της δι-
οίκησης της CTS, παρουσία ανθρώπων από το HR 
του ομίλου, γυρνάνε όλα τα τεχνικά τμήματα στην 
Ελλάδα με σκοπό, όπως λένε οι ίδιοι, «να ακού-
σουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργα-
ζόμενοι, από τους ίδιους τους εργαζόμενους». Τα 
προβλήματα βέβαια των εργαζομένων είναι 
γνωστά σε όλους, πόσο μάλλον στη διοίκηση, 
η οποία ούτε διάθεση να ακούει για αυτά έχει, 
πολύ περισσότερο να τα λύσει, όπως μαρτυρά 
η τελευταία απαράδεκτη σύμβαση στη CTS.

Και αυτό γιατί όπως φάνηκε από τη συζήτηση η 
διοίκηση μας είπε:

•  Ότι οι εποχές των συλλογικών συμβάσεων 
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και πλέον η όποια 
αύξηση θα δίνεται μέσω ατομικών συμβάσεων 
και πάντα σε αυτούς που έχουν την ανάλογη 
απόδοση. Ξεκαθάρισε δηλαδή την σύνδεση μι-
σθού με την παραγωγικότητα και την αξιολό-
γηση, η οποία φυσικά όλοι γνωρίζουμε με ποια 
κριτήρια γίνεται.

•  Ότι το ποιο σημαντικό πράγμα είναι η προώ-
θηση των επενδύσεων οι οποίες εξασφαλίζουν 
την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι όμως γνωρίζουμε 
καλά ότι οι επενδύσεις τους χρηματοδοτούνται 
από το τσάκισμα των μισθών και των δικαιω-
μάτων μας.

•  Επανάφερε τη λογική του «όλοι – όλα», καθώς 
οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ευέλικτοι και 
ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές οι οποίες καθο-
ρίζονται από τις επενδύσεις της εταιρίας. Άφη-
σε υπονοούμενα μάλιστα, ότι όποιος δεν προ-
σαρμόζεται τότε μοιραία «μένει πίσω».

•  Τέλος φροντίζει να υπενθυμίσει ότι η επιχείρη-
ση προσφέρει αμιγώς τεχνικό έργο και οποιο-

δήποτε άλλο αντικείμενο δεν έχει θέση στην 
εταιρία, στέλνοντας ανάλογο μήνυμα στους ερ-
γαζόμενους που σπρώχνονται εκβιαστικά στο 
πεδίο, ότι η πιο «σοφή» κίνηση θα ήταν η «εθε-
λούσια» αποχώρηση. Αναρωτιόμαστε όμως, αν 
είναι έτσι γιατί η τελευταία αρνητική ΣΣΕ περι-
λαμβάνει τρεις κατηγορίες εργαζομένων μετα-
ξύ αυτών και το υποστηρικτικό κομμάτι;

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο σκοπός αυτών 
των επισκέψεων δεν είναι άλλος από το να 
κάνει σαφές σε όλους τους εργαζόμενους ότι 
ο εχθρικός για αυτούς σχεδιασμός της, θα 
προχωρήσει πάση θυσία. Έχει το θράσος μάλι-
στα να το κάνει αυτό όταν η πλειοψηφία των ερ-
γαζομένων στη CTS δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, 
όταν ο νέος εργαζόμενος κινδυνεύει να μείνει στο 
σκοτάδι, αφού δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώ-
σει τον υπέρογκο λογαριασμό ρεύματος με τον 
πενιχρό μισθό που του εξασφάλισε η διοίκηση σε 
συνεργασία με την ηγεσία του συλλόγου εργαζο-
μένων CTS.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση ανα-
φέρει τα παραπάνω. Τα επαναλαμβάνει μονότονα 
εδώ και ένα χρόνο πριν ακόμα από την υπογραφή 
της άθλιας σύμβασης. Τα ξαναείπε στο συνέδριο 
της ΟΜΕ αλλά και πρόσφατα στη συνέλευση αντι-
προσώπων του Συλλόγου εργαζομένων CTS. Η 
στρατηγική της ξεδιπλώνεται απρόσκοπτα με 
τις πλάτες των συμβιβασμένων συνδικαλιστι-
κών πλειοψηφιών, αλλά και με τον αέρα που 
τις δίνουν οι δεκάδες αντεργατικοί νόμοι των 
τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 
της ίδιας της διοίκησης δεν έχουμε δει τίποτα 
ακόμα. Το αύριο για τους εργαζόμενους προ-
βλέπεται ακόμα χειρότερο εάν σταυρώσουμε 
τα χέρια και τους αφήσουμε να δρουν ανενό-
χλητοι.

Αθήνα, 2 Απρίλη 2022

ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ CTS
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Οι εργαζόμενοι έχουμε δύο επιλογές:
Η πρώτη λέει να σκύψουμε το κεφάλι και να 

ακούσουμε τις συμβουλές της διοίκησης. Να δου-
λέψουμε περισσότερο, να γίνουμε πιο ευέλικτοι και 
πιο παραγωγικοί, για να καρποφορήσουν οι επεν-
δύσεις που θα φέρουν περισσότερα δισεκατομμύ-
ρια στις τσέπες των μετόχων, με την ελπίδα ότι θα 
κερδίσουμε 50 με 100 ευρώ μικτά, με ατομική σύμ-
βαση. Όχι όλοι όμως. Μόνο αυτοί που κρίνο-
νται άξιοι από την αξιολόγηση – καρατόμηση 
της εργοδοσίας και μόνο ένα με δύο άτομα σε 
κάθε τμήμα. Για να ανοίγει η όρεξη και των 
υπολοίπων και να «τρέχουν» πιο πολύ.

Η δεύτερη επιλογή είναι να πεις φτάνει πια. 
Να συμπορευτείς με τις ταξικές δυνάμεις στον 
κλάδο που εκφράζονται στον όμιλο ΟΤΕ μέσα 
από την ΕΣΚ. Δεν ανεχόμαστε να εργαζόμαστε 
σε ένα κλάδο υψηλής εξειδίκευσης, να εξαρτάται 
από την εργασία μας όλος ο ιδιωτικός και δημό-
σιος ιστός της χώρας και εμείς να αμειβόμαστε με 
ψίχουλα. Να πάρουμε παράδειγμα από άλλους 
χώρους που δεν «έκατσαν στα αβγά τους» πε-
ριμένοντας την ελεημοσύνη της εργοδοσίας. 
Εκεί που οι εργαζόμενοι βγήκαν μπροστά και 
με μπροστάρηδες τις ταξικές δυνάμεις ανά-
γκασαν την εργοδοσία σε αναδίπλωση, σε 
παραχωρήσεις. Εκεί που έκαναν κουρελόχαρ-
το το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο της κυ-
βέρνησης που εκμεταλλεύεται και η διοίκηση 
του ΟΤΕ για να απειλεί και να εκβιάζει. Στην 
Cosco, στην e-food, στη Minerva και την προ-
ηγούμενη εβδομάδα τους οικοδόμους, όπου 
υπεγράφη κλαδική σύμβαση σταθμός, με ση-
μαντικές αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα. 
Τα απεργιακά μπλοκ αυτών των χώρων δου-
λειάς ήταν και τα πιο μαζικά στην Πρωτομα-
γιάτικη απεργιακή συγκέντρωση, στέλνοντας 
και το ανάλογο μήνυμα για το ποιες μορφές 
πάλης φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα 
σήμερα. Φυσικά τα παραπάνω παραδείγματα 
δεν είναι τα μόνα.

Την πρώτη επιλογή την έχουμε δοκιμάσει πικρά 
τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Την διαφή-
μισαν και τη διαφημίζουν τα φερέφωνα της εργο-
δοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ. 
Είναι οι ίδιοι που παρέδωσαν τα κλειδιά του Σω-
ματείου της CTS στην εργοδοσία με την τελευ-
ταία σύμβαση. Μας λένε δεν γινόταν αλλιώς, 
ακριβώς γιατί μοιράζονται το όραμά της και 

συμφωνούν με τη στρατηγική της. Εργάζονται 
για την κερδοφορία της επιχείρησης, για αυτό και 
θυσίασαν κατακτήσεις 40 ετών. Έχουν μετατρέψει 
ένα πανίσχυρο σωματείο σε μηχανισμό «διαλόγου 
και συνεννόησης» με τη διοίκηση, ευνουχίζοντάς 
το, διαστρεβλώνοντας την ταξική του φύση.

Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής, κάθε 
καθυστέρηση θα μας οδηγεί σε ακόμα μεγαλύ-
τερες ήττες. Γνωρίζεις πλέον ότι διοίκηση και τα 
συνδικαλιστικά τους στηρίγματα σε κρατάνε δεμέ-
νο χειροπόδαρα γιατί σε φοβούνται. Ακόμα και 
η απογοήτευση που νιώθεις, δικό τους δημι-
ούργημα είναι. Το «δεν γίνεται τίποτα» τους 
βολεύει γιατί σε κρατάει εκτός δράσης. Σου 
ζητάμε να πάρεις το σωματείο στα χέρια σου, 
όπως έκαναν οι εργαζόμενοι στους χώρους 
που αναφέρθηκαν και νίκησαν, παραμερίζο-
ντας τους ανθρώπους της εργοδοσίας μέσα 
στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Στρατεύσου δίπλα μας. Μπορεί να μην συμ-
φωνείς σε όλα, όμως γνωρίζεις ότι πάντα 
ήμασταν δίπλα σου, δεν σε προδώσαμε ποτέ, 
όποιο και αν ήταν το κόστος για τις δυνάμεις 
μας μέσα στους χώρους δουλειάς.

Ένωσε τη φωνή σου με τη δική μας, για να απαι-
τήσουμε τώρα:

•  Την καταγγελία της σύμβασης στο τέλος του 
έτους. Βάζουμε φρένο στην επέκταση της σύμ-
βασης της CTS και στην μητρική εταιρία. Ανοί-
γουμε δρόμο για ενιαία ΣΣΕ σε όλο τον όμιλο 
με την ένταξη όλων των εργαζομένων στο 1ο 
μισθολογικό κλιμάκιο της σύμβασης του 2009 
ως βάση για αυξήσεις.

•  Να καλύψει το κόστος της ρήτρας αναπροσαρ-
μογής των λογαριασμών ρεύματος της ΟΤΕ 
Estate η εργοδοσία, για όλους τους εργαζόμε-
νους.

•  Να σταματήσουν τώρα οι εκβιασμοί για βίαιη 
αλλαγή έργου στους εργαζόμενους που η εται-
ρία τους απασχολούσε σε διοικητικές θέσεις, 
πριν την απόσχιση κλάδων.

• Να παρθεί πίσω η μονομερής, αυθαίρετη και 
απαράδεκτη «πολιτική για την τηλεργασία». Να 
κληθούν άμεσα η ΟΜΕ και τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία για διαπραγμάτευση.
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Συνάδελφοι,
Σήμερα μαίνεται ένας πόλεμος. Η Ρωσία έχει εισβάλει στην 
Ουκρανία. Καταδικάζουμε κάθε τέτοια ενέργεια, όπως έχου-
με καταδικάσει κάθε εισβολή και κάθε πόλεμο.
Ταυτόχρονα όμως διεξάγεται ένας πόλεμος καθημερινός με-
ταξύ εργαζόμενου και κεφαλαίου. Ειδικότερα στην εταιρεία 
μας ,σε μια κερδοφόρα εταιρεία το χάσμα είναι μεγαλύτερο. 
Η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και δυσκολότερη κάνοντας 
το μέλλον δυσοίωνο.
Οι εργαζόμενοι στη CTS έχουν εκφράσει την αποδοκιμασία 
τους για τη πρόσφατη ΣΣΕ που υπέγραψε ο σύλλογος εργα-
ζομένων στη CTS με τα ψηφίσματα που έγιναν στις έκτακτες 
και στις τακτικές ΓΣ σε πάρα πολλά Περιφερειακά Τμήματα 
και με την τεράστια αποχή τους από αυτές. Ιδιαίτερα μετά τα 
αποτελέσματα της έκτακτης Σ.Α, όπου ουσιαστικά ποτέ δεν 
μπήκε προς ψήφιση αν οι σύνεδροι συμφωνούν με αυτή τη 
σύμβαση ή όχι, παρόλο που τέθηκε ως ερώτημα από τους 
συνέδρους της Ενωτικής Συνεργασίας, της ΑΣΕ και της Ένω-
σης Τεχνικών.
Επιπροσθέτως οι σημερινές συγκυρίες που έχουν επιβάλει 
μεγάλες αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, η στασιμότητα 
στους μισθούς των περισσοτέρων συναδέλφων από το 2011 
μέχρι σήμερα και η δίκαιη αναγνώριση της σπουδαιότητας 
του έργου μας ως η πρωτοπόρος εταιρεία στις τηλεπικοινω-
νίες επιβάλει να καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις. Στό-
χος μας αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας 
και πραγματική και αναγνωρισμένη εκπαίδευση, η προάσπιση 
των συμφερόντων μας από τις ανεξέλεγκτες προθέσεις της 
διοίκησης, η θεσμοθέτηση των όρων εργασίας μας και κατ’ 
επέκταση η οριοθέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Η προστασία του κλάδου 
των τηλεπικοινωνιών εξαρτάται άμεσα από τη ΣΣΕ στη μεγα-
λύτερη εταιρεία του κλάδου.
Βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να μπούμε σε διάλο-
γο για τις παρακάτω προτάσεις αποτελεί η έγκαιρη καταγγε-
λία της τωρινής ΣΣΕ (με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη 
υπογραφή της) και η διεκδίκηση μιας ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ σύμβα-
σης που να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων, χωρίς εκ-
βιαστικά διλήμματα λήξης χρόνου διαπραγματεύσεων όπως 
συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
l  Γραπτή Δέσμευση της εταιρείας για τις αποζημιώσεις των 

εργατικών ατυχημάτων και πλήρη περιγραφή της διαδικα-
σίας που θα ακολουθείται.

l  Αυξήσεις για ΟΛΟΥΣ, επαναφορά του μισθολογίου του 
ΟΤΕ με τα αντίστοιχα κλιμάκια όπως εφαρμόζονταν με την 
ΣΣΕ του 2009 και ΑΜΕΣΗ κατάργηση προσωπικής διαφο-
ράς.

l  Την αυστηρή εφαρμογή του νόμου για την υγεία και 
ασφάλεια και τις επιτροπές που περιγράφει η νομοθεσία.

l  Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης για τους όρους και την 
πλήρη και αναλυτική διαδικασία για την τηλεργασία, κα-
θώς και πλήρη υλικοτεχνική υποστήριξη από την εταιρεία.

l  Κατάργηση των πωλήσεων από την στοχοθεσία της αξιο-
λόγησης, εκπαίδευσης σε αντικείμενα που επιθυμεί ο ερ-
γαζόμενος.

l  Αξιολόγηση 360°-αμφίδρομη αξιολόγηση αντί για έρευνα 
ικανοποίησης. Καθώς και την αμφίδρομη πληροφόρηση 
των αποτελεσμάτων.

l  Επίδομα παραμεθορίου σε όλους τους συναδέρφους εκεί-
νων των περιοχών.

l  Επιδόματος θέρμανσης σε όλους όσους το δικαιούνται.
l  Προστασία ειδικοτήτων που καταργούνται από εκδικητικές 

αλλαγές έργου (μη εφαρμόσιμες λόγω ιδιαίτερων συνθη-
κών ηλικίας, σωματικής κατάστασης κτλ π.χ. γυναίκες ως 
τεχνικοί δικτύου).

l  Επαναφορά του Λογαριασμού Νεότητας και αποδέσμευση 
των χρημάτων για όσους δεν επιθυμούν να συνεχίσουν.

l  Κάλυψη των παροχών που είχαμε από το κεφάλαιο αλλη-
λοβοήθειας με άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα.

l  Αναγνώριση τίτλων σπουδών για όλους και των μεταπτυ-
χιακών για συναφή αντικείμενο με το έργο που εκτελείται.

l  ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙ-
ΛΟ ΟΤΕ.

l  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠ με την συνεισφορά 
των εκπροσώπων των εργαζομένων και τη συμβολή των 
νομικών μας συμβούλων στα πλαίσια του ΕΚΠ του ΟΤΕ.

Θεωρούμε πως αυτά είναι τα ελάχιστα για να μπορέσουμε 
να αντισταθμίσουμε όσα χάθηκαν από τη πρόσφατη ΣΣΕ και 
τις αποσχίσεις που προηγήθηκαν. Βρισκόμαστε σε μια πολύ 
δύσκολη συγκυρία τόσο λόγο των μνημονιακών νόμων 
αλλά και λόγω του χαμένου πλαίσιού προστασίας το οποίο 
όμως ακόμα ισχύει για τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ και την 
COSMOTE. Υπό αυτές τις συνθήκες οφείλουμε να διεκδική-
σουμε όλα τα παραπάνω πριν την υπογραφή νέας σύμβασης 
σε ΟΤΕ & COSMOTE.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ Σ.Α. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ C.T.S.
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Ποιος θα το φανταζόταν πριν κάποια χρόνια;

Μεγάλος αριθμος νέων συναδέλφων παραιτούνται και αποχωρούν με εθελούσια. Πολλοί απ' αυτούς 
ίσως είχαν βάλει και μέσον τα κόμματα για να μπουν στον ΟΤΕ.

Είδαν όμως το υγιές περιβάλλον και τις προοπτικές ανάπτυξης που επικρατούν σ' αυτή τη σύγχρονη 
εταιρεία, το αύριο των θυγατρικών, την μισθολογική  εξέλιξη και λακάνε με την πρώτη ευκαιρία. 

Την δυναμική παρουσία τής πλειοψηφίας του συνδικάτου βλέπουν επίσης, που τους παρέχει ασφάλεια 
για το σήμερα αλλά και διεκδικεί τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο και λακάνε.

Κάτι τέτοιο μπορεί να μη το δείχνει μα συμφέρει την Γερμανική θυγατρική.

Συρρικνώνει το προσωπικό εντατικοποιόντας κι άλλο την εργασία, κάνοντας την κάθε θυγατρική ελκυ-
στική σε κάθε επίδοξο αγοραστή στο άμεσο μέλλον.

Αν η ποιότητα του προϊόντος πέφτει δεν τους νοιάζει. Αρκεί να μην το καταλαβαίνει ο πελάτης. Γιατί 
πάνω απ' όλα για τον πελάτη νοιαζόμαστε. Για την τσέπη του πελάτη ακριβέστερα.

Αυτή η τσέπη που μέχρι πότε θα έχει να δίνει;

Γιατί η ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιων δεν έριξε τις τιμές, όπως προπαγάνδι-
ζαν. Αντίθετα η Ελλάδα έχει τις πιο ακριβές και τις λιγότερο ποιοτικά υπηρεσίες στην Ε.Ε.

Η τσέπη του πελάτη βιώνει τις συνέπειες και μιας άλλης ιδιωτικοποίησης. Αυτήν της ΔΕΗ και την απε-
λευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με λαμπρά αποτελέσματα κι αυτή.

Να δούμε πόσο ο κόσμος θα κρατά σκυμμένο το κεφάλι.

Όπως με σκυμμένο κεφάλι κάθονται οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ.

Γιατί συναδελφοι, με σκυμμένο κεφάλι είμαστε. Γιατί βλέποντας τα υπερκερδη που καρπώνονται οι 
μέτοχοι και τα στελέχη της υδροκέφαλης θυγατρικης της D.T., βλέποντας την δουλικότητα της Ενιαίας 
Δύναμης, της παράταξης που ελέγχει τα περισσότερα συνδικαλιστικα όργανα, βλέποντας τους μισθούς 
πείνας που καταδέχονται να μας δίνουν για την εργασία μας, εμείς τι κάνουμε; Σκύβουμε το κεφάλι. 

Σκύβουμε το κεφάλι και βουλιάζουμε στον καναπέ,  όπως όλη η ελληνική κοινωνία χωρίς καμία αντί-
δραση.

Με το πρόσχημα ότι τους έχουμε σιχαθεί αποτραβιόμαστε στην τρύπα μας.

Αν όμως πράγματι έχουμε σιχαθεί κάτι το αλλάζουμε, λέμε για αλλη μια φορά εμείς της ΑΣΕ.

Δεν τους τιμωρούμε απέχοντας από τις γενικές συνελεύσεις, με αποκορύφωμα αυτή της Αθήνας, ούτε 
απέχοντας από εκλογές.

Με αυτό τον τρόπο διαιωνίζουμε την υπάρχουσα κατάσταση και τους αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο να 
περάσουν ότι θέλουν.

Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε. 

Ψηλά το κεφάλι.

Τι έχουνε τα έρμα και λακάνε;

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