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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 292
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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Δεν θα επιχειρήσουμε ανασκόπηση της πλού-
σιας βιβλιογραφίας, επειδή οι πηγές της συμπε-
ριφοράς αυτής είναι σύμφυτες με την ανθρώπι-
νη φύση.

Η εξουσία, δηλαδή η άσκηση επιρροής, είναι 
προϋπόθεση για την ύπαρξη κάθε ομάδας και 
η κατάχρηση της, πέρα από τις βαθυστόχαστες 
ψυχαναλυτικές ερμηνείες, μπορεί να αποδοθεί, 
σε γενικές γραμμές, στα εξής:
1.  Διεκδίκηση κοινών (και συνήθως ανεπαρ-

κών) υλικών, οικονομικών, κοινωνικών, πο-
λιτιστικών, ανθρώπινων πόρων,

2.  Εγκαθίδρυση ζωτικού χώρου και διατήρη-
ση κεκτημένων, παγιωμένη συγκρουσιακή 
κουλτούρα,

3. Ερωτικοί ανταγωνισμοί,
4.  Έλλειψη δικαιοσύνης και διαμοιρασμός 

προνομίων,
5.  Έλεγχος των θετικών και αρνητικών ενι-

σχύσεων,
6.  Ανασφάλεια ή έκθεση σε άγνωστο περιβάλ-

λον,
7. Φόβος για κάθε τι νέο ή καινοτόμο,
8. Διατήρηση συμμαχιών,
9.  Άλλοι συναισθηματικοί παράγοντες, μικρο-

συμφέροντα και κοινωνική αναγνώριση,
10. Έπαρση, εγωισμός, φιλαυτία,
11.  Έλλειψη επικοινωνίας, μηχανισμοί άμυνας 

και κακώς προσδιορισμένα κίνητρα,

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Ένας απλός οδηγός αναγνώρισης 
ανάρμοστων συμπεριφορών



ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ4

�  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

12.  Αρχές και αξίες τοπικής κοινότητας, που δεν 
προάγουν το κλίμα αξιοκρατίας και συλλο-
γικότητας.

Κάποιος μπορεί να συγκεντρώνει μερικά ή όλα 
από τα προαναφερθέντα, αλλά το μόνο σίγουρο 
είναι πως η κακή διαχείριση τους στον εργασια-
κό χώρο μπορεί να τον μετατρέψει το πεδίο σε 
κόλαση. Ο εκφοβισμός φυσικά μπορεί να εκπο-
ρεύεται και από κάτω προς τα πάνω, αλλά αυτό 
αποτελεί αντικείμενο άλλης μελέτης. Αν αναλο-
γιστούμε ότι η ικανοποίηση από το επάγγελμα 
αντιστοιχεί στο μισό σχεδόν της ποιότητας ζωής, 
σε συνάρτηση πάντα με την ικανοποίηση από τις 
συντροφικές σχέσεις, καταλαβαίνει κανείς πόσο 
καίριο είναι να εντοπιστούν αυτές οι συμπερι-
φορές, ώστε να υπάρξει έγκαιρη προφύλαξη και 
αντιμετώπιση.

Τι είναι εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο:
Α.  Η πλημμελής, η ανύπαρκτη ή η εσκεμμένα 

λανθασμένη εκπαίδευση του νέου εργαζο-
μένου και η ανάθεση της προσαρμογής του 
σε αδιάφορο ή υστερόβουλο μέντορα,

Β.  Η εκμάθηση κακών πρακτικών από παλαι-
ότερους συναδέλφους και η επιτηδευμένη 
καλλιέργεια χαλαρού κλίματος, ώστε να 
υποπέσει σε σφάλμα,

Γ.  Η ηθελημένη απόκρυψη ή διαστρέβλωση 

πληροφοριών με σκοπό την έκθεση του 
νέου εργαζομένου στα μάτια των πελατών, 
των συναδέλφων ή των προϊσταμένων,

Δ.  Ο γενικός και αόριστος προσδιορισμός των 
αρμοδιοτήτων, που έχει ως συνέπεια είτε 
την υπεραπασχόληση του νέου ή την πα-
ράβλεψη και αμέλεια σημαντικών καθηκό-
ντων του

Ε.  Οι ασαφείς κανονισμοί και διαδικασίες,
ΣΤ.  Η διαρκής επίκληση δεοντολογικών κανό-

νων που αποτρέπουν την πράξη ή εφαρμό-
ζονται επιλεκτικά,

Ζ.  Η αυθαίρετη κατανομή των ενισχύσεων 
και η υποκειμενική εφαρμογή στερήσεων ή 
ποινών,

Η.  Οι κακώς προσδιορισμένοι στόχοι, οι κρυ-
φές ιεροτελεστίες, η κουλτούρα συνω-
μοσίας, οι αφανείς διαδικασίες και η συ-
γκρουσιακή επικοινωνία, που μπορεί να 
περιλαμβάνει ύβρεις, κολακεία, υποτίμηση, 
κήρυγμα, επίδειξη, ψεύδος, μισή αλήθεια, 
προσωπικούς χαρακτηρισμούς,

Θ.  Η υποκρισία και οι παραπλανητικές προθέ-
σεις,

Ι.  Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών,
Κ.  Η παράβλεψη του κανονιστικού πλαισίου 

και η προτροπή για παρανομία,
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Λ.  Η στέρηση ευκαιριών κατάρτισης, προαγω-
γής και προσωπικής ανάπτυξης,

Μ.  Η υπερβολική μη αμειβόμενη εργασία και 
τα ελαστικά ωράρια, που καθορίζονται χω-
ρίς νομοθετικό πλαίσιο ή καθυστέρηση δε-
δουλευμένων,

Ν.  Η ανυπαρξία συμπεριφοριστικής και ολό-
πλευρης αξιολόγησης με κριτήρια γνωστά 
στον εργαζόμενο,

Ξ.  Η οικειοποίηση της δουλειάς και του μό-
χθου του άλλου,

Ο.  Παρακολούθηση υπαλλήλων χωρίς να 
λαμβάνουν γνώση,

Π.  Μεταφορά δυναμικών και συσχετισμών 
από άλλα έξω-εργασιακά πλαίσια στη δου-
λειά,

Ρ.  Δημιουργία υποσυστημάτων και υπό-ομά-
δων, που σφετερίζονται τη νομή της εξου-
σίας και των πόρων.

Οι παραπάνω συμπεριφορές είναι ενδεικτι-
κές και εντάσσονται στο πλαίσιο μιας νοσηρής 
κουλτούρας.

Ο εργαζόμενος πρέπει να προστατεύεται από 
τους θεσμούς, τους νόμους και τους ξεκάθα-
ρους κανονισμούς και όχι από το φιλότιμο ή 

το μεράκι των εργαζομένων ή των ανώτερων. 
Η ανέλιξη του δέον να περιγράφεται εναργώς 
από διαδικασίες, κανόνες, μετρήσιμα κριτήρια 
ποιότητας και να μην στηρίζεται σε λαϊκίστικες 
υποσχέσεις εργατοπατέρων και άλλων ζιζανίων, 
που λυμαίνονται τους επαγγελματικούς χώρους.

Η ψυχολογία, η συμβουλευτική και το coaching 
έχουν πολλά να συνεισφέρουν στην εξισορρό-
πηση των αντιθέσεων και τη διαχείριση των συ-
γκρούσεων. Η εποπτεία, η διδασκαλία ηγετικών 
και επικοινωνιακών δεξι-
οτήτων και οι τεχνικές δι-
απραγματεύσεων σε συν-
δυασμό με την εκμάθηση 
επίλυσης προβλημάτων 
είναι προαπαιτούμενα 
ενός σύγχρονου εργασι-
ακού περιβάλλοντος.

Ευστράτιος Παπάνης,

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  
Πανεπιστημίου Αιγαίου
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Αρ.Πρωτ.: 9954                                     Αθήνα 18 Αυγούστου 2022 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Τις επόμενες μέρες θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα επηρεάσουν το σύνολο 

της χώρας μας, με επίκεντρο τα ηπειρωτικά. 

Ως Σύλλογος Εργαζομένων C.T.S. οφείλουμε να επισημάνουμε στους συναδέλφους μας, να 

τηρήσουν απαρέγκλιτα τις οδηγίες πρόληψης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, βάσει 

της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της 15/6/2022: 

• Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 

12.00-16.00. 

• Προγραμματισμός των εργασιών, έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες, να γίνονται τις ώρες που οι 

θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. 

• Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους 

προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος. 

• Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα. 

• Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση 

των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

• Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15 °C). 

 

Καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώσουν άμεσα το σωματείο (τηλ: 210-5241576) σε περίπτωση 

που οποιοσδήποτε υπηρεσιακός παράγοντας ασκήσει πίεση σε συνάδελφο να εργαστεί σε συνθήκες 

που καταστρατηγείται ξεκάθαρα η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, με αποτέλεσμα να τίθεται 

σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια του. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ.Ε. C.T.S. 
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Αθήνα, 6/9/2022

Το τελευταίο διάστημα, μέσω ανακοινώσεων 
αλλά και αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης, από ανώνυμους «εξόριστους», φάνη-
κε ο στόχος και ο ρόλος των παρατάξεων, 
που επιθυμούν διακαώς, αλλά μάταια, να ηγη-
θούν στο αύριο και να «σώσουν» τους συναδέλ-
φους.

Χωρίς «ίχνος ντροπής», και δίχως προηγού-
μενο, στο όνομα των αμφιβόλου προελεύσε-
ως κομματικών εντολοδόχων τους, βάλλουν 
κατά των ίδιων των συναδέλφων.

Στοχοποιούν υπηρεσίες και εργαζόμε-
νους, προσπαθώντας να τους μπλέξουν σε ένα 
παιχνίδι εξουσίας, μόνο και μόνο για να ικανο-
ποιήσουν κομματικούς πάτρωνες και ξεπε-
σμένους αρχηγίσκους.

Ενώ λοιπόν οι «εξόριστοι» εραστές της καρέ-
κλας, Ενωμένοι Εργαζόμενοι, γράφουν με απο-
ρία για την Υπηρεσία Απορρήτων του ΟΤΕ, και 
αναρωτιούνται αν έχει εμπλοκή στο θέμα των 
παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, δημο-
σιογράφων, κ.λπ., εμφανίστηκαν και οι ακραίοι 
κομματικοί τους αντίπαλοι, «ανυπότακτοι» ιδεο-
λόγοι, της Αγωνιστικής Συνεργασίας, που μιλάνε 
για ευθύνη της Υπηρεσίας Απορρήτων του ΟΤΕ, 
καταγγέλλοντας ευθέως ότι είναι εμπλεκόμενη 
και συνένοχη η Ομοσπονδία.

Από πού αντλούν τα στοιχεία;
Αλήθεια, ποιος μπορεί να βάζει κομματι-

κές ταμπέλες σε αξιόλογους εργαζόμενους 
που στελεχώνουν τη συγκεκριμένη υπηρε-
σία;

Αλήθεια, πώς μπορούν να εξευτελίζονται 
με αυτόν τον τρόπο ενώ γνωρίζουν ότι τη 
συγκεκριμένη περίοδο, η Υπηρεσία Απορ-
ρήτων στελεχωνόταν και από εργαζόμε-
νους οι οποίοι δηλώνουν και σήμερα, ότι 
ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ;

Το γαρ πολύ της θλίψεως, γεννά παρα-
φροσύνη.

Καταγγέλλουν τη σοβαρότητα μας και την 
υπεύθυνη στάση μας σε σχέση με το θέμα, και 
μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε ευαισθησία για 
την προάσπιση της δημοκρατίας.

Αν θέλετε να βάλλετε κατά της Ε.Δ.Ε. C.T.S., 
ή Σωματείων, ή ακόμα και της Ε.Δ.Ε. Ομίλου, 
έχετε τον χρόνο να καταγγείλετε τις αποφάσεις 
της, και αν, λέμε αν, έχετε άποψη και λύσεις, να 
τις καταθέσετε και να τις διεκδικήσετε. Να στο-
χοποιείτε όμως έτσι ξεδιάντροπα συναδέλ-
φους, σε ευαίσθητες υπηρεσίες που άπτο-
νται της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών, 
και με ανακοινώσεις σας, να τους δικάζετε, 
τόσο αυτούς, όσο και την εταιρεία, δεν θα 
το επιτρέψουμε.

Η κομματική σας ταυτότητα είναι ξεκάθαρη, 
όπως και ο οπορτουνισμός (ο παρτακισμός 
δηλαδή) που σας διακατέχει. Τα όνειρά σας, 
για επαναφορά συνταξιούχων με σκοπό να σας 
βολέψουν στην αεργία, θα γίνουν οι εφιάλτες 
σας. Σταματήστε να προσβάλλετε συναδέλ-
φους, και να τους κατηγορείτε για τη δική 
σας ανυπαρξία, και τις διαδοχικές ήττες 
που έχετε υποστεί.

Ήσασταν μικροί και «λίγοι», τώρα είστε 
επικίνδυνοι συκοφάντες, και οι σύγχρονοι 
«Εφιάλτες» του κινήματος!

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, 22/09/2022

ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Υ.Σ 6/2012!

Συνάδελφοι,
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 09/09/2022, στην Θεσ/κη, συνέντευξη τύπου της ΓΣΕΕ, περί εργασιακών θεμάτων.
Η συνέντευξη ήταν ενδιαφέρουσα, κι αξίζει να σταθούμε στην ερώτηση που τέθηκε από μία δημοσιογράφο απευθυνό-
μενη σε όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΓΣΕΕ, οι οποίοι είναι χρόνια συνδικαλιστές.
Η ερώτηση ήταν: τώρα που βγήκαμε από την εποπτεία αναμένετε να έρθουν πίσω μισθοί, συντάξεις κλπ και 
τι θα κάνετε εσείς γι΄ αυτό;
Ένα από τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΓΣΣΕ απάντησε ότι η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στην κυβέρνηση.
Ακούγοντας αυτήν την απάντηση ένα άλλο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, να σημειωθεί ότι δεν ανήκει 
στον πολιτικό χώρο της κυβέρνησης, είπε σε έντονο τόνο ότι η ερώτηση αυτή πρέπει να απαντηθεί και από 
τα σωματεία.
Γιατί, όπως είπε, η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της, όμως τα σωματεία είναι αυτά που υπογράφουν τις συμβάσεις. Τα 
σωματεία πρέπει να παλεύουν για να ανατρέπεται αυτή η κατάσταση και πάντα ανατρέπεται αρκεί να θέλουν.
Τα συνδικάτα πρέπει να παλεύουν στην πράξη.
Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τη σύμβαση που υπογράφηκε στον κλάδο της ναυτιλίας. Και είπε ότι κατάφεραν και 
τσάκισαν στην πράξη τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τον νόμο Χατζηδάκη και την Π.Υ.Σ 6/2012, που λέει ότι αν 
δεν πέσει η ανεργία κάτω από το 10% δεν πρόκειται να ξεπαγώσουν τα κλιμάκια κι οι τριετίες.
Το κατάφεραν διότι υπέγραψαν σύμβαση στην οποία δεν θα ισχύει η Π.Υ.Σ 6/2012, δηλαδή ξεπαγώνουν τα κλιμάκια κι 
οι 3ετίες γι’ αυτούς τους εργαζόμενους από την αρχή του έτους.
Επίσης, ενώ από το νόμο για τον κλάδο τους είχε οριστεί το ελαστικό ωράριο, δεν συμπεριέλαβαν κάτι τέτοιο στην 
σύμβασή τους, γιατί δεν θέλουν να ισχύει αυτό το ωράριο για τους εργαζομένους που εκπροσωπούν και πέτυχαν να 
μην ισχύει. Συνεχίζοντας είπε, τα συνδικάτα μπορούν να πιέσουν τις διοικήσεις και να ανατρέπουν την όποια νομοθε-
σία, υπογράφοντας συμβάσεις για το καλό των εργαζομένων κι αυτό πρέπει να είναι η σημαία των σωματείων. Ακόμη 
κατάφεραν ο εισαγωγικός μισθός στην κατώτερη μισθολογική βαθμίδα να είναι 1.080€.
Η παράταξή μας υποστηρίζει ότι είναι πλέον αναγκαία η καταγγελία ΤΩΡΑ της Σ.Σ.Ε. όπως προβλέπεται από 
το νόμο, δεδομένου ότι σε έναν μήνα περίπου, κλείνει χρόνος από την υπογραφή της υπάρχουσας σύμβα-
σης και να γίνει άμεσα επαναδιαπραγμάτευση νέας Σ.Σ.Ε.
Με αυξήσεις για όλους πάνω από τον πληθωρισμό, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην οικονο-
μική κρίση που έχει ξεσπάσει και με επαναδιαπραγμάτευση για νέο Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού, που 
να αισθάνονται ασφαλείς οι εργαζόμενοι.
Γιατί όπως διαβάσατε, το σωματείο μπορεί και πρέπει να πιέσει τη διοίκηση για να πετύχει οικονομικά και 
θεσμικά δικαιώματα και να μην υπογράφει Σ.Σ.Ε. και Ε.Κ.Π. ως βοηθός της διοίκησης αλλά ως προασπιστής 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Και μπορεί να το καταφέρει πέρα από τους όποιους νόμους ορίσει η όποια κυβέρνηση. Γιατί το συνδικάτο 
είναι το όπλο των εργαζομένων.
Προχωράμε με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των συναδέλφων μας!

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ CTS
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ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΤΕ
Ιστοσελίδα: www.eskote.gr      e-mail: info@eskote.gr

Με αφορμή τη λήξη της σύμβασης σε ΟΤΕ και 
Cosmote στο τέλος του χρόνου αλλά και την 
ώθηση που δίνει η προκηρυγμένη  απεργία στις 
9 Νοέμβρη, θεωρούμε αυτονόητο το άνοιγμα της 
συζήτησης  για την επαναδιαπραγμάτευση της 
σύμβασης στη CTS. Κάτι τέτοιο κρίνεται ανα-
γκαίο για να αντισταθμιστεί η τεράστια απώλεια 
του εισοδήματος που έχουμε υποστεί, όπως άλ-
λωστε και το σύνολο της εργατικής τάξης. Θεω-
ρούμε απαραίτητο επίσης να συζητηθεί το ενδεχόμενο 
ακόμα και της καταγγελίας της, το Νοέμβρη που συ-
μπληρώνεται ένας χρόνος από την υπογραφή της, στην 
περίπτωση που η εργοδοσία αρνηθεί να ικανοποιήσει 
τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Αιτήματα που 
έχουν να κάνουν πλέον με την επιβίωσή μας, σε ένα 
περιβάλλον που χειροτερεύει μέρα με τη μέρα για εμάς 
και τις οικογένειές μας.

Το ίδιο περιβάλλον όμως είναι ευνοϊκότατο για 
την εργοδοσία και τους μετόχους του ομίλου, οι 
οποίοι απολαμβάνουν τη στήριξη της κυβέρνη-
σης, είτε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, είτε 
μέσα από τους διάφορους «αναπτυξιακούς νόμους», 
τις φοροαπαλλαγές και τα διάφορα «επενδυτικά κίνη-
τρα». Και όλα τα παραπάνω χωρίς να υπολογίζουμε το 
καθημερινό «ξεζούμισμα» των εργαζομένων όλου του 
ομίλου. Έτσι χτίζεται το θαύμα της κερδοφορίας 
όχι μόνο του δικού μας, αλλά συνολικά των επι-
χειρηματικών ομίλων, που ταυτόχρονα έχουν στα 
χέρια τους και όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο των 
αντεργατικών μέτρων που έχτισαν η τωρινή και οι πα-
λαιότερες κυβερνήσεις.

Από που προκύπτει όμως αυτή η γενναιοδωρία της 
κυβέρνησης; Από που βρέθηκε ο περίφημος «δημοσι-
ονομικός χώρος» όπως λένε για τη στήριξη του ΟΤΕ 
και των υπολοίπων μονοπωλιακών ομίλων; Προκύπτει 
από τη φοροληστεία του λαού, από τις περικοπές σε 
υγεία και παιδεία με αποτέλεσμα τα χιλιάδες κενά σε 
γιατρούς και δασκάλους, από τα δεκάδες παιδιά εκτός 
βρεφονηπιακών σταθμών, τις ανύπαρκτες υποδομές 
προστασίας της ζωής και της περιουσίας από τα φυ-

σικά φαινόμενα. Και ότι δεν καταλήγει στις τσέπες των 
επιχειρήσεων παίρνει τη μορφή των διαφόρων pass 
που δίνονται προκλητικά ως φιλοδώρημα στο λαό, 
για να συνηθίζει στα ψίχουλα και την κοροϊδία, να μην 
απαιτεί την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του.

Οι εργαζόμενοι οφείλουμε να βάλουμε τώρα 
ένα φρένο σε όλα αυτά. Καμία αναμονή για τις 
δήθεν καλύτερες συνθήκες που θα έρθουν, για-
τί κάθε φορά αποδεικνύεται ότι είναι χειρότερες. 
Καμία αναμονή για κάποια άλλη δήθεν «προοδευ-
τική» κυβέρνηση που θα ακολουθήσει όμως ακρι-
βώς την ίδια πολιτική. Οι εργαζόμενοι δοκιμάσαμε 
όλων των ειδών τις κυβερνήσεις χωρίς αποτέλεσμα. 
Κάποτε μας έλεγαν ότι έχουμε κρίση για αυτό δεν είναι 
καιρός για διεκδικήσεις. Τώρα μας λένε για τις έκτακτες 
συνθήκες του πολέμου για να διατηρείται η περίφημη 
κοινωνική και εργασιακή ειρήνη, για να δεχόμαστε αδι-
αμαρτύρητα νέες θυσίες, για να στηρίζονται οικονομικά 
και πάλι επιχειρήσεις σαν και αυτή που εργαζόμαστε. 
Όλα αυτά είναι ένας κύκλος δίχως τέλος.

Η αλήθεια που κρύβουν κυβέρνηση, εργοδοσία 
και εργατοπατέρες συνολικά, αλλά και στον όμι-
λο ΟΤΕ είναι ότι υπάρχει ελπίδα εάν τώρα οι ερ-
γαζόμενοι ξεκινήσουν την αντεπίθεσή τους. Για-
τί αυτό αποδεικνύουν μία σειρά από εργασιακοί 
χώροι που μέσα σε αυτές τις συνθήκες διεκδικούν 
και κερδίζουν. Γιατί αυτό έγινε στις προβλήτες της 
COSCO, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, στους οι-
κοδόμους και αλλού. Το ίδιο αποδεικνύουν οι μεγάλες 
απεργιακές κινητοποιήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, στην 
Ισπανία, το Βέλγιο, στις ΗΠΑ και αλλού.

Με βάση τα παραπάνω χειροπιαστά παραδείγματα, 
απευθυνόμαστε στο σύνολο των εργαζομένων στη 
CTS, όπου λόγο της εκτρωματικής ΣΣΕ που υπέγραψε 
η ηγεσία του σωματείου, έρχονται αντιμέτωποι καθη-
μερινά με τη γιγάντωση του διευθυντικού δικαιώματος, 
τα ωράρια λάστιχο, τις συνεχείς μετακινήσεις για την 
κάλυψη κενών, το κυνήγι των άπιαστων στόχων και 
τόσα άλλα. Ακόμα και αν δεν συμφωνείτε σε όλα 
μαζί μας, βλέπετε ότι η εικόνα που παρουσιάζει 

Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα  
- Συγκεντρώνουμε δυνάμεις για την αντεπίθεση
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Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες διαβί-
ωσης στη χώρα , όπου ο πληθωρισμός έχει σκαρ-
φα- λώσει στο 11,5% και το κόστος της ενέργειας 
εκτοξεύεται καθημερινά, θεωρούμε πως οφείλουμε 
στους συναδέλφους μας οι οποίοι έχουν μείνει οι-
κονομικά στάσιμοι για πάνω από 10 χρόνια, να επα-
ναδιαπραγ- ματευτούμε με τη διοίκηση της εταιρείας 
μια οικονομική αναπροσαρμογή τουλάχιστον στο 
ύψος που κυ- μαίνεται ο πληθωρισμός για τους οι-
κονομικούς όρους της σύμβασης για το σύνολο των 
εργαζομένων . Τόσο οι απρόβλεπτες αλλαγές στη 
χώρα με αποτέλεσμα την αυξηση του κόστους δι-
αβίωσης , όσο και τα πολύ καλά οικονομικά αποτε-
λέσματα της εταιρείας και του ομίλου, δικαιολογούν 
πλήρως μια οι- κονομική ενίσχυση των εργαζομένων 

που βάζοντας πλάτη όλα αυτά τα χρόνια οδήγησαν 
την εταιρεία σε οικονομική ευρωστία.
Ζητάμε λοιπόν από το ΔΣ του σωματείου να εγκρίνει 
άμεση συνάντηση με την διοίκηση της εταιρείας για 
την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την βελτί-
ωση των οικονομικών όρων της σύμβασης καθώς 
και των παροχών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το 
τέλος Οκτωβρίου 2022 , προτείνουμε να προ- χω-
ρήσει το σωματείο μας σε καταγγελία της τωρινής 
σύμβασης και την έναρξη διαπραγματεύσεων για 
υπογραφή νέας.

Με εκτίμηση
Η γραμματεία της Ενωτικής Συνεργασίας

Προς ΔΣ συλλόγου εργαζομένων CTS

το συνδικαλιστικό κίνημα στον όμιλο ΟΤΕ είναι 
απογοητευτική. Αντί για πανίσχυρα σωματεία που 
οργανώνουν τη μάχη στο πλευρό των εργαζόμε-
νων, με ευθύνη του κυβερνητικού – εργοδοτικού 
συνδικαλισμού, έχουν μετατραπεί στην καλύτερη 
σε εταίρους της εργοδοσίας. Πέρα από τον συμβι-
βασμό και την απογοήτευση που σπέρνουν έχουν ενερ-
γό ρόλο στη διαμόρφωση της επίθεσης που βιώνουμε. 
Σας καλούμε σε αγωνιστική συμπόρευση, κόντρα στο 
κλίμα αναμονής που μας παρουσιάζουν, κόντρα στην 
καλλιέργεια του «τίποτα δεν αλλάζει».

Μέσα στον όμιλο οι εργαζόμενοι έχουν χρέος να πά-
ρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να μην επιτρέψουν 
σε διοίκηση και εργατοπατέρες για μία ακόμα φορά 
να βάλουν στο γύψο τις εργατικές κινητοποιήσεις. Η 
απεργία στις 9 Νοέμβρη θα πρέπει να είναι σταθ-
μός για την ανατροπή της κατάστασης που βιώ-
νουμε όλοι μας.

Μέσα από συνελεύσεις, από μαζέματα σε κάθε 
τμήμα, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να ασκήσουν πίεση 
για τη διαμόρφωση αιτημάτων που θα απαντά-
νε στις διαρκείς και διευρυμένες ανάγκες όλων 
ανεξαιρέτως των εργαζομένων στον όμιλο ΟΤΕ, 
ανεξάρτητα από την θυγατρική στην οποία εργά-
ζονται.

Οι δυνάμεις της ΕΣΚ ΟΤΕ σε κάθε χώρο δουλειάς, 
αλλά και στα σωματεία του ομίλου, θα δώσουμε όλες 
μας τις δυνάμεις να μεγαλώσει η σπίθα, να πάρουν 
πάνω τους την οργάνωση της μάχης οι ίδιοι οι εργαζό-
μενοι. Να απαιτήσουν εδώ και τώρα:
  Την επαναδιαπραγμάτευση των εκτρωματικών 

συμβάσεων στις θυγατρικές CTS, Γερμανός και 
E-value. Την καταγγελία τους το Νοέμβρη που συ-
μπληρώνεται ένας χρόνος από την υπογραφή τους 
εάν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.

  Την υπογραφή νέων ΣΣΕ για τη μητρική και τις θυ-
γατρικές του ομίλου, με εισαγωγικό κλιμάκιο αυτό 
που ίσχυε το 2011, με ταυτόχρονη αύξηση των μι-
σθών πάνω από το ύψος του πληθωρισμού. Την 
κατάργηση κάθε απαράδεκτου διαχωρισμού που 
επέβαλε η εργοδοσία όλα τα προηγούμενα χρόνια.

  Πλήρη και σταθερή εργασία για όλους με 7ωρο 
5ημερο 35ωρο και κατάργηση όλων των ελαστι-
κών σχέσεων εργασίας

  Το ξεπάγωμα των κλιμακίων και τριετιών, καθώς 
και την ένταξη στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμά-
κια με αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας.

  Την αυτόματη αναπροσαρμογή του μισθού προκει-
μένου να καλύπτει τις απώλειες από την αύξηση 
του πληθωρισμού.
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Consolidation μας λέγανε οι πεφωτισμένοι μανατζαραίοι και καμάρωναν.
"Δεν ξέρετε από αυτά εσείς, μικροί, φτωχοί, εργαζόμενοι".
Και πήραν και πριμ γι' αυτή την φαεινή τους ιδέα.
Κι απαξιωθήκαμε οι συνάδελφοι, γιατί αυτοί του εργολάβου κοστίζουν λιγότερο.
Και δώστε δουλειά στον εργολάβο, αφού εμείς δεν προλαβαίναμε λόγω έλλειψης προσωπικού.
Και δεν πειράζει που η εμπειρία χρόνων χάνεται. 
Το κέρδος παν' απ' όλα κι αύριο βλέπουμε 
Το αύριο όμως φτάνει και αποκαλύπτει την γύμνια τους. 
Οι βλάβες που διακριτικά κρύβανε κάτω από το χαλί για να βελτιώσουν τους δείκτες τους, συνέχιζαν να υπάρχουν και 
να διογκώνονται.
Το κακοπληρωμένο προσωπικό του εργολάβου, που διαρκώς μειώνεται κι αυτό, δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στο 
φόρτο εργασίας. Η αποκατάσταση βλάβης υπερβαίνει πολλές φορές τον ένα μήνα. 
Οι μανατζαραίοι και οι αρβυλοφύλακές τους χάνουν το έδαφος κάτω απ' τα πόδια τους. Το κορόιδο συνδρομητής - πε-
λάτη θέλουν να τον λέμε - δυσανασχετεί. Οι δείκτες πέφτουν και η Δαμόκλειος σπάθη των αφεντικών αιωρείται πάνω 
από τα κεφάλια τους.
Και τότε είναι που θυμούνται το κακοπληρωμένο,  απαξιωμένο και ελλιπές προσωπικό.  Έρχονται με απειλές και παρακά-
λια, και μας καλούν να βγάλουμε το φίδι απ' την τρύπα. Να βγάλουμε την δουλειά που μένει πίσω. 
Όπως στρώσατε θα κοιμηθείτε κύριοι. 
Μια εταιρία σύγχρονη, ελκυστική, με ελάχιστο, ευέλικτο προσωπικό θέλατε. 
Εφαρμόστε τώρα το ευφάνταστο σλόγκαν σας "όλοι για όλα", βγείτε από τα κληματιζόμενα γραφεία σας στο πεδίο για 
να δείτε πως είναι η δουλειά* και πιάστε τις παράλογες στοχοθεσίες που κάθε φορά βάζετε. 

Κι αν μ' αυτα και τ' άλλα η εταιρία πυροβολεί τα πόδια της και αύριο καταρρεύσει, ποιοι ανησυχούν και νοιάζονται γι' 
αυτό?
Οι εργαζόμενοι, γιατί τα μεγαλοστελέχη με τον πακτωλό χρημάτων που έχουν πάρει και συνεχίζουν να παίρνουν, έχουν 
εξασφαλίσει και τα τρισέγγονά τους.
Κι εμεις συνάδελφοι, απαθείς και μοιρολάτρες. Τίποτα δεν χαρίζεται όλα κατακτιούνται.
Ας απαιτήσουμε άμεσα, αναπλήρωση των κενών θέσεων με νέο** καλοπληρωμένο προσωπικό και ουσιαστικές αυξήσεις 
στο υπάρχων, που βολοδέρνει στα  όρια της φτώχειας.
Ας απαιτήσουμε το σωματείο, να διεκδικήσει και να παλέψει γι' αυτά.
Αν θέλουμε να έχουμε αύριο.
*Έτσι για να συνιθήζετε σιγά σιγά, γιατί οι επόμενες περικοπές θέσεων θα είναι οι δικές σας αγαπητοί αρβυλοφύλακες. 
Η λατρευτή μας εταιρεία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, στόχο έχει το κέρδος κι άλλο κέρδος. Το προσωπικό της πρώτης 
γραμμής το έχει ξεζουμίσει, το έχει φτάσει στα όριά του. Τώρα πλησιαζει η σειρά σας. Αναδιαρθρώσεις τις λένε.
**Κάποτε γινόντουσαν διαγωνισμοί για προσλήψεις κι ο ΟΤΕ κατακλυζόταν από δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις. 
Σήμερα έφτασαν στο σημείο να δίνουν πριμ, αν τους πας φίλο ή συγγενικό πρόσωπο για πρόσληψη.
Έχει διαρρεύσει πλέον στην αγορά πόσο καλός εργοδότης είναι ο ΟΤΕ και τι προοπτικές εξέλιξης υπάρχουν σ' αυτή την 
σύγχρονη εταιρεία.
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