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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
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

Γεννήτριες, συστοιχίες μπαταριών, πίνακες, ανορθωτικά, A/C-
D/C δίνουν ζωή σε όλα τα συστήματα του ομίλου ΟΤΕ  σε όλη 
την Ελλάδα από άκρη σε άκρη.

Πάντα με την εποπτεία των ηλεκτρολόγων μας που είναι έτοι-
μοι ανά πάσα στιγμή να παρέμβουν ώστε να κρατήσουν ζωντα-
νό το δίκτυο.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ



Συναδέλφισσες/-οι,
Αρκετό καιρό τώρα ζούμε μέσα στα αδιέξοδα των θέλω “φορέων”, παρατάξεων, κομμάτων, αλλά το 

χειρότερο προσώπων, που επιθυμούν να έχουν ρόλο στο συνδικάτο, διότι όπως υποστηρίζουν είναι 
οι ικανοί, οι ιδεολόγοι, οι επαναστάτες. Χάνοντας αρκετά από τα βασικά στοιχεία που νομοθετικά και 
καταστατικά χαρακτηρίζουν τον συνδικαλισμό, πολλοί γραφικοί που ασχολούνται ως τριτοτέταρτοι με 
τα κοινά, εμφάνισαν το αληθινό τους πρόσωπο. Επικαλούνται ότι όλοι οι “αγώνες”, οι “μάχες”, οι νίκες 
και οι ήττες ανήκουν σε αυτούς και στο αλάθητό τους, με την διαφορά όμως ότι ποτέ δεν έχουν την 
ευθύνη για όλα αυτά, αφού ποτέ δεν συμμετείχαν. Δηλώνουν ότι είναι δίπλα στον κάθε συνάδελφο. 
Στην πραγματικότητα όμως αδιαφορούν πλήρως για αυτόν, ενώ παράλληλα τον θέλουν σύμμαχο στα 
λεγόμενά τους. Με τα κατά συρροή ψέματά τους, μέσω ανακοινώσεων και αναρτήσεων στα social 
media για τα δικά τους θέλω, τον κάνουν να στρέφεται απέναντι σε θεσμούς, σωματεία, πρόσωπα. 

Θα αναρωτηθεί κάποιος, αυτά είναι σημερινά; Δεν υπήρχαν στο παρελθόν;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. ΝΑΙ.
Πάντα υπήρχαν αρρώστιες που ξεκλήριζαν λαούς, με την επιστήμη όμως να παλεύει και να κατα-

φέρνει να βρει τα φάρμακα για να τις περιορίσει, ή και ακόμα να τις εξαφανίσει.

Άρθρο του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων CTS  
Θεόφιλου Μπιρμπιλή

ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ, ΝΑΙ ΣΤΟ ΤΙΠΟΤΑ…
Έτσι εννοούν κάποιοι τη συνδικαλιστική δράση



Ο κρατικός ΟΤΕ μετοχοποίηθηκε, πουλήθηκε, έγινε αμιγώς ιδιωτική εταιρεία, απόσχισε κομμάτια 
του στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας στο μέλλον. Η διοίκηση έκανε τον μετα-
σχηματισμό της και ταυτόχρονα δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον επικοινωνίας με τους ανθρώπους 
της. Έκανε χρήση νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων ώστε να μπορεί να αντιστέκεται και να 
“συνδικαλίζεται” και αυτή. Τα σωματεία του Ομίλου μαζί με την ΟΜΕ, όντας πάντα ένα βήμα μπροστά, 
έκαναν και αυτά τον μετασχηματισμό τους.

Και εδώ όμως υπάρχουν διαφορές.
Η βασική είναι ότι η διοίκηση το έκανε συντεταγμένα και όλοι μαζί, ενώ το συνδικάτο με πολύ δυ-

σκολία, και κυρίως με το πάθος και με την πίστη αυτών που ο κόσμος τους έδωσε την δύναμη να το 
κάνουν. Ακόμα και έτσι όμως, οι υπογραφές συμβάσεων και διεκδικήσεων σε θέματα καθημερινότη-
τας δείχνουν ότι τα σωματεία  και ισχυρά είναι και νίκες μπορούν να φέρουν, αλλά πολύ περισσότερο 
να προασπίσουν τα δικαιώματα και την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στο μέλλον .

Μπορούν άραγε όλοι αυτοί που βάλλουν εναντίον των επικεφαλής των σωματείων και της ΟΜΕ να 
καταλάβουν το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, ή είναι κολλημένοι στο συνδικαλισμό του ’80, 
και στην απολυταρχική διεκπεραίωση αποφάσεων του “ενός”, και στην καταστροφή όλων όσων δε 
συμμετέχουν;

Και εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ΟΧΙ. Γιατί δε θέλουν και δεν μπορούν.
Έχω αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα, σε ανακοινώσεις παραταξιακές, αλλά και μέσω του σωμα-

τείου που έχω την ευθύνη, για θέματα που αφορούν τους συναδέλφους, τις απόψεις, τις προτάσεις 
και τις λύσεις, καθώς και τα αποτελέσματα όλων όσων συζητούνται, διεκδικούνται. Πραγμάτων που 
γνωρίζουμε, και άλλων που ξεπηδούν από το πουθενά. Το πως πρέπει να βλέπουμε και να διαχωρί-
ζουμε τα γνωστά, αλλά και πόσο έτοιμοι πρέπει να είμαστε για το άγνωστο.

Άραγε προβληματίζεται κάποιος από τους κυρίους/ -ες που κάνουν την όποια αντιπολίτευση σε 
θεσμούς και διοικήσεις για το μέλλον των σωματείων και του συνδικάτου;

Φοβάμαι πως καθόλου.
Δεν υπάρχει καν περίπτωση στο άμεσο μέλλον να κάτσουν σε ένα τραπέζι διαλόγου, ώστε να ενη-

μερωθούν οι συνάδελφοι στο τι δυναμική έχει ένα σωματείο, και βέβαια να βρει μέσα από αυτούς τα 
πρόσωπα εκείνα που θα ασχοληθούν με φρέσκιες ιδέες στο αύριο. Μόνο αν στις συζητήσεις αυτές θα 
υπάρχει το απόλυτο δικό τους θέλω, με πολιτικές και σκεπτικά άλλων εποχών.

Μπορεί, αν ανατρέξεις στο παρελθόν, να δεις τα καλά και τα κακά, τους αγώνες και την απάθεια, τις 
νίκες, τις ήττες, το τρέξιμο, αλλά και το κρύψιμο στα σκαλιά του Διοικητικού Μεγάρου. Να διαβάζεις, 
ξανά και ξανά, κείμενα και συμφωνίες, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, παραταξιακά, κομματικά, προσω-
πικά, με ονοματεπώνυμα, ή όχι, με αφανείς ήρωες κάποιων φορέων και ομάδων.

Όμως το σήμερα, και βέβαια το αύριο, δεν είναι το ίδιο. Θέλει άλλη προσέγγιση, άλλη μεθο-
δολογία, φρέσκιες ιδέες, πολύ διάλογο, και την απόλυτη στήριξη των αποφάσεων. Η προστασία των 
αποφάσεων αυτών είναι η κινητήρια δύναμη ενός υγιούς συνδικαλιστικού χώρου που λειτουργεί με 
κανόνες δημοκρατίας. Αντιπαραθέσεις, αντιθέσεις, ιδεολογίες παραταξιακές και κομματικές χωρούν 
στον διάλογο.

Στις αποφάσεις όμως οφείλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Όλα αυτά είναι δεδομένα και κατανοη-
τά, στους κόλπους του συνδικαλισμού, αλλά και γνώριμα στους εργαζόμενους – μέλη των σωματείων.

Αυτό που με ξεπερνάει βέβαια, και οφείλω να καταθέσω, είναι τα τραγελαφικά περιστατικά που 
έχουν ξεκινήσει εδώ και ενάμιση χρόνο, με αρχή τον Σ.Ε. C.T.S., και στη συνέχεια σε όλα τα σωμα-
τεία και στην ΟΜΕ. Πολλά είναι για γέλια, άλλα για κλάματα, το σίγουρο όμως είναι ότι είναι  άκρως 
επικίνδυνα.



Αστυνομία στο σωματείο, εξώδικα για χαβαλέ, στημένοι περιοδεύοντες θίασοι, ψέματα, υποκρισία, 
συνωμοσίες για έκτακτα συνέδρια που γνώριζαν ότι δεν θα άλλαζαν τίποτα. Ανευθυνότητα σε όλα. 
Σημερινά φαντάσματα που τους κυνηγούν, ενώ αυτά του παρελθόντος τους καθοδηγούν, ταξιδιωτικά 
γραφεία, και τρομοκράτες ποδηλάτες, είναι μερικά από αυτά που θέλουν να υπάρχουν στο σήμερα 
για όλους αυτούς. Είναι φυσικό, είναι φυσιολογικό και ο ρόλος όλων ξεκάθαρος. Ποτέ δεν ήταν στο 
υγιές κομμάτι του συνδικάτου, γιατί ο παρτακισμός ήταν η κορωνίδα τους. Έχουν γίνει το μακρύ χέρι 
της διοίκησης. Έχουν βάλει τις τραγελαφικότητες στο επίκεντρο, ενώ το σήμερα και το αύριο των 
συναδέλφων δεν τους απασχολεί. Έτσι ήταν, έτσι είναι, προλάβαμε, τους αποβάλαμε.

Ένα άλλο πάλι θέμα, που βέβαια δεν είναι καινούργιο, αλλά για να μην ισοπεδώσουμε και τα πάντα, 
“στα παλιά τα χρόνια” που λέμε, δεν υπήρχε, είναι η καθημερινή απουσία από το σωματείο, παρατά-
ξεων, και προσώπων που έχουν εκλεγεί από τους συναδέλφους, έχουν τη συνδικαλιστική τους απαλ-
λαγή από την εργασία, αλλά αφιερώνουν χρόνο για τις διεκδικήσεις τους, μόνο όταν υπάρχουν Διοι-
κητικά Συμβούλια, 6 φορές το χρόνο, και κάπου κάπου, καμιά φορά το μήνα, αλλά για άλλα θέματα.

Το να συνυπάρχεις με ανθρώπους άλλης πολιτικής κουλτούρας δημιουργεί ένα υγιές κλίμα στον 
συνδικαλισμό. Κανείς ίσως δεν θα πείσει κανέναν να αλλάξει πολιτική φρόνηση. Εδώ σε εμάς όμως, 
όταν χρειάστηκε, διαχειριζόμενοι σοβαρά θέματα για το μέλλον μας, δημιουργήθηκε κλίμα συνεννό-
ησης, που οδήγησε τελικά σε συμφωνία σε πολλά ζητήματα.

Αυτό όμως είναι το χαρακτηριστικό κάποιων όπως προανέφερα:
“Αυτοί έχουν την ευθύνη”, “Εσείς κάνετε ό,τι γουστάρετε”, “Εσείς φταίτε”, πάντα κάποιος 

άλλος…
Από τη δημιουργία της Ε.Δ.Ε. σε όλα τα επίπεδα, οι απόκληροι και οι εφιάλτες που εξαφανίστη-

καν, έφτιαξαν τους δικούς τους πόλους. Έψαξαν και βρήκαν χέρι βοηθείας από άσπονδους οχτρούς, 
έχοντας ηγετικά στελέχη συνταξιούχους κηφήνες του συνδικαλισμού, που τα πήραν και έφυγαν, δη-
μιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τον δικό τους “μικρόκοσμο”. Ποτέ δεν μπόρεσαν να αποδείξουν 
επώνυμα, και μέσα από διάλογο, ότι τα θέλω τους μπορούν να υλοποιηθούν. Έτσι στράφηκαν στην 
δημιουργία κλειστών “προφίλ” και “ομάδων”, φροντίζοντας πάντα να υπάρχει το “ΟΤΕ” στην ανώ-
νυμη επωνυμία τους, αποκτώντας βήμα για το δικό τους λόγο, το δικό τους επικίνδυνο σκεπτικό, με 
ακροατές συναδέλφους.

Μπορούν να κάνουν και να στέλνουν εξώδικα, αλλά απαγορεύεται να δέχονται.
Μπορούν να “βρίζουν”, να κατηγορούν, και να γίνονται οι ηθικοί αυτουργοί καταστάσε-

ων που αγγίζουν οικογένειες, αλλά απαγορεύεται να τους πιάνουμε στο στόμα μας, είναι 
φασιστικό, είναι “αυτοί είστε”, είναι “εσείς φταίτε”.

Μπορούν να βάλλουν, και να κατηγορούν τους συναδέλφους για εμπλοκή σε καταστά-
σεις κατ’ αυτούς παραβατικές (Υπηρεσία Απορρήτων), αλλά απαγορεύεται αυτό να κριθεί 
και να αντιμετωπιστεί.

Μπορούν να στρέφονται με τις ομάδες τους και τα κομματικά προφίλ τους απέναντι στις 
ηγεσίες, αλλά απαγορεύεται συνδικαλιστές να στρέφονται απέναντι σε συνδικαλιστές.

Μπορούν να κυκλοφορούν με μπλουζάκια που κατηγορούν θεσμούς, όμως σε αυτούς 
τους θεσμούς θέλουν να έχουν ρόλο…

Όλα είναι στραβά, όλα είναι λάθος, όμως ο αυτοσκοπός τους είναι “να είναι στο κόλπο”.
Έχουν ξεχάσει τα χαΐρια τους, συμπεριφορές άκρως αντισυναδελφικές και αντισυνδικαλιστικές.
Έχουν ξεχάσει ότι σχεδόν όλοι ήταν συνένοχοι, συμμέτοχοι, υποστηρικτές, και είχαν υπογράψει 

συμφωνίες, που μας έφτασαν εδώ. Και πολύ περισσότερο…
Έχουν ξεχάσει τι σημαίνει η καθημερινή πάλη με την διοίκηση.



Για όλα φταίνε οι επικεφαλής των παρατάξεων που ηγούνται. Για όλα φταίνε κάποιοι άλλοι.
Η συνέχεια θα είναι δύσκολη. Το περιβάλλον δεν ευνοεί. Η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος, 

ο covid, και δεν ξέρω τι άλλο θα μας βρει, θέλει σύνεση και συνεννόηση, όχι αντιδικίες σε προσωπικά 
θέλω. Η “αποβολή” τέτοιων πρακτικών είναι ο στόχος.

Η δημιουργία της Ε.Δ.Ε., κατανοώ ότι ενοχλεί κάποιους. Το να ενοχλεί τη διοίκηση είναι το θεμιτό, 
δεν κατανοώ όμως το μένος κάποιων για τη διάλυσή της, ή την κατά τα θέλω τους αλλαγή της. Το 
σίγουρο είναι ένα. Με πρακτικές λασπολογίας σαν αυτές, η δυσκολία που προανέφερα θα γιγαντώ-
νεται. Εγώ από την μεριά μου θα την στηρίζω, θα την υπηρετώ, και θα την μάχομαι στα λάθη της, 
θα είμαι παρών να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες, αλλά και στις αποφάσεις που διαχειρίζεται, γιατί 
η Ε.Δ.Ε. δεν είμαι εγώ, ούτε οι άμεσοι δημιουργοί της, είναι όλοι οι συνάδελφοι που την στηρίζουν, 
αλλά και όσοι την πολεμούν.

Γι’ αυτό και οι γνωστοί διωκόμενοι συνδικαλιστές μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι. Το εργασιακό 
τους μέλλον θα το διασφαλίσει, το συνδικαλιστικό “θα δείξει”.

Ένα ισχυρό σωματείο θα πρέπει να φύγει από τη λογική του “ποιος το διοικεί”, γιατί δεν είναι άλλος 
από τους ίδιους τους συναδέλφους. Αυτοί δίνουν τη δύναμη. Αυτοί δίνουν και την εντολή. Εμείς είμα-
στε υποχρεωμένοι να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες τους, στο σήμερα και στο αύριο.

Πολύς λόγος για την πρώτη Ε.Σ.Σ.Ε. στην C.T.S.. Λασπολογία και καταστροφή, που όμως τελικά δεν 
ήρθε. Οι θιασώτες της καθημερινότητας και των θέλω τους εξαφανίστηκαν, σε αντίθεση με εμάς που 
είπαμε την αλήθεια, είδαμε πιο καθαρά την πραγματικότητα, και πράξαμε το σωστό. 

Η κρίση της συμφωνίας θα είναι η επόμενη, και αυτό γιατί από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι 
υπογράψαμε μια έντιμη συμφωνία, που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στο μέλλον. Στη δημιουργία 
νέων όρων μετά την απόσχιση, και στο εργασιακό περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί, σταθήκαμε στο 
ύψος μας, και κερδίσαμε αρκετά πέρα και πάνω από τα νόμιμα δικαιώματα εργαζομένων σε ιδιωτικές 
εταιρείες. Στόχος μας είναι, πάνω σε αυτή τη συμφωνία να δημιουργήσουμε και να κερδίσουμε, διεκ-
δικώντας με σύνεση, νέους όρους σε οικονομικά και θεσμικά κεκτημένα. Με πίστη στη δυναμική μας, 
και έχοντας καθαρό μυαλό, θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι υπέρμετρη αισιοδοξία. Είναι εργατικότητα 
σε όλους τους τομείς, καθημερινά.

Σε λίγο καιρό θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη Ε.Σ.Σ.Ε.. Ας αποβάλλουμε τις κα-
θεστωτικές αντιλήψεις των προηγούμενων χρόνων. Στην τελική, αυτά που “λέμε μεταξύ μας” να τα 
δούμε πιο σοβαρά, και πάνω σε αυτά να χτίσουμε το αύριο. Είναι φοβερό να “σκοτώνεσαι” παραταξι-
ακά σε απόψεις που όμως “στο καφέ” τα βλέπεις διαφορετικά, όπως είναι, δύσκολα, εύκολα, σκληρά.

Πίστευα μέχρι πρότινος ότι όποιος ασχολείται με το συνδικαλισμό, προσπαθεί για κάτι καλύτερο 
στο σήμερα και στο αύριο, για τον συνάδελφο, για τον ίδιο στην τελική, σε ευρύτερη έννοια, με τους 
αγώνες του και για το ίδιο το κοινωνικό σύνολο. Αυτό πλέον στο μυαλό μου έχει αλλάξει, και λυπάμαι 
πραγματικά.

Ο παρτακισμός πάει να γίνει καθεστώς, και τα κομματικά θέλω υποχρέωση.
Αυτή λοιπόν είναι και η διαφορά της Ε.Δ.Ε. στην C.T.S., στα υπόλοιπα σωματεία και στην ΟΜΕ. 

Υπάρχουν εντάσεις. Υπάρχουν ενστάσεις. Αλλά υπάρχει και πολύ συζήτηση, και απόλυτη στήριξη των 
αποφάσεων, χωρίς καθοδήγηση.

Συναδέλφισσες/-οι ,
Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Το σήμερα και το αύριο φέρνουν εκπλήξεις. Οι εργασιακές σχέσεις αλ-

λάζουν κατά το δοκούν.
Εμείς όμως είμαστε παρόντες. Παλεύουμε, διεκδικούμε, και κερδίζουμε.



Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Συλλόγου Εργαζομένων Cosmote 

Technical Services εύχεται 

Καλές γιορτές σε όλους,  
υγεία, ευημερία  

και όλα τα καλά !!!
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C O S M O T E 
T EC H N I CA L   S E RV I C E S

Μέλος ΟΜΕ-ΟΤΕ
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Λίγα λόγια...
Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, αυτή 

τη χρονιά δεν χτύπησε το κουδούνι του σχολείου, 
απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή 
δουλεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας. Πάνω από 246 εκατομμύ-
ρια παιδιά (ηλικίας 5 έως 17 ετών) στον κόσμο 
εργάζονται. Και δυστυχώς, αντίθετα από ό,τι θα 
νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο των εργαζόμενων 
παιδιών και των παιδιών που δεν πάνε στο σχο-
λείο δεν είναι άγνωστο και στη χώρα μας. Το μέλ-
λον γι' αυτά τα παιδιά διαγράφεται ζοφερό, καθώς 
δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα να αναπτύξουν 
τις ικανότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές τους αλλά και την κοινωνική 
τους θέση μέσα από το σχολείο. Βασικά δικαιώ-
ματα του παιδιού όπως το δικαίωμα στη μόρφω-
ση και το δικαίωμα στο παιχνίδι είναι άγνωστα γι' 

αυτά τα παιδιά. Κάποια δουλεύουν σε θορυβώδη 
κι επικίνδυνα εργοστάσια, άλλα στα χωράφια από 
την αυγή ως το σούρουπο, άλλα είναι θύματα της 
βιομηχανίας του σεξ. Πολλά είναι «αόρατα» κυρι-
ολεκτικά, καθώς δουλεύουν σε σπίτια ως οικια-
κοί βοηθοί, ή σε βιοτεχνίες κατασκευής χαλιών ή 
αθλητικών ειδών (π.χ. μπάλες στο Πακιστάν), συ-
χνά με κάποια μορφή σκλαβιάς Κάποια τραυματί-
ζονται σοβαρά ή πεθαίνουν πριν καν την εφηβεία. 
Και ας μην ξεχνάμε τα ψυχολογικά τραύματα και 
την καθυστέρηση στην πνευματική και σωματική 
ανάπτυξη ενός παιδιού που δουλεύει.

Η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώ-
σεις συνώνυμη με την ανεμελιά, το παιχνίδι και τα 
ξένοιαστα μαθητικά χρόνια, καθώς, εκατομμύρια 
παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο χάνουν νωρίς το 
παιδικό τους χαμόγελο και αναγκάζονται από την 
τρυφερή τους ηλικία να ενταχθούν στον σκληρό 
κόσμο της εργασίας.

Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας  
στις υποανάπτυκτες χώρες...

Τα σκήπτρα στην παιδική εργασία κρατά η Ασία 
και οι χώρες του Ειρηνικού (122,3 εκατομμύρια 
παιδιά) και η Αφρική (50 εκατομμύρια) ενώ το 
φαινόμενο έχει υποχωρήσει -αν μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο για τέτοια θέματα- 
στα 5,7 εκατομμύρια παιδιά...

Στις χώρες αυτές, η παιδική εργασία είναι μέρος 
της καθημερινότητας. Εκατομμύρια ανήλικα παι-
διά εξαναγκάζονται να εργάζονται σε διάφορες, 
κατά κανόνα ανθυγιεινές εργασίες.

Εκατοντάδες χιλιάδες μικρά παιδιά πέφτουν θύ-
ματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, από εύπορους 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παραβιάζοντας τα παιδικά χρόνια
«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονο-

μική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να 
εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, 
ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του...»

(«Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» - άρθρο 32, 1989)
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πολίτες των λεγόμενων "αναπτυγμένων χωρών", 
τόσο στις χώρες του τρίτου κόσμου όπου κατοι-
κούν, όσο και σε άλλες χώρες, όπου προωθούνται 
παράνομα γι' αυτό το σκοπό. Μόνο στην Ευρώπη 
εργάζονται παράνομα από 200 έως 500 χιλιάδες 
ανήλικες ιερόδουλες.

Το θλιβερό αυτό κατάλογο συμπληρώνουν τα 
χιλιάδες παιδιά-θύματα που προωθούνται στις 
"αναπτυγμένες χώρες" αυτού του κόσμου είτε για 
να χρησιμοποιηθούν σαν πειραματόζωα είτε για 
εμπορία οργάνων.

Η παιδική εργασία στη γεωργία συμβαδίζει πολύ 
συχνά με μορφές δουλοπαροικίας. Μερικά από 
τα παιδιά απάγονται και πωλούνται αργότερα ως 
σκλάβοι. Οι εργοδότες μπορούν να χτυπήσουν τα 
παιδιά, να τα σημαδέψουν με πυρακτωμένα σίδε-
ρα, να τα κρεμάσουν ανάποδα από τα δέντρα ή 
ακόμη και να τα αφήσουν χωρίς φαγητό. Τα παιδιά 
καταλήγουν να είναι στο έλεος του εργοδότη.

Ορισμένοι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους 
σε μεσίτες και τα ανταλλάσσουν με χρήματα. Ανα-
πτύσσεται έτσι ένα δουλεμπόριο παιδιών με σκοπό 
την καταναγκαστική εργασία ή τη σεξουαλική εκ-
μετάλλευση. Εκτιμάται ότι η εμπορία παιδιών είναι 
μια «επιχείρηση» με ετήσιο τζίρο ένα δισεκατομ-
μύριο δολάρια και ότι τα θύματα φτάνουν το 1,2 
εκατομμύρια παιδιά το χρόνο. Πρόκειται για ένα 
πραγματικά οικουμενικό πρόβλημα που συνδέει 
όλες τις χώρες και περιοχές του κόσμου, δημιουρ-
γώντας ένα σύνθετο πλέγμα παράνομων μετακι-
νήσεων ανθρώπινων υπάρξεων.

Και βέβαια μία από τις φοβερότερες μορφές 
«παιδικής εργασίας» είναι η καταναγκαστική επι-
στράτευση παιδιών, που εξαναγκάζονται να συμ-
μετάσχουν σε πολεμικές συρράξεις.

Ένας από τους τομείς που ανησυχούν περισσό-
τερο τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται 
με τα δικαιώματα των παιδιών είναι η εργασία στα 
ορυχεία. Σύμφωνα με υπολογισμούς στα ορυχεία 
εργάζονται περίπου ένα εκατομμύριο παιδιά και 
έφηβοι. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά εργά-
ζονται σε μικρές βιομηχανίες που δεν έχουν άδεια 
και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας  
στις αναπτυγμένες χώρες...

Η παιδική εργασία είναι ευρύτερα διαδεδομένη 

σε ολόκληρο τον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο. Υπολογί-
ζεται ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών που εργάζο-
νται σε ολόκληρο τον κόσμο είναι πάνω από 100 
εκατομμύρια. Το Πακιστάν αποτελεί απλά την πιο 
κραυγαλέα περίπτωση γιατί, είναι η χώρα που έχει 
κάνει τα λιγότερα για την κατάργηση της παιδικής 
εργασίας. Ωστόσο η θλιβερή αυτή κατάσταση δεν 
εντοπίζεται μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες.

Αν ταξιδέψουμε ανά τον κόσμο, παντού θα δού-
με παιδιά να εργάζονται ως μικροπωλητές στους 
δρόμους, ζητιάνοι στα φανάρια, υπηρέτες στα σπί-
τια, υφαντές σε αργαλειούς και εργάτες σε ορυ-
χεία. Παρόλα αυτά το κακό δε σταματά εδώ. Μαζί 
με τις άλλες μορφές εκμετάλλευσης παιδιών, στις 
μέρες μας ευδοκιμεί, περισσότερο από ποτέ, και 
μια άλλη μάστιγα του σύγχρονου πολιτισμού μας 
που σχετίζεται με την παιδική εργασία, αλλά, φυ-
σικά, την ξεπερνά: η πορνεία. Μόνο στη Βραζιλία, 
από έρευνες που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί 
μισό εκατομμύριο παιδιά, κυρίως κορίτσια, στην 
πορνεία. Στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες 
της Ευρώπης και της Β. Αμερικής, η παιδική πορ-
νεία παίρνει απειλητικές διαστάσεις, καθώς συν-
δέεται και με φαινόμενα απαγωγής παιδιών από 
άλλες χώρες που προορίζονται για την απάνθρω-
πη αυτή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Η οικονομική εξαθλίωση, που συνοδεύει συνή-
θως τους μετανάστες, υποθάλπει την ανάπτυξη 
παράνομων δραστηριοτήτων, είτε εντός της οι-
κογένειας, είτε με την ανοχή ή, σε κάποιες περι-
πτώσεις, και την αποδοχή της οικογένειας. Σε κάθε 
περίπτωση το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: η εκμε-
τάλλευση των παιδιών με ποικίλους τρόπους και 
η κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. 
Είναι μύθος πλέον η άποψη ότι η παιδική εκμετάλ-
λευση αποτελεί «προνόμιο» των υποανάπτυκτων 
κρατών. Το φθηνό εργατικό κόστος που προσφέ-
ρουν τα παιδιά είναι επιθυμητό ακόμη και σε οικο-
νομικά αναπτυγμένες χώρες. Σε Γαλλία, Γερμανία, 
Μ. Βρετανία και ΗΠΑ έχει υπολογιστεί ότι περίπου 
το 5% των παιδιών απασχολούνται σε βιομηχα-
νίες, φάρμες και οικίες ως βοηθητικό και, αρκε-
τές φορές, ως κύριο προσωπικό. τα παιδιά είναι 
επιθυμητό ακόμη και σε οικονομικά αναπτυγμένες 
χώρες. Σε Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ 
έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 5% των παιδιών 
απασχολούνται σε βιομηχανίες, φάρμες και οικίες 
ως βοηθητικό και, αρκετές φορές, ως κύριο προ-
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σωπικό. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες χώρες 
όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και φυσικά και στη 
χώρα μας. Στη Γαλλία πολλές χιλιάδες παιδιά δεν 
φοιτούν σε κανένα σχολείο, πολλά από αυτά είναι 
αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Η ελληνική πραγματικότητα...
Σύμφωνα με την έρευνα της Unicef η Ελλάδα 

κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες χώρες που 
εφαρμόζουν «ελλιπή και ανεπαρκή» μέτρα για την 
προστασία της μητρότητας και του παιδιού.

Τη διατύπωση αυτή, της Unicef, επαληθεύουν 
και τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. 
Τεράστιο είναι το πρόβλημα της προστασίας του 
παιδιού στη χώρα μας. Αναφορικά με τη νομική 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
παιδιών, ελάχιστες φορές ισχύει. Στην συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία, τα δικαιώματα των ανήλικων 
εργαζομένων...καταπατώνται καθότι δεν εφαρμό-
ζεται η ελληνική νομοθεσία που αφορά την απα-
σχόληση των νέων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
νεαρών απασχολούμενων που καταγράφηκε το 
1996 (225 παιδιά ηλικίας 14 ετών και 9.210 νέοι 
15-19 ετών στη Θεσσαλονίκη, 4.316 και 118.101 
σε ολόκληρη τη χώρα) δεν απολαμβάνει τα εργα-
σιακά του δικαιώματα και πέφτει θύμα εκμετάλ-
λευσης κυρίως σε θέματα ωραρίου, συνθηκών 
εργασίας και ασφάλισης.

Η ελληνική νομοθεσία για την εργασία ανηλίκων 
στηρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις. Συγκεκριμένα με 
το νόμο 1182/1181 (άρθρο 10 της σύμβασης 138) 
η Ελλάδα αναθεώρησε τις διεθνείς συμβάσεις των 
ετών 1919-1965 με την έκδοση προεδρικών δια-
ταγμάτων. Η ισχύουσα νομοθεσία για την εργασία 
ανηλίκων (Ν 1837/89) είναι προσαρμοσμένη στις 
διατάξεις της 138 διεθνούς σύμβασης εργασίας, 
σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε παιδιά άνω 
των 14 ετών να εκτελούν ελαφρές εργασίες.

Οι τελευταίες προσπάθειες - για τον καθορισμό 
των προϋποθέσεων εργασίας των ανηλίκων έγι-
ναν με το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος τον 
Οκτώβρη του 1997. Τις προϋποθέσεις αυτές έθε-
σε το υπουργείο Εργασίας μαζί με τους αρμόδιους 
υπουργούς, σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης της 
ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 94/33/Εκ για 
την προστασία των νέων κατά της εργασίας. Όμως 
η νομική κατοχύρωση των ανήλικων εργαζομένων 

στην Ελλάδα δεν αρκεί για την αντιμετώπιση ενός 
φαινομένου, το οποίο - όπως φαίνεται και από 
την στατιστική τεκμηρίωση (πίνακας 2) - έχει πά-
ρει επικίνδυνες διαστάσεις και «ζητά» τη δραστική 
αντιμετώπισή του.

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία 
15 χρόνια, 30.000 παιδιά δεν φοίτησαν ούτε στο 
δημοτικό σχολείο, ενώ 15.000 παιδιά το χρόνο 
εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, και 
120.000 νέοι ηλικίας 15-19 χρονών δεν ολοκλή-
ρωσαν την βασική - στοιχειώδη εκπαίδευση παρό-
λο που βρίσκονταν σε σχολική ηλικία όταν αυτή 
θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτική (πίνακας 3).

Ενδιαφέρουσα και ένδειξη της μαθητικής διαρ-
ροής είναι η σύνδεσή της με την παιδική εργασία. 
Σύμφωνα με την έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου το 1997, 7 στους 10 μαθητές εγκαταλεί-
πουν το σχολείο και βρίσκουν διέξοδο σε βοηθη-
τικές εργασίες. Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι ενώ 
οι διαρροές (στην υποχρεωτική εκπαίδευση) έχουν 
μειωθεί στο 10% περίπου από την περασμένη δε-
καετία, το πρόβλημα παραμένει οξύ σε ορεινούς 
νομούς της κεντρικής - δυτικής ηπειρωτικής περι-
οχής, στα νησιά, στη Θράκη, την Κεντρική Μακε-
δονία και ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου, 
όπου τα παιδιά εγκαταλείπουν την εκπαίδευση για 
να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα ή να 
εργαστούν στον τουριστικό ή αγροτικό τομέα.

Όσον αφορά δε τους λόγους, που τους οδηγούν 
στην εργασία είναι η φτώχεια, οι άνισες εκπαιδευ-
τικές δυνατότητες κατά γεωγραφική περιοχή, αρ-
κετές φορές το αρνητικό οικογενειακό περιβάλλον 
καθώς και η προκατάληψη απέναντι σε συγκεκρι-
μένες κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες και τσιγγά-
νοι) οι οποίοι λόγω των προσφάτων πολιτικών 
ανακατατάξεων έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, εντείνει 
την εμφάνιση φαινομένων κοινωνικής παθογένει-
ας μέσα στα οποία εντάσσεται και η παιδική εκμε-
τάλλευση.

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί η σύσταση Ελλη-
νικής Επιτροπής κατά της παιδικής εργασίας το 
καλοκαίρι του 1995 στο πλαίσιο της διεθνούς 
πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής 
εργασίας. Οπωσδήποτε, όμως, η ελληνική κοινω-
νία οφείλει να αντιμετωπίσει - έστω και καθυ-
στερημένα - τα προβλήματα που δημιουργούνται 
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στους «νεαρούς» πολίτες της, όταν καταπατώνται 
τα δικαιώματά τους. Η παιδική εργασία αποτελεί, 
όντως, ένα σύγχρονο πρόβλημα και για τη χώρα 
μας και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο.

Κλείνοντας...
Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές προ-

σπάθειες για την κατάργηση της παιδικής εργασί-
ας. Όμως το γεγονός αυτό, έχει διχάσει την κοινή 
γνώμη. Απ' τη μία πλευρά, διατυπώνεται η άπο-
ψη ότι η μοναδική διέξοδος στο πρόβλημα είναι 
ένα άμεσο τέλος στη συμμετοχή των ανηλίκων 
σε εργοστάσια, φάρμες και οικογενειακές επιχει-
ρήσεις. Όμως από την άλλη πλευρά υποστηρίζε-
ται ότι μια τέτοια οπτική αδυνατεί να κατανοήσει 
ότι οι ανήλικοι εργαζόμενοι αποτελούν τμήμα της 
οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, ιδι-
αίτερα στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. 
«Ο 15χρονος Ντίμπου, από τη Σενεγάλη δήλωσε 
στο συνέδριο του Όσλο το 1997 να μην αποφασι-
στεί η κατάργηση της παιδικής εργασίας διότι τότε 
οδηγούνται πολλά παιδιά στην πείνα, την εγκλη-
ματικότητα και την πορνεία». Παράλληλα, υπάρχει 
και η άποψη μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής που 
στηρίζεται στη βελτίωση των μισθών και των συν-
θηκών ασφαλείας των ανήλικων εργαζομένων. 
Απαραίτητη θα ήταν η συνεργασία τοπικών κοινο-
τήτων, έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές από τους 
πολίτες οι βλαβερές επιπτώσεις που μπορεί να έχει 
η εργασία σε παιδιά μικρής ηλικίας. Η δυσκολία 
μιας τέτοιας πολιτικής έγκειται στο γεγονός ότι σε 
πολλές κοινωνίες η παιδική εργασία είναι δεδομέ-
νη, αναγκαία και υποχρεωτική για πολλά παιδιά.

Για να ξεπεραστεί μια τέτοια δυσκολία, κρίνεται 
απαραίτητη η δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας για όλα τα παιδιά η οποία θα τα 
καθοδηγεί να πάρουν τη θέση που τους αναλογεί 
στην κοινωνία ως ανθρώπινα όντα και όχι ως μη-
χανές, η θεσμοθέτηση αυστηρότερου νομοθετικού 
πλαισίου, η καταγραφή όλων των γεννήσεων, η 
συλλογή στοιχείων και η παρακολούθηση του φαι-
νομένου και τέλος οι στρατηγικές πρόληψης του 
φαινομένου. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η ύπαρξη 
κοινωνικών προγραμμάτων για να υποστηριχτούν 
οικογένειες και να ενισχυθούν με ένα εναλλακτι-
κό εισόδημα που θα αντικαθιστά την απασχόληση 
του παιδιού τους με απώτερο στόχο την καταπο-

λέμηση της φτώχειας. Ακόμα, αντιπρόσωποι από 
τα σχολεία, τις εκκλησίες, τα εργατικά συνδικάτα 
και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μπορού-
σαν να ανακαλύψουν τρόπους για να φέρουν τα 
παιδιά στο σχολείο. Όμως το πιο σημαντικό είναι 
να συνειδητοποιήσουμε ότι το φαινόμενο της παι-
δικής εργασίας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα 
παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει τις ρίζες 
του όχι μόνο σε καταστάσεις οικονομικής ύφεσης 
αλλά και σε μια ρευστή πραγματικότητα που γεν-
νά νέα προβλήματα ή οξύνει τα ήδη υπάρχοντα. 
Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η ευαισθητοποίηση 
του κόσμου με τη βελτίωση της πληροφόρησης 
και ενημέρωσης.

Η σκληρή πραγματικότητα, τέλος, κατέστησε 
επιτακτική την ανάγκη για την καθιέρωση της 12η 
Ιουνίου ως την Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδι-
κής εργασίας και ειδικότερα κατά του περιορισμού 
της παράνομης διακίνησης παιδιών, από το Διεθνή 
Οργανισμό Εργασίας.

της Σοφίας Καραγιαννοπούλου - Κόγιου
Παιδίατρος,
Διευθύντρια ΕΣΥ,
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής 
Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας - Παράρ-
τημα Θεσσαλονίκης
Πηγή: https://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.
htm
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�  ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 
 

Αρ.Πρωτ.: 10156                                            Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2022 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησης του Δ.Σ., και έπειτα και από την υπογραφή της Ε.Σ.Σ.Ε., 

καταγράφουμε και καθημερινά δίνουμε μάχη, για να κλείσουμε εκκρεμότητες του χθες και θέματα 

που προκύπτουν. 

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και πιέσεις, εκμεταλλευόμενοι τη νομοθετική συγκυρία, 

κλείνουμε την περιβόητη ιστορία και παραμύθι “Υπάλληλος γραφείου”. Οι εργαζόμενοι της C.T.S., 

αλλάζοντας κωδικό, έρχονται πιο κοντά στο έργο τους αναφορικά με τον τίτλο και τη χρησιμότητα 

βεβαίωσης σε διαγωνισμούς δημοσίου, γιατί τα υπόλοιπα συνεχίζονται ως έχουν. 

Όμως, η καθημερινότητα των ανθρώπων μας στην πρώτη γραμμή συνεχώς μεταβάλλεται, τις 

περισσότερες φορές προς το χειρότερο. Ως εκ τούτου, οι συζητήσεις συνεχίζονται και για άλλα 

ζητήματα, όπως, διαχείριση των εργολάβων, οι μονοπρόσωπες βάρδιες όπου υπάρχουν, και 

κυρίαρχα η κάλυψη της πληθωριστικής λαίλαπας, που μας οδηγεί σε ανέχεια. Σε ό,τι αφορά στο 

θέμα των πωλήσεων επιτακτικά ζητάμε οι όποιες πωλήσεις γίνονται, επιτέλους να ολοκληρώνονται 

απ’ τους δικούς μας ανθρώπους, δίχως της μεσολάβηση του Call Center, καθώς και την αύξηση του 

ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ενεργοποίηση. 

Κλείνουμε τα αυτιά μας σε όσους απ’ την πλευρά της Διοίκησης μας θεωρούν αναλώσιμους, και τους 

λέμε ότι το FTTH δεν τελειώνει χωρίς εμάς!!! (με τους γραφικούς προϊσταμένους θα ασχοληθούμε 

το επόμενο διάστημα διεξοδικά) 

Κλείνουμε τα αυτιά μας στις συνδικαλιστικές φωνές του λαϊκισμού και του μηδενισμού, και 

συνεχίζουμε. 

Στις 9 Νοεμβρίου, στη μεγάλη απεργία απέναντι στη φτωχοποίηση, θα έχετε το πρώτο μήνυμα. 

Η καθημερινότητα μας θα γίνει καλύτερη, αλλιώς τα μηνύματα θα είναι πολλά… 

πιο πολλά από τα mail των εκκρεμοτήτων σας στους ανθρώπους μας. 
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Αρ.Πρωτ.: 10167                                                         Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2022 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων COSMOTE Technical Services καλεί όλους τους εργαζόμενους της 

C.T.S. να συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, που έχει κηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε., την 

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και να δώσουν δυναμικό παρών στη μεγάλη συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., καθώς και στις κατά τόπους 

συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων σε όλη την Ελλάδα. 

Απέναντι στη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, 

στην εκτίναξη των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, και στη φτωχοποίηση, 

απαντούμε δυναμικά την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022. 
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Αρ.Πρωτ.: 10200                                                        Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2022 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

49 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, κάθε αίτημα παραμένει επίκαιρο. 

Η 17η Νοέμβρη, σημείο σταθμός στην ιστορία του τόπου, αποτελεί φάρο έμπνευσης 

και αγώνα για κάθε γενιά. 

Το διαχρονικό αίτημα για “ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” οριοθετεί το αξιακό 

πλαίσιο της Δημοκρατίας, και των αγώνων του μέλλοντος. 

Τιμάμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, 

τιμάμε τη Δημοκρατία, 

αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. 
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ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ƒ

Αθήνα, 20/12/2022 
Τελειώνοντας το 13ο Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε. C.T.S. έγινε για μια ακόμη φορά φανερή 

η αδυναμία των παρατάξεων που “καίγονται” για τον συνάδελφο, αρχικά να δώσουν μια εξήγηση σε 
αυτά που έχουν δημιουργήσει με τα ψέμματά τους, και έπειτα πολύ περισσότερο να φέρουν μια πρόταση 
για το σήμερα και το αύριο, μια λύση στα καθημερινά προβλήματα, που νομίζουν ότι γνωρίζουν, αλλά 
τελικά μόνο λαϊκίζουν. Χρησιμοποιούν μονίμως παραδείγματα από οδυνηρές καταστάσεις που βίωσαν 
συνάδελφοι, ψάχνονται, πάντα ρωτώντας την Ε.Δ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του σωματείου τι 
έχουν κάνει για αυτά. Όταν βέβαια οι ερωτήσεις τους παίρνουν τις απαντήσεις που αρμόζουν, τότε ως 
δια μαγείας πάμε στο παραμύθι του “εσείς φταίτε”.

Ανακοινώσεις για απολύσεις, mobbing, bullying, κτλπ, κτλπ, γράφονται σχεδόν κάθε μέρα. Άραγε γνω-
ρίζουν πράγματι περιστατικά, ή γράφουν ό,τι ακούνε στα κλειστά πηγαδάκια της προπαγάνδας που 
έχουν δημιουργήσει; Έχει τρομερό ενδιαφέρον, οι επικεφαλείς παρατάξεων που νομίζουν ότι θα έχουν 
ρόλο στο μέλλον, να έρχονται στα συμβούλια, και με στόμφο να καταγγέλουν ότι κάποιος, κάπου, γνω-
στός κάποιου τους είπε και κατήγγειλε πίεση και εκβιασμό, ενώ ταυτόχρονα ζητούν επιτακτικά τους 
λόγους των απολύσεων με έγγραφα και ντοκουμέντα. Γιατί δεν ρωτιούνται μεταξύ τους, ή με τους 
συναδέλφους που υποτίθεται ότι έχουν έπαφή, να μάθουν το τι συμβαίνει; Τα περισσότερα προβλήματα 
έχουν δημιουργηθεί από την καθοδήγηση που έχουν δώσει οι ίδιοι στους συναδέλφους. Αλλά το έχουμε 
κλείσει αυτό το θέμα, για όλα φταίει κάποιος άλλος… 

Ασχολούνται και με το θέμα των ημερών, της υπογραφής Ε.Σ.Σ.Ε. στα σωματεία των εταιρειών ΟΤΕ 
– COSMOTE. Βέβαια, είχαν ασχοληθεί και στην σύμβαση της C.T.S. τόσο δυναμικά, με μηδενικές από-
ψεις, δυναμικές κινητοποιήσεις του “να μαζευτούμε και να πάτε”, και φυσικά όχι κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων, αλλά στο τέλος, λίγο πριν, την ώρα που τα ποντίκια πηδούν από το καράβι, οι “μάγκες” 
βγαίνουν στον αφρό. 

Κλείστε τα αυτιά στους λαϊκιστές της καταστροφής, δεν είναι όλα χαβαλές και παρτακισμός, δεν είναι 
κομματική πειθαρχία το “απέναντι σε όλα”. Οι συμβάσεις βρίσκονται στη διαπραγμάτευση, το να καθοδη-
γούν όλοι οι ανεύθυνοι του “τι θα γίνει”, δεν βοηθάει, η λογική του “να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα”, 
και ποιος έχει καλύτερη σύμβαση, επίσης. Μια έντιμη συμφωνία φέρνει προοπτική, και δείχνει το δρόμο 
στο αύριο. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, στον ΟΤΕ σύμβαση υπάρχει, ενώ σε εμάς η εταιρεία ήταν 
νέα, και δεν υπήρχε. Επανάσταση εκ του ασφαλούς θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε, αλλά αυτό 
που έπρεπε να σκεφτούμε, ήταν οι 3.500 οικογένειες… Όλοι εσείς που απλά υπάρχετε για να κουνάτε 
το δάχτυλο, συνεχίστε να γράφετε ανώνυμα ψέμματα σε ανακοινώσεις και social. Εμείς όπως πάντα θα 
είμαστε παρόντες στις εξελίξεις, και όπου χρειαστεί θα συνεισφέρουμε, θα επεμβαίνουμε και θα δίνουμε 
τις λύσεις. 

Μέρες γιορτινές, μέρες αγάπης και ηρεμίας για τον καθένα μας και τις οικογένειές μας, ας αφιερώ-
σουμε χρόνο για εμάς. 

Καλές γιορτές σε όλους, υγεία, ευημερία και όλα τα καλά!!! 

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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�  ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

 
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, 16/12/2022

Συνάδελφοι,
Κλείσαμε έναν χρόνο από την υπογραφή της καταστροφικής σύμβασης με την οποία η ηγεσία της Ενιαίας Δύναμης παρέδωσε όλα τα 
δικαιώματα μας στην διοίκηση.
Συγκεκριμένα:
-Δεσμευτήκαμε όλοι με ατομικές συμβάσεις και προσωπική διάφορα στον μισθό μας
-Έγιναν μειώσεις μισθού 3,5% και 5.5%
-Αυξήθηκε το ωράριο στις εργαζόμενους έως το 2006
-Καταργήθηκαν τα ταμεία αλληλοβοήθειας και νεότητας 
-Καταργήθηκε το δώρο γάμου (1800€).
-Καταργήθηκε το δώρο παιδιού (1200€).
-Μειώθηκε ο βασικός μισθός σχεδόν στο μισό προσωπικό (με το νέο μισθολόγιο)
-Μειώθηκε το επίδομα φύλαξης τέκνου και απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων 
Τέλος άλλαξε ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, δραματικά για τους εργαζόμενους.
Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί η ακρίβεια και ο πληθυσμός λόγω της ενεργειακής κρίσης, της πανδημίας και του πολέμου στην Ου-
κρανία.
Έχει διαμορφωθεί ένα εκρηκτικό οικονομικό μείγμα, αρνητικό για όλους τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα  μην μπορούμε να αντα-
ποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.
Δεκάδες συνάδελφοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν αναζητώντας άλλον εργοδότη που θα αμείβει καλύτερα. Το υπόλοιπο προσωπικό, 
βιώνοντας αυτά τα γεγονότα,  ζει μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας και φόβου, ενώ δεν έχει ελπίδα για το μέλλον, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει όρεξη για να προσφέρει στην καθημερινή εργασία του το 100%, όπως έκανε στο παρελθόν.
Εμείς τα στελέχη της «Ένωσης Τεχνικών» από την πρώτη στιγμή αντισταθήκαμε σε όλο αυτό!
Καταψηφίσαμε την σύμβαση, προκαλέσαμε έκτακτη Γενική Συνέλευση των συνέδρων και
οργανώσαμε ενημερώσεις στους συναδέλφους, μαζί και με τις άλλες παρατάξεις, που διαφώνησαν στην σύμβαση.
Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο προκαλέσαμε πάλι έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα την Σ.Σ.Ε. και πάλι οι συνάδελφοι της Ενιαίας 
Δύναμης ψήφισαν με 18 υπέρ πως είναι όλα καλά και προχωράμε με μοναδική διεκδίκηση έκτακτου επιδόματος ακρίβειας (το οποίο 
μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί!). 
Δυστυχώς η ηγεσία της Ενιαίας Δύναμης σε μια συντεταγμένη γραμμή, παραπλανώντας σε αρκετές περιπτώσεις, συνέδρους και μέλη 
του Δ.Σ., δεν έκανε πίσω στην ανεξήγητη στάση της.
Ακόμη και σήμερα επιμένουν πως η σύμβαση είναι καλή!
Ακόμη και σήμερα που όλοι οι εργαζόμενοι έχασαν όλα τα παραπάνω εξαιτίας τους, ρίχνουν ευθύνες στις αντιπολιτευτικές παρατάξεις, 
αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους.
Το χειρότερο όλων όμως είναι πως η ηγεσία της Ενιαίας Δύναμης κατάφερε με την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε. να απομακρύνει τους 
συναδέλφους από το σωματείο. 
Κατάφερε οι συνάδελφοι να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στον θεσμό - στο όργανο της συλλογικής διεκδίκησης.
Συνάδελφοι εμείς στην «Ένωση Τεχνικών» τιμούμε την ψήφο σας και τον ρόλο μας και δεν θα σταματήσουμε να διεκδι-
κούμε το καλύτερο και το δίκαιο για όλους τους εργαζόμενους.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που διαγράφονται από τον σύλλογο, να ξανά ενταχθούν, γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε 
την μάχη, για να αλλάξει το μέλλον μας!
Δεν φταίει ο σύλλογος για την λάθος πολιτική της τωρινής ηγεσίας του συλλόγου!
 Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας μέχρι να ξανά ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια στην εργασία μας και σε αυτή την προσπάθεια δεν 
περισσεύει κανείς!
Προχωράμε με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ CTS



ΤΕΥΧΟΣ 293 17

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ƒ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
Εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ

 www.eskote.gr      info@eskote.gr      youtube.com/c/eskote      @esk_ote

Η εργοδοσία της CTS, αξιοποιώντας τον τελευταίο 
ΕΚΠ που επέβαλε μαζί με την ηγεσία του συλλόγου 
CTS, μετακινεί εκβιαστικά τεχνικούς πεδίου από την πε-
ριφέρεια προς τα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα 
για την κάλυψη του «last drop». Προϊστάμενοι μάλι-
στα προκλητικά δηλώνουν ότι «ουδείς εξαιρείται» από 
αυτή την απόφαση «αφού έτσι προβλέπει η σύμβαση», 
προλαβαίνοντας τις αντιδράσεις των τεχνικών που το 
τελευταίο διάστημα εργάζονται στα «κόκκινα». Δεν έχει 
σημασία λοιπόν αν έχεις παιδιά, αν δεν έχεις που να τα 
αφήσεις, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι αρρώστιες 
έρχονται με ρυθμό «πολυβόλου». Δεν έχει σημασία αν 
ο ίδιος αντιμετωπίζεις προβλήματα υγείας ή έχεις ζη-
τήματα που θα πρέπει να είσαι στον τόπο σου για να 
τα λύσεις. Πάνω από όλα είναι η ανάγκες κερδοφορίας 
του ομίλου ΟΤΕ, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 
του.

Τα παραπάνω δεν προέκυψαν τυχαία. Η υπογραφή 
της τελευταίας σύμβασης αλλά και του ΕΚΠ από την 
ηγεσία του συλλόγου της CTS επέτρεψε στην εργο-
δοσία να εντατικοποιεί κατά το δοκούν την εργασία, 
να κάνει μπαλάκι το προσωπικό, ενώ την ίδια στιγμή 
διατήρησε τους εργαζόμενους στο μισθολογικό πάτο 
του κλάδου. Αυτός είναι και ο λόγος που έμπειροι 
τεχνικοί παραιτούνται καθημερινά (περίπου 300 
αποχώρησαν από την υπογραφή της τελευταίας 
σύμβασης έως σήμερα), αφού ο μισθός τελειώνει 
στα μέσα του μήνα, ενώ ελάχιστοι ανταποκρίνο-
νται στις δεκάδες αγγελίες για νέους τεχνικούς 
που η CTS έχει δημοσιεύσει. Τι έχει να πει για όλα 
αυτά η ηγεσία του Συλλόγου που πάνω από όλα «τιμά 
την υπογραφή της», ενώ βλέπει τους εργαζόμενους να 
υποφέρουν; Τι έχει να πει για τα ψέματα στους εργαζό-
μενους ότι τάχα οι αντεργατικές προβλέψεις του ΕΚΠ, 
δεν θα εφαρμοζόντουσαν από τη διοίκηση;

Καλούμε την εργοδοσία της CTS να σταματή-
σει άμεσα τους εκβιασμούς. Προειδοποιούμε επίσης 

τους συναδέλφους στον ΟΤΕ και την Cosmote, ιδιαί-
τερα τώρα που εξελίσσεται η συζήτηση για τη νέα σύμ-
βαση στη μητρική, για το σχεδιασμό της εργοδοσίας να 
φέρει τον αντίστοιχο εκτρωματικό ΕΚΠ που ισχύει αυτή 
τη στιγμή στις θυγατρικές. Η πείρα από τις κατακτήσεις 
σε άλλους κλάδους δείχνει ότι φρένο μπορεί να βάλει 
μόνο η οργανωμένη πάλη των εργαζόμενων. Για αυτό 
και καλούμε την ηγεσία του συλλόγου εργαζομέ-
νων της CTS να αρχίσει τώρα την επαναδιαπραγ-
μάτευση για νέα ΣΣΕ, τραβώντας στη μάχη και τα 
υπόλοιπα σωματεία. Να πάρει ο αγώνας ενιαία 
χαρακτηριστικά σε όλο τον όμιλο ΟΤΕ, έτσι ώστε 
ο κάθε εργαζόμενος να παλέψει για σημαντικές 
αυξήσεις στο μισθό, για την επαναφορά των δι-
καιωμάτων που χάσαμε. Για να πεταχτεί στα 
σκουπίδια ο ΕΚΠ που γιγαντώνει το διευθυντικό 
δικαίωμα, εντατικοποιεί και εκβιάζει. Για την επι-
βολή νέου στα πρότυπα αυτού που ισχύει τώρα 
στη μητρική χωρίς τις αρνητικές για τους εργαζό-
μενους ρυθμίσεις.

Κόντρα στη διαλυτική λογική που θέλει τους εργα-
ζόμενους στο περιθώριο, που τους θέλει έξω από τα 
σωματεία συνολικά, για να παραμένει ανενόχλητη η 
στρατηγική του εργοδότη. Καλούμε όσους εργαζό-
μενους βρίσκονται ακόμα εκτός σωματείου, αλλά 
και αυτούς που διαγράφηκαν κάτω από το βάρος 
της απογοήτευσης, να επιστρέψουν και να παλέ-
ψουν για την ανατροπή των αρνητικών συσχετι-
σμών που επικρατούν αυτή τη στιγμή μέσα στο 
σωματείο μας. Να το μετατρέψουν σε πραγματικό 
αποκούμπι των εργαζόμενων, σε φόβητρο της εργοδο-
σίας και των κολαούζων τους.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ LAST DROP

 www.eskote.gr      info@eskote.gr      youtube.com/c/eskote      @esk_ote
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Το χθεσινό τακτικό διοικητικό συμβούλιο είχε κύριο θέμα αυτό 
που έβαλαν σύσσωμες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης με επι-
στολές τους απο αρχές Σεπτεμβρίου. Πρωταρχικό αίτημα ήταν η 
επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών όρων της συλλογικής 
σύμβασης που έχουμε λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθη-
κών που βιώνουμε όλοι.
Στην περίπτωση δε που η διοίκηση δεν δεχόταν κάτι τέτοιο, έχο-
ντας κλείσει ένας χρόνος από την υπογραφή της ΣΣΕ, να προ-
βούμε σε καταγγελία της σύμβασης και να ξεκινήσουν οι διαδι-
κασίες επαναδιαπραγμάτευσης μιας νέας η οποία θα περιλαμβά-
νει αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού και των απωλειών που 
έχουμε οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια.
Όπως παρουσιάσαμε και στο διοικητικό συμβούλιο αυτό δεν 
είναι επιστημονική φαντασία διότι σιγά-σιγά όλες οι εταιρείες 
έχουν ξεκινήσει και υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις με κα-
λύτερους όρους. Η πρόταση αυτή της αντιπολίτευσης τελικά δεν 
πέρασε διότι η πλειοψηφούσα παράταξη του σωματείου μας, κά-
νοντας λογοπαίγνια με τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση (δηλαδή 
ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα δεν γίνεται δεν στέκει νομικά).
Όπως άλλωστε δήλωσαν δεν παίρνουν πίσω την υπογραφή 
τους και θα την τηρήσουν μέχρι κεραίας προσπαθώντας να πά-
ρουν οτιδήποτε μας πετάξει η διοίκηση.
Δηλαδή αν αποφασίσει η διοίκηση να δώσει, όπως ακούγεται, 
ένα οικονομικό βοήθημα στο τέλος του χρόνου, να το δεχτούμε 
και ενδεχομένως να παρουσιαστεί ως μια ακόμα μικρή νίκη του 
σωματείου.
 

... όσο θέλεις βρόντα!
Στις 14/10/22 σας είχαμε ενημερώσει πως παρόλες τις πιέσεις 
μας για επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών όρων της πα-
ρούσας σύμβασης λόγω της αύξησης του κόστους διαβίωσης, 
οι 18 συνάδελφοι της εννιαίας δύναμης το καταψήφισαν με την 
ελπίδα ότι η διοίκηση θα μας δώσει οικονομική ενίσχυση μέσω 
μπόνους.
Επισυμάναμε τότε ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε υποχέσεις 
κενού περιεχομένου αλλά να απαιτήσουμε το αυτονόητο, δηλα-
δή την αύξηση των μηνιαιών αποδοχών μας, αφού οι εξελίξεις 
παγκόσμιως δικαιολογούν από μια εταιρεία με τεράστια κέρδη 
να ενισχύσει τους μισθούς όσων έβαλαν πλάτη για να πρωτοπο-
ρήσει σε μια σειρά έργων όπως:
�  το FTTH σε πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι στιγ-

μής,
�  κάλυψη πάνω από 80% στο δίκτυο 5G της κινητής και την 

καθημερινή κάλυψη των τρέχουσων αναγκών με προσωπικό 
που κάθε μήνα μειώνεται τόσο λόγο αποχωρήσεων αλλά και 
λόγω απολύσεων που τελευταία γίνονται όλο και συχνότερες

Όπως φαίνεται οι προβλέψεις μας επαληθεύονται και δυστυχώς 
θα αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο κόστος των 
καθημερινών πλέον αναγκών μας με μισθούς παγωμένους για 
πάνω από 12 χρόνια. Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν υπάρ-
χει ελπίδα να αυξηθούν αφού με τις προσωπικές διαφορές δεν 
προβλέπεται ακόμα και με νόμο του κράτους να θεσμοθετηθεί 
κάποια αύξηση (π.χ. ξεπάγωμα κλιμακίων).
Οι επιπτώσεις της χειρότερης σύμβασης που έχει υπογραφεί τα 
τελευταία χρόνια στον όμιλο έχουν αρχίσει να φαίνονται στην 
καθημερινότητα μας.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι οι υπεύθυνοι έργου γίνονται 
coaches, μετακυλώντας έτσι από την ομάδα της διοίκησης 
(ladder Διοίκησης) στην ομάδα των τεχνικών χωρίς όμως αυτό 
να αλλάζει και τις υποχρεώσεις τους, καθιστώντας βλαπτική με-
ταβολή των όρων της εργασίας τους. Αλλά κανείς δεν ασχολεί-
ται με αυτά σε μια AGILE εταιρεία στα πρότυπα λειτουργίας που 
όρισαν όσοι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει τις αποδοχές 
τους κατακόρυφα (Ανώτατο management).
Αναδιοργάνωση της αναδιοργάνωσης με επιστροφή των τεχνι-
κών εγκαταστασέων στα ΤΤΛΠ χωρίς κανένας να παραδέχεται 
ότι έγινε κάποιο λάθος.
Command center με σκοπό να δίνει βοήθεια στους συναδέλ-
φους ενώ στην πραγματικότητα διευκολύνει το έργο του «συ-
νεργάτη» που δεν μπορεί ακόμα μετά από 5 χρόνια να αποδόσει 
καθώς το εύρος εγκαταστασέων και εργασιών στη σταθερή είναι 
πολύπλοκο και δεν αποτελείται μονάχα από «λαμπάκια».
Μετακινήσεις τεχνικών για την κάλυψη των αναγκών του LAST 
DROP, για όλους χωρίς εξαίρεση όπως κάποιοι προιστάμενοι με 
υπερβάλλοντα ζήλο ανακοινώνουν. Πως όμως να προστατευθεί 
ο συνάδελφος αφού στο νέο εσωτερικό κανονισμό δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για μετακινήσεις, αποσπάσεις ή και μεταθέσεις με κά-
ποια κριτήρια αλλά όλα βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της 
διοίκησης;
Σε αυτό το ευτυχισμένο περιβάλλον και με τις καλύτερες προ-
οπτικές εξέλιξης όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την περσινή 
σύμβαση «πάτωμα», οδεύουμε στα πρώτα Χριστούγεννα σε κλί-
μα γαλήνης και ηρεμίας. Ξεχάστηκαν οι περσινοί εκβιασμοί για 
υπογραφή ή όχι της ατομικής σύμβασης ( παγκόσμια πρωτοτυπία 
) για να μην χάσουμε τα χρήματα της προσωπικής διαφοράς.
Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα να περάσουμε όλοι μας όμορφες οι-
κογενειακές στιγμές τα φετινά Χριστούγεννα και να γεμίσουμε 
τις μπαταρίες για να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο 2023 που 
έρχεται με προβλέψεις για 5% πληθωρισμό και ως φαίνεται για 
τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα παγωμένους μισθούς. Υγεία και 
δύναμη λοιπόν για το νέο έτος και με αισιοδοξία να μπορέσουμε 
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στου κουφού τη πόρτα ...
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Να φοβάσαι όλα αυτά που  
θα γίνουν για σένα χωρίς εσένα

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