
 

 
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η κρίση χρέους που οδήγησε στην πτώχευση της ελληνικής οικονομίας το 
2009 και στην δεκαετή περιπέτεια που όλοι βιώσαμε,ακολουθήθηκε από την 
υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοιού. 
 
Την στιγμή που οι επιστήμονες συμφωνούσαν πως βαδίζουμε στο τέλος κι 
αυτής της δοκιμασίας,οι σειρήνες του πολέμου επιβεβαίωσαν πως μόνη 
σταθερά είναι η αβεβαιότητα. 
 
Αυτή την ανασφάλεια της γενικευμένης συνθήκης επιτείνουν φαινόμενα που 
βιώνουμε στην εταιρία μας και λειτουργούν συσσωρευτικά στην ήδη 
επιβαρυμένη κατάσταση. 
 
Η αργοπορία στις τοποθετήσεις των θέσεων ευθύνης στα ήδη 
υποστελεχωμένα καταστήματα,η διευθέτηση του ωραρίου λειτουργίας,η 
ένταξη των συναδέλφων στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ που εργάζονται πάνω από δύο 
χρόνια μαζί μας μέσω τρίτων εταιριών καθώς και η λειτουργική 
αποσυμφόρηση λόγω συστημικών προβλημάτων είναι ζητήματα που 
απαιτούν άμεσες ενέργειες και έχουν τεθεί από την πλευρά μας στις 
συναντήσεις με τη διοίκηση της εταιρείας. 
 
Επίσης η αναβάθμιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας  για τους 
συναδέλφους των εγκαταστάσεων της Αυλώνας και της Πάρνηθας,η πιστή 
τήρηση του ωραρίου για τους job trainers,τους επιθεωρητές πωλήσεων και 
τους merchandisers που βρίσκονται στο δρόμο καθημερινά όπως και η 
εγγυημένη εξασφάλιση του δικαιώματος της αποσύνδεσης των συναδέλφων 
των υποστηρικτικών υπηρεσιών που βρίσκονται σε τηλεργασία οφείλουν να 
αποτελέσουν προτεραιότητα για μια εταιρία που θέλει να δείχνει  το 
κοινωνικό της πρόσωπο. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Το μείγμα της ενεργειακής κρίσης που έχει επιφέρει μια διαρκή ανατίμηση 
στις τιμές των καυσίμων και του αερίου με άμεση συνέπεια την ραγδαία 
αύξηση του κόστους ζωής απαιτούν ΑΜΕΣΕΣ λύσεις. 
 
Ο ΠΑ.ΣΥ.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΣ διεκδικεί  σαν μέτρα άμεσης ανακούφισης 
 
 
• Την χορήγηση έκτακτης βοήθειας σε όλους τους συναδέλφους μέσω 
του flexi προγράμματος και ειδικά στους χαμηλόμισθους.  
• Την μετατροπή του σπαστού ωραρίου σε συνεχόμενο για τα 
καταστήματα ώστε να περιοριστούν οι διπλές  μετακινήσεις την ημέρα από 
και προς τον χώρο εργασίας. 
• Την κάλυψη των λογαριασμών ρεύματος και θέρμανσης για όσους 
τηλεργάζονται μέχρι του ποσού που πληρώνανε πέρισυ την αντίστοιχη 
περίοδο. 
 
 
Η πραγματικότητα που αναμετριόμαστε έχει αλλάξει δραματικά και σε αυτή 
τη συγκυρία ο όμιλος ΟΤΕ  οφείλει να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους του. 


