
   
 

                    

 

 

Δελτίο Τύπου:  

Ο αρμόδιος Επίτροπος, Νίκολας Σμιτ, απαντά στον ευρωβουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία & αναπλ. μέλος της Επιτροπής 
Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων του Ε/Κ (EMPL) Κώστα 
Αρβανίτη, για τις ΣΣΕ & τον ΟΤΕ, στη χθεσινή συνεδρίαση της 

GUE/NGL: 

Στρασβούργο – 15 Ιανουαρίου 2020 

 

«Κόλαφος» του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τον ΟΤΕ 

 

Αργά το βράδυ της Τρίτης, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαμε σε μια 
ακόμη συνεδρίαση της GUE/NGL. Καλεσμένος της Ευρωομάδας της Αριστεράς 
ήταν ο νέος Επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νίκολας Σμιτ. Ο 
Λουξεμβούργιος πολιτικός, συνάδελφός μας στο Ευρωκοινοβούλιο μέχρι τον 
ορισμό του στη θέση του Επιτρόπου, άνοιξε την πλούσια βεντάλια του 
χαρτοφυλακίου του, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα της Κοινωνικής Ευρώπης.  

Απαντώντας στην ερώτησή μου για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου του και 
ειδικότερα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αλλά και την πολυήμερη 
απεργία στον ΟΤΕ (θυγατρικής εταιρείας της Deutsche Telekom), ο 
Σοσιαλδημοκράτης Επίτροπος δεν μάσησε τα λόγια του: «Θέλουμε ισχυρά 
συνδικάτα εργαζομένων και ισχυρές εργοδοτικές ενώσεις, επειδή οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις αποτελούν κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Μοντέλου και δεν είναι αποδεκτή η αποδυνάμωσή τους εκεί που έχει συμβεί. 
Πρέπει να οικοδομήσουμε, εκεί που δεν υπάρχει, και να δυναμώσουμε, εκεί που είχε 
αποδυναμωθεί, το μοντέλο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Είμαστε ξεκάθαροι». 



   
 

Και συνέχισε, αναφερόμενος στην Ελληνική περίπτωση του ΟΤΕ: «Είναι 
απαράδεκτο, και το λέω χωρίς περιστροφές, είναι απαράδεκτο μια 
ευρωπαϊκή εταιρεία που έρχεται από μια χώρα που δραστηριοποιείται 
υποχρεωμένη να εφαρμόζει συλλογικές συμβάσεις, να πηγαίνει σε μια 
άλλη χώρα και να αρνείται να συμμετέχει σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις! Είναι απαράδεκτο!». 

Κρατάμε τις ενθαρρυντικές διαβεβαιώσεις του νέου Επιτρόπου, τον 
κατηγορηματικό του τόνο και την ξεκάθαρη αποδοκιμασία του για τις πρακτικές 
του ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα. Φυσικά και θα επιμείνουμε στο θέμα και θα 
περιμένουμε τις ενέργειες από την πλευρά της Κομισιόν, ώστε οι διαβεβαιώσεις 
του να αποκτήσουν σάρκα και οστά. Ραντεβού στην αρμόδια επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMPL).  

 


