
              ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
  
Στο Μαρούσι (∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30 -6-2003, οι υπογεγραµµένοι: 
α.   Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων   

Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισµού, 
  
β.   Αφετέρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γενικός Γραµµατέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ, 
  
όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, κατά τις διατάξεις του νόµου 1876/90, για τη 
σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συµφώνησαν τα παρακάτω: 
  

1. Το ποσό της εισαγωγικής µισθολογικής βαθµίδας που προβλέπεται, κατά 
κατηγορία προσωπικού, από τον όρο 1   της , από 25-6-2001 ε.σ.σ.ε., 
αναπροσαρµόζεται, από 1-1-2003, ως εξής :  

       
      Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)                                     695 ευρώ 
             "          ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε)                                  791 ευρώ 
             "          ∆ευτεροβάθµιας ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ)                              804 ευρώ 
             "          ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2)                      826 ευρώ 
             "          Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)                                      921 ευρώ 
             "          Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)          965 ευρώ 
             "          Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5)        1052 ευρώ 
             "          Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό  
                        δίπλωµα στάθµης MASTER                                            1094 ευρώ 
             "          Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό δίπλωµα  1202 ευρώ 

2.   Η καταβολή των µισθολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον ανωτέρω όρο 
θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις, την 1-1-2003 και την 1-9-2003. 

  
3.  Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-2003 ή θα απολυθεί µέχρι 31-12-2003,  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΚΠ-ΟΤΕ και των ε.σ.σ.ε, οι αυξήσεις αποδοχών 
που προκύπτουν από 1-1-2003 και από 1-9-2003, από τον όρο 1 της παρούσας 
ε.σ.σ.ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα προ της 
ηµεροµηνίας απόλυσής του και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-2003. 
  

4. Τα ποσά των µισθολογικών βαθµίδων του όρου 1 της παρούσας ε.σ.σ.ε. 
αναπροσαρµόζονται , από 1-1-2004, ως εξής: 

      Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)                                     697 ευρώ 
             "          ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε)                                  794 ευρώ 
             "          ∆ευτεροβάθµιας ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ)                              806 ευρώ 
             "          ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2)                       828 ευρώ 
             "          Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)                                      924 ευρώ 
             "          Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)          968 ευρώ 
             "          Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5)        1055 ευρώ 
             "          Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό 
                        δίπλωµα στάθµης MASTER                                            1098 ευρώ 
             "         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό δίπλωµα  1206 ευρώ 
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Σε περίπτωση που  η αύξηση του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, για το έτος 2003, 
υπερβεί το 3,8%, τα ποσά των µισθολογικών βαθµίδων, όπως διαµορφώνονται 
από 1-1-2004, θα αυξηθούν κατά το ποσοστό της υπέρβασης. 
  

5.  Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 1 του ΚΕΦ. Γ΄ του άρθρου 12 του ΓΚΠ-ΟΤΕ, 
που αφορά το χρονοεπίδοµα, προστίθενται τα εξής:  

      "31 ετών πραγµατικής υπηρεσίας, ποσοστό 82% 
       32    "             "                  "                "        84%" 
      Η ισχύς του παρόντος όρου αρχίζει από 2-1-2004. 
  
6.  Η πρόσθετη αποζηµίωση των πέντε (5) µηνιαίων µισθών, που χορηγούνται στο 

απολυόµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τον όρο 9 της, από 25-6-2001, ε.σ.σ.ε., 
αυξάνεται, από 2-1-2004, σε επτά (7) µηνιαίους µισθούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα οριζόµενα στον εν λόγω όρο. 

  
7.      Ο όρος 5 της, από 16-5-95, ε.σ.σ.ε., τροποποιείται ως ακολούθως: 

"Για κάθε ηµέρα απουσίας για οποιοδήποτε λόγο ή αποχής δικαιούχου 
προϊσταµένου από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, εκτός της απουσίας σε 
κανονική άδεια, περικόπτεται το 1/30 των ανωτέρω εξόδων και χορηγούνται στο 
νόµιµο αναπληρωτή του". 

  
 8.  Συστήνεται, µε απόφαση του Γεν. ∆/ντή ∆. & Α. Α. ∆υναµικού, µικτή επιτροπή, 

από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειµένου να εξετάσει την 
ένταξη του προσωπικού που προσλήφθηκε µέχρι 10-6-99 σε µισθολογικές 
κατηγορίες σε συνάρτηση µε τα υφιστάµενα, κάθε φορά, τυπικά του προσόντα 
και να υποβάλει σχετικό πόρισµα στη ∆ιοίκηση, το αργότερο µέχρι 31-12-2003. 

  
 9. Η οµαδική ασφάλιση του προσωπικού που παρέχεται κατόπιν του όρου 37 της, 

από 25-6-2001, ε.σ.σ.ε., θα συνεχιστεί µε όρους, προϋποθέσεις και ασφαλιστικές 
καλύψεις που δεν µπορεί να είναι δυσµενέστερες από τις, µέχρι σήµερα, 
ισχύουσες. Ειδικότερα το ποσοστό κάλυψης για την ευρεία νοσοκοµειακή και 
εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη αυξάνεται από 80% σε 90%. Επίσης στο προσωπικό 
που υπηρετούσε την 1-1-2002 και είχε ενταχθεί στο εν λόγω ασφαλιστικό 
πρόγραµµα, κατέστη δε ή θα καταστεί συνταξιούχο, παρέχονται οι ίδιες 
πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος 
όρου, θα καθοριστούν µε Εγκύκλιο του Γεν. ∆/ντή ∆. & A. A. ∆. 

  
10. Χορηγείται στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ποσό  των 385.000 ευρώ για το έτος 2003 για την 

αντιµετώπιση δαπανών για τα προγράµµατα ανταλλαγών εργαζοµένων και 
συνδικαλιστικής επιµόρφωσης. 

  
11. Τα αναφερόµενα στον όρο 2 της, από 29-11-2001, ε.σ.σ.ε., κατά το µέρος που 

αφορούν το ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεν έχουν εφαρµογή στις απολύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν ή θα πραγµατοποιηθούν κατ’ εφαρµογήν της, από 13-2-
2003, ε.σ.σ.ε. Μέρος του   ποσού που προκύπτει, κατά τα ανωτέρω, θα διατεθεί 
για την αναµόρφωση του µισθολογίου, σύµφωνα µε τον όρο 8 της παρούσας 
ε.σ.σ.ε., επιφυλασσοµένης τυχόν µεταγενέστερης αντίθετης διάταξης νόµου.  

  
12. Προσλαµβάνονται, σε ποσοστό 10% πλέον των προκηρυσσοµένων, εφεξής, 

θέσεων δοκίµου ή µονίµου προσωπικού, τέκνα δοκίµου ή µονίµου (εν ενεργεία) ή 
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αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος προσωπικού, κατά σειρά της σχετικής 
κατάταξης µε τους όρους και προϋποθέσεις της οικείας προκήρυξης. Με 
Εγκύκλιο του Γεν. ∆/ντή ∆. & A.A. ∆. θα καθοριστούν λοιποί όροι και 
προϋποθέσεις εφαρµογής του παρόντος όρου.    

  
13. Στο προσωπικό που απασχολείται, βάσει προγράµµατος, αποκλειστικά και κατά 

πλήρες ωράριο εργασίας, µε τη λήψη και καταγραφή, των αναγγελλόµενων, από 
τους συνδροµητές του Οργανισµού, βλαβών στα καθοριζόµενα, αρµοδίως, 
Κέντρα Αναγγελίας Βλαβών, εφαρµόζεται το ωράριο εργασίας και τα τµήµατα 
ενδιάµεσης ανάπαυσης (repos) που ισχύουν, σύµφωνα µε τον ΚΩΕΠ-ΟΤΕ και τις 
σχετικές αποφάσεις της ∆ιοίκησης για το προσωπικό τηλεφωνικής ανταπόκρισης. 
Στο ανωτέρω προσωπικό χορηγείται και το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας που 
προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ.-ΟΤΕ ( συνεδρ. 1488/77 και 
1854/84). 
Λοιποί όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν 
από το Γενικό ∆/ντή ∆. & A. A. ∆. 

  
14. Μέχρι 30-9-2003, η αρµόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία θα εκδώσει Εγκύκλιο για 

την εφαρµογή στον Οργανισµό όλων των προβλεπόµενων, από τη σχετική 
νοµοθεσία, αναγκαίων µέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων 
µπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται 
όπως, µετά την έκδοση της εν λόγω Εγκυκλίου, µε όρο ε.σ.σ.ε., καταργήσουν 
τους όρους 27 της, από 7-3-90, 28 της, από 10-5-96 και 1 της, από 11-6-99, 
ε.σ.σ.ε. 

       
15. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΟΤΕ, δύναται, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του ΓΚΠ-ΟΤΕ, να προσλαµβάνεται, ως δόκιµο, ένα µέλος της 
οικογενείας µέχρι πρώτου βαθµού συγγένειας ή σύζυγος δοκίµου ή µονίµου 
υπαλλήλου που έχασε τη ζωή του ή κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία, 
εξαιτίας εργατικού ατυχήµατος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών 
καθηκόντων, σε θέση ανάλογη των προσόντων του. Η σχετική αίτηση πρόσληψης 
πρέπει να υποβληθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την 
ηµεροµηνία που συνέβη το εργατικό ατύχηµα και συνοδεύεται από αµετάκλητη 
δήλωση παραιτήσεως των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωµα.. 

      Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
  
16.  Σε περίπτωση δοκίµων ή µονίµων υπαλλήλων ΟΤΕ θανόντων κατά τη διάρκεια 

υπηρεσίας των παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των 
ισχυουσών διατάξεων, ενός µέλους της οικογενείας µέχρι πρώτου βαθµού 
συγγένειας ή συζύγου δοκίµου ή µονίµου υπαλλήλου, µε όρους και προϋποθέσεις 
που θα καθοριστούν µε Εγκύκλιο του Γεν. ∆/ντή ∆. & A. A. ∆. 
  

17. Συστήνεται, µε απόφαση του Γεν. ∆/ντή ∆. & Α. Α. ∆., µικτή Επιτροπή από 
εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειµένου να εξετάσει θέµατα 
ΓΚΠ-ΟΤΕ, όπως όροι προσλήψεως, εξέλιξη προσωπικού, πειθαρχικά ζητήµατα 
καθώς και τυχόν άλλα θέµατα που θα καθοριστούν στην εν λόγω απόφαση. Η 
ανωτέρω Επιτροπή θα υποβάλει σχετικό πόρισµα στη ∆ιοίκηση το αργότερο 
µέχρι 31-12-2003. Η εν λόγω Επιτροπή θα εξετάσει, κατά προτεραιότητα, 
τρόπους στελέχωσης της ∆/νσης Μάρκετινγκ και εντός µηνός θα υποβάλει 
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σχετικό πόρισµα, το οποίο τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να αποτελέσει 
όρο ε.σ.σ.ε. 

  
18. Συστήνεται Συµβούλιο Προαγωγών, το οποίο θα εξετάζει ενστάσεις κατά 

αποφάσεων για βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή του Κεντρικού ή των 
Περιφερειακών Συµβουλίων του προσωπικού που εµπίπτει στις περιπτώσεις α, β 
και γ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ΓΚΠ-ΟΤΕ. Η σύνθεση του παραπάνω 
Συµβουλίου θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆/ντα Συµβούλου. 

      Το εν λόγω Συµβούλιο θα εξετάσει όλες τις, κατά τα ως άνω, ενστάσεις του 
προσωπικού που αφορούν το χρονικό διάστηµα από το έτος 2000 και µετά. 
Λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν από το Γεν. ∆/ντή 
∆. & A. A. ∆.   

  
19. Ο Κλάδος Προσωπικού ∆ιοικητικός-Εκµεταλλεύσεως µετονοµάζεται σε   

Εµπορικό-∆ιοικητικό Κλάδο.  
  
20. Οι ιατροί του Οργανισµού δύνανται να καταλαµβάνουν θέσεις Προϊσταµένων 

Υπηρεσιακών Λειτουργιών, συναφών µε το αντικείµενο εργασίας τους, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των οριζοµένων στο άρθρο 10 του ΓΚΠ- ΟΤΕ.  

  
Στην παρούσα υπάγεται το µόνιµο και δόκιµο προσωπικό. Το έκτακτο προσωπικό 
υπάγεται µόνο σε όσες ρυθµίσεις της παρούσας αναφέρεται ρητά ή ορίζεται από την 
ατοµική σύµβαση εργασίας του, από διατάξεις ε.σ.σ.ε., από Αποφάσεις του ∆.Σ.-ΟΤΕ 
και από εγκύκλιες υπηρεσιακές εντολές. 
  
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από της υπογραφής της, εκτός αν άλλως 
ορίζεται σε αυτές. 
                                         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  
                ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ 
  
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ       
         ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                              Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ   Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ               
  & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ  Γ. ΓΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ 
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      ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ      
                      

Μ.Β ΕΤΗ Υ.Ε. ∆.Ε. ∆.Ε.∆ΟΜ Τ.Ε. 2 Τ.Ε. Π.Ε. 4 
Π.Ε. 

5 ΜASTER ∆Ι∆ΑΚΤ. 
1η 0 697,00 794,00 806,00 828,00 924,00 968,00 1.055,00 1.098,00 1.206,00 
2η 2 710,94 809,88 822,12 844,56 942,48 987,36 1.076,10 1.119,96 1.230,12 
3η 4 725,16 826,08 838,56 861,45 961,33 1.007,11 1.097,62 1.142,36 1.254,72 
4η 6 739,66 842,60 855,33 878,68 980,56 1.027,25 1.119,57 1.165,21 1.279,81 
5η 8 754,45 859,45 872,44 896,25 1.000,17 1.047,80 1.141,96 1.188,51 1.305,41 
6η 10 773,31 880,94 894,25 918,66 1.025,17 1.074,00 1.170,51 1.218,22 1.338,05 
7η 12 792,64 902,96 916,61 941,63 1.050,80 1.100,85 1.199,77 1.248,68 1.371,50 
8η 14 812,46 925,53 939,53 965,17 1.077,07 1.128,37 1.229,76 1.279,90 1.405,79 
9η 16 832,77 948,67 963,02 989,30 1.104,00 1.156,58 1.260,50 1.311,90 1.440,93 
10η 18 853,59 972,39 987,10 1.014,03 1.131,60 1.185,49 1.292,01 1.344,70 1.476,95 
11η 20 874,93 996,70 1.011,78 1.039,38 1.159,89 1.215,13 1.324,31 1.378,32 1.513,87 
12η 22 896,80 1.021,62 1.037,07 1.065,36 1.188,89 1.245,51 1.357,42 1.412,78 1.551,72 
13η 24 914,74 1.042,05 1.057,81 1.086,67 1.212,67 1.270,42 1.384,57 1.441,04 1.582,75 
14η 26 933,03 1.062,89 1.078,97 1.108,40 1.236,92 1.295,83 1.412,26 1.469,86 1.614,41 
15η 28 951,69 1.084,15 1.100,55 1.130,57 1.261,66 1.321,75 1.440,51 1.499,26 1.646,70 
16η 30 970,72 1.105,83 1.122,56 1.153,18 1.286,89 1.348,19 1.469,32 1.529,25 1.679,63 
17η 32 990,13 1.127,95 1.145,01 1.176,24 1.312,63 1.375,15 1.498,71 1.559,84 1.713,22 

                      
Υπολογισµός των διαφόρων επιδοµάτων στα  542,93 ευρώ και του οικογενειακού επιδόµατος στα 739,66 ευρώ  
Χρονοεπίδοµα στα 31 χρόνια 82% και στα 32 χρόνια 84%           
          

 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
                    

  
 
 
 
 
 
 
 

 5


