
 

 

 

Αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 13575/58 απόφαση, το οποίο καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 

Αναγνωρισμένων Σωματείων υπό αύξοντα αριθμό 8761/1959  

  

Πρόγραμμα «εθελούσιας» αποχώρησης προσωπικού 

ΑΘΗΝΑ, 20-02-2020 

Αρ. Πρωτοκόλλου 71 

 

Έπειτα από το περσινό φιάσκο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ, 

ολοκληρώνεται φέτος το πρόγραμμα «εθελούσιας» αποχώρησης προσωπικού του 2019, για 

όσους είχαν επιλέξει να συμμετάσχουν σε αυτό. Ο πραγματικός στόχος της εταιρίας, αφορά 

150 εργαζόμενους. Ενημερώνουμε ότι νέο πρόγραμμα, αναμένεται να υπάρξει το Νοέμβρη 

του 2020.  

 

Δυστυχώς όμως τις τελευταίες ημέρες αρκετά στελέχη της εταιρίας κατά την προσφιλή τους 

τακτική, ασκούν πιέσεις σε εργαζόμενους να εγκαταλείψουν την εταιρία λέγοντας ότι είναι 

ανεπιθύμητοι, απαξιώνοντας την πολυετή προσφορά τους, γνώση και εμπειρία που 

διαθέτουν, προσβάλλοντας την εργασιακή τους αξιοπρέπεια.  

 

Για τους λόγους ότι: 

1. Το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού απευθύνεται 

μόνο σε όσους επιθυμούν οικειοθελώς να εγκαταλείψουν την εταιρία, 

2. Διαπιστώνεται σωρεία πειθαρχικών παραπτωμάτων, 

3. Η εταιρία δεν αποτελεί ιδιοκτησία εκείνων που εκφοβίζουν 

εργαζόμενους. 

 

Συστήνουμε στα μέλη μας: 

1. Να ζητούν εγγράφως τις όποιες προτάσεις τους γίνονται. 

2. Να καταγγέλλουν άμεσα στο σωματείο μας όσους χρησιμοποιούν 

εκβιαστικές πρακτικές, ώστε να υπάρξουν τόσο συνδικαλιστικές όσο και 

νομικές ενέργειες.  
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3. Να λάβουν την οποιαδήποτε απόφαση σύμφωνα με το προσωπικό 

τους συμφέρον και μόνο. 

 

Είναι όμως πραγματικά λυπηρό, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ,  που έχουν τη διάθεση και τις 

ικανότητες να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και πρόοδο της εταιρίας, να παρακινούνται σε 

εθελούσια έξοδο. 

  

Αποκαρδιωτικό δε το συναίσθημα όταν νέοι υπαλλήλοι με γνώσεις και ικανότητες 

αποχωρούν από την εταιρία προφανώς απογοητευμένοι από τις χαμηλές αμοιβές και 

προσλαμβάνονται από τους ανταγωνιστές ή μεταναστεύουν σε άλλες χώρες την ίδια στιγμή 

που από την Πολιτεία διαφημίζεται η προσπάθεια επαναπατρισμού Ελλήνων επιστημόνων 

(Rebrain Greece). 

 

Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στον Όμιλο που ήταν και ‘επιθυμεί’ να ξαναγίνει ένας 

ελκυστικός εργοδότης στην ελληνική αγορά, για τους υφιστάμενους εργαζόμενους  και για 

ανθρώπους που ξεκινούν, συνεχίζουν ή εξελίσσουν την καριέρα τους και επιλέγουν να 

ενταχθούν στο δυναμικό του. 

 

Ευχόμαστε σε όσους πάρουν την απόφαση να αποχωρήσουν, καλή συνέχεια στη ζωή τους. 

 

Σε κάθε περίπτωση η Ε.ΜΗ.Ε.Τ.-ΟΤΕ θα είναι στη διάθεση των μελών της για οποιαδήποτε 

βοήθεια. 

 

 

 

  

 

 


