
Σ.Σ.Ε. 2001

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Μαρούσι (∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ),  σήµερα  25 - 6-2001 οι υπογεγραµµένοι:

α. Αφενός ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ,
ως εκπρόσωπος του Οργανισµού,

β. Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ, 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 10-6-99, ΕΣΣΕ αναπροσαρµόζεται, από 1-6-
2001, ως εξής:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ……………………... 222.500  δρχ.
» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) …………………… 253.500    »
» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) …... 257.500    »
» ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) ……………. 264.500    »
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ………………………. 295.000    »
» Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) …… 309.000    »
» Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) …… 337.000    »
» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό δίπλωµα

στάθµης MASTER ……………………………………... 350.500    »
» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό δίπλωµα . 385.000    »

2. Η πρώτη περίοδος του όρου 7 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ αντικαθίσταται, από 1-6-
2001, ως εξής:

« Τα διατηρούµενα ποσοστιαία επιδόµατα υπολογίζονται στο ποσό των 185.000
δρχ., πλην του χρονοεπιδόµατος που υπολογίζεται στη διανυόµενη µισθολογική
βαθµίδα και του οικογενειακού επιδόµατος που υπολογίζεται στο ποσό που
αντιστοιχεί  στην 4η µισθολογική βαθµίδα της ΥΕ  κατηγορίας».

3. Η πρώτη περίοδος της παρ. ε του όρου 4 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ, αντικαθίσταται,
από 1-6-2001, ως ακολούθως:

« Στην Κατηγορία ΤΕ εντάσσεται το προσωπικό µε πτυχίο τριετούς ή τετραετούς
Ανώτερης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και το προσωπικό µε πτυχίο διετών
Σχολών που προβλέπονται από το άρθρο 7 ΚΕΦ. Β 1 Ι του προϊσχύσαντος Γ.Κ.Π.-
ΟΤΕ».
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4. Η καταβολή των προκυπτουσών µισθολογικών διαφορών από τους ανωτέρω όρους
θα γίνει σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, την 1-6-2001, την 1-12-2001, την 1-6-2002
και την 1-12-2002.
∆ιαφορές αποδοχών που προέκυψαν από την από 10-6-99 εσσε συµψηφίζονται µε
τις αποδοχές που προκύπτουν από την εφαρµογή των ανωτέρω όρων.

5. Το ποσοστό του οικογενειακού επιδόµατος που προβλέπεται για το τρίτο παιδί
από  τον όρο 7 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ, όπως αντικαταστάθηκε από τον όρο 4
εδάφ. α΄ της,  από 11-6-99, ΕΣΣΕ  αυξάνεται,  από 1-9-2001, σε 10%.

6. Η τελευταία περίοδος του όρου 6 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ καταργείται, από 1-9-
2001. Στο Εξειδικευµένο Προσωπικό (Κλάδος Ε) δεν χορηγείται το επίδοµα  που
προβλέπεται από τον όρο 5 παρ. 1 ζ της, από 14-3-85, ΕΣΣΕ.

7. Τα έξοδα «φύλαξης-φιλοξενίας» παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς που
χορηγούνται στο προσωπικό του Οργανισµού όταν η µητέρα είναι εργαζόµενη µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας, καταβάλλονται, από 1-9-2001, και στην περίπτωση
που η µητέρα εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελµατίας. Επίσης θα εξετασθεί η
δυνατότητα της χορήγησης των ως άνω εξόδων και σε περιπτώσεις µη εργαζοµένων
µητέρων.
Λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν µε Εγκύκλιο του
Γενικού ∆/ντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

8. Το ποσό του ατοµικού δανείου του όρου 12 της, από 17-12-92, ΕΣΣΕ,
αναπροσαρµόζεται, από 1-9-2001, σε 700.000 δρχ. και, από 1-9-2002, σε 1.000.000
δρχ.

       ∆ιευκρινίζεται ότι το ανωτέρω δάνειο θα καταβάλλεται µόνο στην περίπτωση που
έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις του προηγούµενου δανείου.

9. Η πρόσθετη αποζηµίωση των τριών (3) µηνιαίων µισθών που χορηγούνται στο
απολυόµενο προσωπικό σύµφωνα µε την απόφαση που πάρθηκε στην 2122/7-6-89
(θ. 33) συνεδρίαση του ∆.Σ.-ΟΤΕ, η οποία κατέστη όρος της, από 7-3-90, ΕΣΣΕ,
αυξάνεται, από 2-1-2002, σε πέντε (5) µηνιαίους µισθούς. ∆ιευκρινίζεται ότι στους
ανωτέρω πέντε (5) µηνιαίους µισθούς δεν περιλαµβάνεται αναλογία  υπερωριών,
εξαιρεσίµων, νυχτερινών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων αµοιβών, οι οποίες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις χορήγησής τους, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές.

10. Η προσαύξηση (10%) που προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 20 του
προϊσχύσαντος Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ, χορηγείται, από 1-9-2001, και στο προσωπικό του
Οργανισµού που υπηρετούσε στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις που ενεπλάκησαν µε
οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρονική περίοδο από
20 Ιουλίου 1974 έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς επίσης και στα
γεγονότα που έλαβαν χώρα το έτος 1964 στην Τυληρία της Λευκωσίας και το έτος
1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους, περίοδοι που έχουν χαρακτηριστεί
πολεµικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2641/98. Λεπτοµέρειες για τους όρους
και τις προϋποθέσεις εφαρµογής του εν λόγω όρου θα καθοριστούν µε εγκύκλιο του
Γενικού ∆/ντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

11. Ο όρος 22 της, από 10-5-96, ΕΣΣΕ τροποποιείται, από 1-9-2001, ως εξής:
« Χορηγείται πρόσθετη αµοιβή 2.000 δρχ. στους Ιατρούς Εργασίας για κάθε
εξέταση-γνωµάτευση και µέχρι 200 εξετάσεις µηνιαίως (ακουοµετρική,
σπιροµετρική, για µολυβδίαση κλπ.) που ενεργούν στο προσωπικό του
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Οργανισµού, λόγω συνθηκών εργασίας του. Στους ελεγκτές ιατρούς για κάθε
επίσκεψη-γνωµάτευση ελέγχου που πραγµατοποιούν στο προσωπικό, και µέχρι 10
επισκέψεις ηµερησίως, χορηγείται πρόσθετη αµοιβή 2.000 δρχ.

Επίσης χορηγείται πρόσθετη αµοιβή 20.000 δρχ. για κάθε ηµέρα, και µέχρι 10
ηµέρες µηνιαίως, που ο ιατρός παρέχει κατά πλήρες ωράριο εργασίας υπηρεσίες
εφηµερίας στον Οργανισµό.

 Οι παραπάνω αµοιβές χορηγούνται µε όρους και προϋποθέσεις που θα καθορι-
στούν µε Εγκύκλιο της ∆ιοίκησης».

12. Το επίδοµα θέρµανσης αυξάνεται, από 1-11-2001, σε 10.000 δρχ. µηνιαίως και
αναπροσαρµόζεται τιµαριθµικά κατά τα ισχύοντα.

13. Στο προσωπικό του Οργανισµού (∆όκιµο, µόνιµο και έκτακτο αορίστου χρόνου)
που απασχολείται κατά πλήρες ωράριο εργασίας και έχει παιδιά µε ποσοστό
αναπηρίας 67% τουλάχιστον, παρέχεται, από 1-9-2001, η δυνατότητα χρήσης
µειωµένου ηµερήσιου ωραρίου κατά δύο (2) ώρες, χωρίς αντίστοιχη περικοπή των
αποδοχών του.
Επίσης µειώνεται, από την ίδια ηµεροµηνία, κατά δύο (2) ώρες το ηµερήσιο ωράριο
εργασίας του προσωπικού (∆όκιµο, µόνιµο και έκτακτο αορίστου χρόνου) που
απασχολείται κατά πλήρες ωράριο εργασίας και πάσχει από µεσογειακή –
δρεπανοκυτταρική – µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία.
Όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν µε Εγκύκλιο
του Γενικού ∆/ντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

14.Οι παρ. 2 και 3 του όρου Β της, από 18-10-95, ΕΣΣΕ τροποποιούνται ως εξής:

« 2. Συνδικαλιστικές οργανώσεις µε 1501-5000 µέλη
Στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραµµατέα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Στον Αντιπρόεδρο και στον Ταµία πέντε (5) ηµέρες το µήνα.

        « 3. Συνδικαλιστικές οργανώσεις µε 1001-1500 µέλη
Στον Πρόεδρο για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του. Στο Γενικό Γραµµατέα
δεκατέσσερις (14) ηµέρες το µήνα και στον Ταµία πέντε (5)ηµέρες το µήνα».

Επίσης, σε υπαλλήλους του Οργανισµού, που είναι Πρόεδροι ή Γραµµατείς
Εργατικών Κέντρων, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια για όσο χρόνο διαρκεί η
θητεία τους.

15.Το, από 12%,  επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας επεκτείνεται, από 1-9-2001,  στο
προσωπικό που εργάζεται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο εργασίας στους
Κεντρικούς Κατανεµητές.
Οροι και προυποθέσεις χορήγησής του θα καθοριστούν µε εγκύκλιο του Γενικού
∆/ντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

16.Τα ποσά που χορηγούνται ως αποζηµίωση ταµειακής διαχείρισης ορίζονται, από
1-9-2001, στις 25.000 δρχ. για την Α και Β Κατηγορία και στις 10.000 δρχ. για τη
Γ Κατηγορία και αναπροσαρµόζονται τιµαριθµικά κατά τα ισχύοντα. Οι
Υπηρεσιακές Λειτουργίες στις οποίες χορηγείται η ανωτέρω αποζηµίωση, καθώς
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και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της θα καθοριστούν µε Εγκύκλιο του
Γενικού ∆/ντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

17.Το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας (25%) επεκτείνεται, από 1-9-2001 και στο
προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο εργασίας
στους ενισχυτές υψηλής ισχύος στα Κέντρα  ∆ορυφορικών Επικοινωνιών. Όροι και
προϋποθέσεις χορήγησής του εν λόγω επιδόµατος θα καθοριστούν µε εγκύκλιο του
Γενικού ∆/ντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

18.Το επίδοµα ειδικών συνθηκών διαβίωσης που χορηγήθηκε µε την απόφαση που
πάρθηκε στην, 2143/16-10-89 (θ. 9), συνεδρίαση του ∆.Σ.-ΟΤΕ, επεκτείνεται, από
1-9-2001, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και στο προσωπικό που υπηρετεί
στο Αλιβέρι Ευβοίας.

19.Η δεύτερη και τρίτη περίοδος του όρου 1 της, από 21-3-89, ΕΣΣΕ που ρυθµίζει το
ωράριο εργασίας των εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, αντικαθίσταται
από την ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µε απόφαση του Γενικού ∆/ντή ∆ιοίκησης
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, και πάντως όχι νωρίτερα από 1-9-2001, ως
εξής:

« Ώρα προσέλευσης από 08:00 µέχρι 9:00. Ώρα αποχώρησης µετά τη συµπλήρωση
του προβλεπόµενου ωραρίου εργασίας των 7 ωρών και 40΄ λεπτών και ανάλογα µε
την ώρα προσέλευσης, ήτοι από 15:40΄ µέχρι 16:40΄».

20.Το προσωπικό που προσλήφθηκε σύµφωνα µε την 421/∆.20/7-1-2000 Απόφαση του
∆/ντα Συµβούλου, µετά από αµετάκλητη δικαστική Απόφαση (επιτυχόντες στο
διαγωνισµό που έγινε στις 17-18/3/90), µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
δύναται, ύστερα από αίτησή του και µετά από πρόταση των ιεραρχικά
προϊσταµένων του περί ουσιαστικής καταλληλότητας, να προσληφθεί ως δόκιµο
στον Τεχνικό Κλάδο, για είδος εργασίας που αντιστοιχεί στις διατηρούµενες µε το
άρθρο 44 του ΓΚΠ-ΟΤΕ ειδικότητες ∆ικτύων και Εγκαταστάσεων, µε απόφαση του
Κεντρικού Συµβουλίου, από την ηµεροµηνία πρόσληψής του ως αορίστου χρόνου
και πάντως όχι πριν την 1-1-96, ηµεροµηνία δοκιµοποίησης των προσληφθέντων
του ίδιου διαγωνισµού, σύµφωνα µε την ΠΥΣ 193/21-6-94. Η προκύπτουσα από τη
δοκιµοποίηση αυτή διαφορά αποδοχών αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης της
µισθοδοσίας τους που ορίζεται στην παράγρ. 4 της, ως άνω, απόφασης.

21. Το υπηρετούν κατά την υπογραφή της παρούσας έκτακτο προσωπικό αορίστου
χρόνου πλήρους απασχόλησης για είδος εργασίας που αντιστοιχεί στη
διατηρούµενη µε το άρθρο 44 του ΓΚΠ-ΟΤΕ ειδικότητα των Καθαριστριών,
δύναται, ύστερα από αίτησή του και µετά από πρόταση των ιεραρχικά
προϊσταµένων  του περί ουσιαστικής καταλληλότητας, να προσληφθεί ως δόκιµο
στον Κλάδο Υποστήριξης για το είδος εργασίας που µέχρι τώρα εκτελεί
(Καθαρίστριες), µε Απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου.

     22. Στο άρθρο 50 παρ. 2 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:

« Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ αρµοδιότητες του ∆.Σ.-ΟΤΕ
είναι δυνατόν, µε απόφασή του, να µεταβιβάζονται περαιτέρω στο ∆/ντα Σύµβουλο
ή σε άλλα Όργανα».
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23. Η παρ. 5 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ τροποποιείται, από 1-
      7-2001, ως εξής:

« 5. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ή µετακίνησης του προσωπικού για
υπηρεσιακές ανάγκες ή άλλους λόγους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ανωτέρω
παραγράφων 1 και 2, καταβάλλονται στον µετακινούµενο, µε όρους και
προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ∆/ντα Σύµβουλο, τα οδοιπορικά έξοδα και,
για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, αποζηµίωση ίση µε τα 250/100 του εκάστοτε
καθοριζόµενου κατώτατου ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προς αντιµετώπιση
δαπανών τροφής κλπ., καθώς και οι πραγµατικές δαπάνες διαµονής».

24. Το άρθρο 33 παρ. 7 εδ. β του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ τροποποιείται ως ακολούθως:

« Από αρµόδιο Πειθαρχικό Προϊστάµενο καθ΄ υπέρβαση των ορίων της
πειθαρχικής του δικαιοδοσίας (άρθρο 30 παρ. 2) ή κατά παράβαση των άρθρων 24
(ΚΕΦ. Β) ή 35 (παρ. 1 εδ. β) ή 36 ( παρ. 7) του παρόντος Κανονισµού».

25. Στο τέλος του άρθρου 42 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ, προστίθεται περίοδος ως εξής:

« Ο προσµετρούµενος κατά την ανωτέρω διάταξη χρόνος εφεδρικής υπηρεσίας
είναι δυνατό να έχει αναγνωριστεί και σε οποιοδήποτε άλλο  φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, πέραν του ΤΑΠ-ΟΤΕ».

26. Η πρώτη περίοδος του όρου 1 του ΚΕΦ. Γ της, από 10-5-91, ΕΣΣΕ τροποποιείται
      ως εξής:

« Στις µητέρες βρεφών που λαµβάνουν την προβλεπόµενη, από το ν. 1483/84, άδεια
ανατροφής των παιδιών τους πριν αυτά υπερβούν το δεύτερο έτος της ηλικίας τους
καταβάλλεται το 1/3 των τακτικών αποδοχών τους».

27. Ο ΟΤΕ θα µεριµνήσει για τη λήψη όλων των ενδεικνυόµενων µέτρων για την
      υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.

28. ∆ιευκρινίζεται ότι το προσωπικό που υπηρετούσε στον ΟΤΕ την 10-6-99 ως µόνιµο
ή δόκιµο διέπεται αποκλειστικά, ως προς την αυτοδίκαια και υποχρεωτική
απόλυσή του λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, από τις διατάξεις των άρθρων 46 και
47 παρ. 2 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ αντίστοιχα, µη υπαγόµενο στις διατάξεις των εδαφίων δ
και ε της παρ. 1 του άρθρου 17 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ.

29. Η παρ. (7) του ΚΕΦ. Α του Κανονισµού Μεταθετότητας Προσωπικού ΟΤΕ
τροποποιείται ως εξής:

« Αιτήµατα προσωπικού, για το οποίο οι Επιτροπές του άρθρου 17 παρ. 1 β του
Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ (Τριµελής Υγειονοµική Επιτροπή και Πενταµελής Υγειονοµική
Επιτροπή) έχουν γνωµατεύσει ότι συντρέχουν λόγοι υγείας που επιβάλλουν την
παραµονή του σε συγκεκριµένο τόπο ή τη µετάθεσή του ή µη σε κάποιες περιοχές
µε ιδιάζουσες συνθήκες διαβίωσης, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, να δύνανται
να ικανοποιούνται ανάλογα µετά από απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου ή του
αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου, κατά περίπτωση, εκτός σειράς
µεταθετότητας.
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Στις περιπτώσεις αυτές, η παραποµπή στις ανωτέρω Επιτροπές του άρθρου 17 παρ.
1β του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ γίνεται µετά από γνωµάτευση Κρατικών Νοσηλευτικών
φορέων. Με τα σχετικά δικαιολογητικά, δύναται να συνυποβάλλεται και
γνωµάτευση του Ιατρού Εργασίας του ΟΤΕ.

Επίσης, µε απόφαση του Κεντρικού Συµβουλίου ή του αρµόδιου Περιφερειακού
Συµβουλίου, κατά περίπτωση, δύνανται να ικανοποιούνται τέτοια αιτήµατα, εκτός
σειράς πινάκων µεταθετότητας και στην περίπτωση που συντρέχουν ανάλογοι, ως
ανωτέρω, λόγοι υγείας και σε µέλη της οικογένειας (σύζυγο, τέκνα),
πιστοποιούµενοι µε γνωµάτευση είτε των ανωτέρω Επιτροπών του άρθρου 17 παρ.
1 β του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ (εφόσον πρόκειται περί µελών εµµέσως ασφαλισµένων στο
ΤΑΠ-ΟΤΕ), είτε της αρµόδιας ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (εφόσον
πρόκειται περί µελών ασφαλισµένων σε άλλο ασφαλιστικό φορέα)».

30.Προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου, που υπηρετούσε την 10-6-99 και είχε δικαίωµα
εξελίξεως τουλάχιστον µέχρι του βαθµού του Υποτοµεάρχη, εφόσον είναι
ενταγµένο βαθµολογικά σύµφωνα µε την παράγραφο 2στ του άρθρου 8 του ΓΚΠ-
ΟΤΕ, επανεντάσσεται βαθµολογικά µε βάση τη Γενική Υπηρεσιακή Αρχαιότητά
του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για το προσωπικό της παραγράφου 2ε του άρθρου 8
του ΓΚΠ-ΟΤΕ.

31. Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-2001 ή θα απολυθεί µέχρι 31-12-2001
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ και των ΕΣΣΕ, οι αυξήσεις αποδοχών
που προκύπτουν από 1-6-2001 και από 1-12-2001, από τους όρους 1, 2 και 3 της
παρούσας ΕΣΣΕ, χορηγούνται αθροιστικά ένα πλήρη ηµερολογιακό µήνα προ της
ηµεροµηνίας απόλυσής του, και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-2001.

Στο προσωπικό που θα απολυθεί από 2-1-2002 µέχρι 31-12-2002, οι αυξήσεις
αποδοχών που προκύπτουν από 1-6-2002 και από 1-12-2002, από τους ανωτέρω
όρους, χορηγούνται αθροιστικά ένα πλήρη ηµερολογιακό µήνα προ της
ηµεροµηνίας απόλυσής του, και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-2002.

  

32. Σε περίπτωση επίτευξης των  οικονοµικών στόχων του Οργανισµού κατά τα έτη
2001 και 2002, θα χορηγηθεί  bonus στο προσωπικό, µε απόφαση του ∆/ντα
Συµβούλου, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του.
Eπειδή τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, χορηγείται την 1-8-
2001 bonus 100.000 δρχ σε κάθε υπάλληλο που δεν κατέχει θέση ευθύνης στάθµης
∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, µε όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν σε
απόφαση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου.

33. Χορηγείται στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ποσό 130.000.000 δρχ. το έτος 2001 και ποσό
130.000.000 το έτος 2002 για την αντιµετώπιση δαπανών για τα προγράµµατα
ανταλλαγών εργαζοµένων και συνδικαλιστικής επιµόρφωσης.

34.Συστήνεται µε απόφαση του Γενικού ∆/ντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναµικού µικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ,
προκειµένου να εξετάσει το θέµα της ειδικής άδειας που χορηγείται στο προσωπικό
που εργάζεται σε οθόνες οπτικής απεικόνισης και να υποβάλει σχετικό πόρισµα
µέχρι 31-12-2001.
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35. Συστήνεται, µε Απόφαση του Γενικού ∆/ντή  ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού, µικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ  και της
ΟΜΕ-ΟΤΕ προκειµένου να εξετάσει το θέµα της µισθολογικής επανένταξης του
προσωπικού µε βάση τους τίτλους σπουδών του και να υποβάλει σχετικό
πόρισµα.

36. Συστήνεται, µε Απόφαση του Γενικού ∆/ντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού, µικτή Επιτροπή  από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της
ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειµένου να εξετάσει τα χορηγούµενα επιδόµατα και να
προτείνει, εντός ευλόγου χρόνου, τρόπους βελτίωσης του πλαισίου χορήγησής
τους προς την κατεύθυνση ενιαίας αντιµετώπισης επιδοµάτων που χορηγούνται
για όµοιες ή συναφείς εργασίες κλπ.

37. Συστήνεται,   µε   Απόφαση   του   Γενικού   ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού,   µικτή Επιτροπή    από εκπροσώπους  του ΟΤΕ και  της
ΟΜΕ- ΟΤΕ, προκειµένου  να εξετάσει τη  δυνατότητα  οµαδικής  ασφάλισης του
προσωπικού και να υποβάλει σχετικό πόρισµα, µέχρι 31-12-2001.

38. Ορίζεται διευκρινιστικά ότι τα χορηγούµενα στο έκτακτο προσωπικό που αµείβεται
µε µισθολογική αντιστοιχία µονίµου προσωπικού, ποσοστιαία επιδόµατα
υπολογίζονται σύµφωνα µε  τον όρο 2 της παρούσας. Στο προσωπικό αυτό,
εφαρµόζεται ανάλογα ο όρος 4 της παρούσας..

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 άλλων ΕΣΣΕ, 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

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ    ΚΩΝ. ΚΑΤΗΣ
           ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.         ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



8ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ (Μ.Β.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ε.σ.σ.ε. 2001-2002

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ           Υ.Ε.           ∆.Ε.     ∆.Ε. ∆ΟΜ.         Τ.Ε. 2           Τ.Ε.         Π.Ε. 4        Π.Ε. 5 ΕΞΕΙ∆ΙΚ.MASTER ΕΞΕΙ∆ΙΚ.∆Ι∆ΑΚΤ.
Μ.Β ΕΤΗ δρχ. ευρώ δρχ. ευρώ δρχ. ευρώ δρχ. ευρώ δρχ. ευρώ δρχ. ευρώ δρχ. ευρώ δρχ. ευρώ δρχ. ευρώ
1η 0 222.500 652,98 253.500 743,95 257.500 755,69 264.500 776,23 295.000 865,74 309.000 906,83 337.000 989,00 350.500 1.028,62 385.000 1.129,87
2η 2 226.950 666,04 258.570 758,83 262.650 770,80 269.790 791,76 300.900 883,06 315.180 924,96 343.740 1008,78 357.510 1.049,19 392.700 1.152,46
3η 4 231.489 679,36 263.741 774,01 267.903 786,22 275.186 807,59 306.918 900,72 321.484 943,47 350.615 1028,96 364.660 1.070,17 400.554 1.175,51
4η 6 236.119 692,94 269.016 789,49 273.261 801,94 280.690 823,75 313.056 918,73 327.914 962,34 357.627 1049,53 371.953 1.091,58 408.565 1.199,02
5η 8 240.841 706,80 274.396 805,28 278.726 817,98 286.304 840,22 319.317 937,11 334.472 981,58 364.780 1070,53 379.392 1.113,41 416.736 1.223,00
6η 10 246.862 724,47 281.256 825,41 285.694 838,43 293.462 861,23 327.300 960,53 342.834 1006,12 373.900 1097,29 388.877 1.141,24 427.154 1.253,58
7η 12 253.034 742,58 288.287 846,04 292.836 859,39 300.799 882,76 335.483 984,55 351.405 1031,27 383.248 1124,72 398.599 1.169,77 437.833 1.284,91
8η 14 259.360 761,15 295.494 867,19 300.157 880,88 308.319 904,83 343.870 1009,16 360.190 1057,06 392.829 1152,84 408.564 1.199,02 448.779 1.317,04
9η 16 265.844 780,18 302.881 888,87 307.661 902,90 316.027 927,45 352.467 1034,39 369.195 1083,48 402.650 1181,66 418.778 1.228,99 459.998 1.349,96
10η 18 272.490 799,68 310.453 911,09 315.353 925,47 323.928 950,64 361.279 1060,25 378.425 1110,57 412.716 1211,20 429.247 1.259,72 471.498 1.383,71
11η 20 279.302 819,67 318.214 933,87 323.237 948,61 332.026 974,40 370.311 1086,76 387.886 1138,34 423.034 1241,48 439.978 1.291,21 483.285 1.418,30
12η 22 286.285 840,17 326.169 957,21 331.318 972,32 340.327 998,76 379.569 1113,93 397.583 1166,79 433.610 1272,52 450.977 1.323,49 495.367 1.453,76
13η 24 292.011 856,97 332.692 976,36 337.944 991,77 347.134 1018,74 387.160 1136,20 405.535 1190,13 442.282 1297,97 459.997 1.349,96 505.274 1.482,83
14η 26 297.851 874,11 339.346 995,88 344.703 1011,61 354.077 1039,12 394.903 1158,93 413.646 1213,93 451.128 1323,93 469.197 1.376,96 515.379 1.512,49
15η 28 303.808 891,59 346.133 1015,80 351.597 1031,84 361.159 1059,90 402.801 1182,11 421.919 1238,21 460.151 1350,41 478.581 1.404,50 525.687 1.542,74
16η 30 309.884 909,42 353.056 1036,12 358.629 1052,47 368.382 1081,10 410.857 1205,75 430.357 1262,97 469.354 1377,42 488.153 1.432,59 536.201 1.573,60
17η 32 316.082 927,61 360.117 1056,84 365.802 1073,53 375.750 1102,72 419.074 1229,86 438.964 1288,23 478.741 1404,97 497.916 1.461,24 546.925 1.605,07

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ως χρόνος υπηρεσίας για χορήγηση µισθολογικών βαθµίδων λογίζεται:
α. Η Γενική Υπηρ. Αρχαιότητα Γ.Υ.Α. που είναι ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στον ΟΤΕ ως µόνιµος, δόκιµος ή έκτακτος πλήρους απασχόλησης
     καθώς και η προϋπηρεσία, κατά το ήµιση, του προσωπικού που εργάστηκε στον ΟΤΕ µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου τρίωρης
     απασχόλησης
β. Ο χρόνος της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και µέχρι 18 µήνες που έγινε εκτός ΟΤΕ.

γ. Ο χρόνος  φοίτησης στη  Σχολή  Προσωπικού ΟΤΕ (πριν την πρόσληψη) υπό την  προυπόθεση οτι ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει 25 χρόνια
    πραγµατικής υπηρεσίαςστον ΟΤΕ.

Η µέτρηση του χρόνου ένταξης του προσωπικού στις Μ.Β. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους όπως διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω.


