
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
Στο Μαρούσι (∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα, 19-5-2004, οι υπογράφοντες: 
 
α. Αφενός ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 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 4 της, από 30-6-2003, Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρµόζεται, από 1-
1-2004, ως εξής:  

 
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 726  Ευρώ 

        »         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 827  Ευρώ 
        »         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 839  Ευρώ 
        »          ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 862  Ευρώ 
        »          Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 962  Ευρώ 
        »         Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.008  Ευρώ 
        »         Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.098  Ευρώ 
        »         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό δίπλωµα 
         στάθµης MASTER 

 
1.143  

 
Ευρώ 

        »         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό δίπλωµα 1.255  Ευρώ 
 
2. Τα ποσά των µισθολογικών βαθµίδων του όρου 1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., 

αναπροσαρµόζονται, από 1-11-2004, ως εξής:  
 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 744  Ευρώ 
        »         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 847  Ευρώ 
        »         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 860  Ευρώ 
        »          ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 883  Ευρώ 
        »          Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 986  Ευρώ 
        »         Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.033  Ευρώ 
        »         Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.126  Ευρώ 
        »         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό δίπλωµα 
         στάθµης MASTER 

 
1.172  

 
Ευρώ 

        »         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό δίπλωµα 1.287  Ευρώ 
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3. Τα ποσά των µισθολογικών βαθµίδων του όρου 2 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., 
αναπροσαρµόζονται, από 1-1-2005, ως εξής:  
 
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

 
761 

 
Ευρώ 

        »         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 867 Ευρώ 
        »         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 881 Ευρώ 
        »          ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 905 Ευρώ 
        »          Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.009 Ευρώ 
        »         Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.058 Ευρώ 
        »         Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.153 Ευρώ 
        »         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό δίπλωµα 
         στάθµης MASTER 

 
1.200 

 
Ευρώ 

        »         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό δίπλωµα 1.318 Ευρώ 
 
4. Τα ποσά των µισθολογικών βαθµίδων του όρου 3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., 

αναπροσαρµόζονται, από 1-10-2005, ως εξής:  
 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 788  Ευρώ 
        »         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 898  Ευρώ 
        »         ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 912  Ευρώ 
        »          ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 936  Ευρώ 
        »          Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.045  Ευρώ 
        »         Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.095  Ευρώ 
        »         Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.193  Ευρώ 
        »         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό δίπλωµα 
         στάθµης MASTER 

 
1.242  

 
Ευρώ 

        »         Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό δίπλωµα 1.364  Ευρώ 
 
 
5. Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-2004 ή θα απολυθεί µέχρι 31-12-2004, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ και των Ε.Σ.Σ.Ε., οι αυξήσεις αποδοχών 
που προκύπτουν από 1-1-2004 και από 1-11-2004, σύµφωνα µε τους όρους 1 και 2 της 
παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα προ της 
ηµεροµηνίας απόλυσής του και, πάντως, όχι νωρίτερα από 1-1-2004. 
 
Στο προσωπικό που θα απολυθεί από 2-1-2005 µέχρι 31-12-2005, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ και των Ε.Σ.Σ.Ε., οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν 
από 1-1-2005 και από 1-10-2005, σύµφωνα µε τους όρους 3 και 4 της παρούσας 
Ε.Σ.Σ.Ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ηµερολογιακό µήνα προ της 
ηµεροµηνίας απόλυσής του και, πάντως, όχι νωρίτερα από 1-1-2005. 

 
6.  Η πρόσθετη αποζηµίωση των επτά (7) µηνιαίων µισθών, που χορηγείται στο 

απολυόµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τον όρο 6 της, από 30-6-2003, Ε.Σ.Σ.Ε., 
αυξάνεται, από 2-1-2005, σε εννέα (9) µηνιαίους µισθούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
οριζόµενα στον όρο 9 της, από 25-6-2001, Ε.Σ.Σ.Ε. 

 
7.  Χορηγείται στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ποσό ............... Ευρώ το έτος 2004 και ποσό ............. 

Ευρώ το 2005, για την αντιµετώπιση δαπανών για τα προγράµµατα ανταλλαγών 
εργαζοµένων και συνδικαλιστικής επιµόρφωσης.   
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8. Η πρώτη περίοδος του εδ. α της παρ. 5 του άρθρου 10 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
« α. Για Προϊσταµένους Τηλεπ. Περιφερειών: 

-  Το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από τον 
Εντεταλµένο Αντιπρόεδρο ή ένα Γενικό ∆ιευθυντή».  

 
Η τελευταία περίοδος των εδ. α, β και γ της παρ. 5 του άρθρου 10 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 
« - ∆ύο εκπροσώπους της ΟΜΕ-ΟΤΕ, που ορίζονται από αυτή, µε ισάριθµους 

αναπληρωτές, χωρίς δικαίωµα ψήφου». 
 
 
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 
 
 
 
 

         ΠΑΝ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ  Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ        Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
            ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. &     ΠΡΟΕ∆Ρ. ΟΜΕ-ΟΤΕ          ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ 

           ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  


