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Υπογράφηκε ειδική Σ.Σ.Ε για τα κλιμάκια. 
 

Ψαλιδίζονται κατά 80% τα επιδόματα θέσης των διευθυντικών στελεχών. 
 

   Το πάγωμα των κλιμακίων που η διοίκηση του ΟΤΕ παρερμηνεύοντας την 6 Π.Υ.Σ του 2012 είχε 
εφαρμόσει φρενάροντας την εξέλιξη του προσωπικού, επιτέλους διευθετήθηκε. 
 

   Οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε εδώ και καιρό η 4μελης διαπραγματευτική ομάδα της 

ΟΜΕ-ΟΤΕ με την διοίκηση υπό τον Μ.Τσαμάζ, οδήγησαν σε συμφωνία  και σε ειδική Σ.Σ.Ε η οποία 
μονογράφτηκε χθες αργά το βράδυ και από τις δυο πλευρές, την οποία και δημοσιοποιούμε: 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

   Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα 31-03-2017 οι υπογράφοντες:     

   α.  Αφενός ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως νόμιμος εκπρόσωπος 
του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε). 
    

   β.  Αφετέρου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΟΥΚΑΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ, Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων  της ΟΜΕ-ΟΤΕ, όλοι νόμιμα 
εξουσιοδοτημένοι, κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 ως ισχύει  για την σύναψη και την υπογραφή της 
παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε) συμφώνησαν τα παρακάτω: 
   

1. Από 01-01-2013 χορηγούνται αναδρομικά τα κλιμάκια σε όλους τους υπαλλήλους του ομίλου ΟΤΕ που 
είχαν παγώσει βάση της 6 Π.Υ.Σ/2012. 

2. Αναδρομικά θα καταβληθούν και οι διαφορές του μισθού που προκύπτουν από την ρύθμιση αυτή και 
θα αποδοθούν με την εκκαθάριση του μηνός Απριλίου. 

3. Μειώνονται από 01-01-2017 κατά 80% τα επιδόματα θέσης και τα μπόνους  που χορηγούνται από τον 
βαθμό του Διευθύνοντος συμβούλου μέχρι τον βαθμό του τμηματάρχη. 

4. Τα αυτοκίνητα μάρκας  AUDI, SAAB, PASSAT κ.λ.π. Ι.Χ που έχουν διατεθεί σε στελέχη της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
μαζί με τις κάρτες βενζίνης, επιστρέφονται στην επιχείρηση. 

5. Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε) ισχύει από την ημερομηνία 
υπογραφής της.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ 

                                ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ Α.Ε.                                                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ 

    

 Η είδηση για την υπογραφή της ειδικής Σ.Σ.Ε προκάλεσε αναβρασμό σε κύκλους της αγοράς και 

εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην μετοχή του ΟΤΕ. Ο πρόεδρος 
του ΟΤΕ όμως κ. Μ.Τσαμάζ έσπευσε να τις διασκεδάσει με δηλώσεις του στο Bloomberg αναφέροντας 

ότι, οι γερμανοί μέτοχοι όχι μόνο σέβονται και εφαρμόζουν την ελληνική νομοθεσία αλλά ο ΟΤΕ 
αναπτύσσεται και μεγαλουργεί μόνο με ευχαριστημένους και καλοπληρωμένους εργαζόμενους. 

Την εταιρική κοινωνική ευθύνη του ΟΤΕ παραδέχονται ακόμη και δηλωμένοι αντιγερμανοί, 

όπως ο έγκυρος αναλυτής Γ.Τράγκας, ο οποίος κάθε πρωί πλέκει το εγκώμιο της διοίκησης του ΟΤΕ από 
τα ερτζιανά κύματα!  

 

   Η μείωση των μπόνους των διευθυντικών στελεχών και των συνδικαλιστικών προνομίων, ήταν 

αναγκαία δήλωσε, όπως και η εθελούσια παραχώρηση στον ανταγωνισμό (VODAFONE –WIND) με το 
Vectoring των 21.500 από τα 34.000 καφάο του ΟΤΕ, και ‘όλα αυτά μαζί αποτυπώνονται στο τελευταίο 

ευρηματικό σλόγκαν του οργανισμού: «Όλοι για όλους, όλοι για όλα και όλα άρπα κόλλα».  
 

 Κύκλοι της ΟΜΕ-ΟΤΕ αναφέρουν ότι, αυτή η επιτυχία οφείλεται στην ενότητα και την κοινή 

δράση των 4 παρατάξεων (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ-ΑΓ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΣΚ) που αποτελούν την 

διαπραγματευτική ομάδα και στην απομόνωση του λαϊκισμού, της άρνησης και της δημαγωγίας 
(υπονοώντας την ΑΣΕ). 
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   Σχετικά με τις εντάσεις για την οικονομική ζημιά που υφίστανται όσοι έσπευσαν να κάνουν 

αγωγές και που θα μοιραστούν τα αναδρομικά με τους δικηγόρους, και τα ερωτηματικά που προκύπτουν 

γιατί ενώ θα υπογραφόταν Σ.Σ.Ε η ΟΜΕ-ΟΤΕ πίεζε να καταθέσουν αγωγές μέχρι 31 Μαρτίου; δήλωσαν ότι, 
όπως σε κάθε πόλεμο έτσι και σε κάθε συλλογική διαπραγμάτευση η εμπροσθοφυλακή θυσιάζεται προς όφελος 

του συνόλου. 
 

   Άλλωστε, προσθέτουν…. ας πρόσεχαν…. σε τι εργολαβικό βάζουν την υπογραφή τους! 
 

   Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα εργολαβικά μεταξύ των οποίων και του δικηγόρου της ΟΜΕ-ΟΤΕ 

αναφέρουν ότι: «Η αμοιβή αυτή οφείλεται αν περατωθεί η υπόθεση, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε 
κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού σε διαβούλευση με την ΟΜΕ ΟΤΕ είτε οικειοθελώς από τον ΟΤΕ ΑΕ είτε με 

νομοθετική ρύθμιση». 
 

   Για διευκρινήσεις, συγχαρητήρια και τις εύλογες ενστάσεις όσων θα μοιραστείτε τα αναδρομικά με 
τους δικηγόρους, απευθυνθείτε σε όσους με την υπογραφή τους σας πρότειναν αυτή την λύση: 

 

Β. ΛΑΜΠΡΟΥ Πρόεδρος ΟΜΕ-ΟΤΕ:411803               Δ. ΦΟΥΚΑΣ Γ. Γραμματέας ΟΜΕ-ΟΤΕ:410000    
Ν. ΔΡΙΤΣΑΣ Πρόεδρος ΠΕΤ-ΟΤΕ:430942                 Θ.ΤΑΣΣΙΟΣ Γ. Γραμματέας ΠΕΤ-ΟΤΕ:6978006702  

Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ Πρόεδρος ΠΑΣΕ-ΟΤΕ:410001  Θ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ Γ .Γραμματέας ΠΑΣΕ-ΟΤΕ:415625 
Σ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Πρόεδρος ΕΕΤΕ-ΟΤΕ:413553            Θ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Γραμματέας ΕΕΤΕ-ΟΤΕ:437289    

Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Πρόεδρος Cosmote:64010                 Β. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Γ. Γραμματέας Cosmote:67124.     

   
 
 

ΑΣΕ 

Αθήνα: 01-04-2017 

 

 


