
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

Στο Μαρούσι (∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα,  2–11-2011, οι υπογράφοντες: 

 

α. Αφενός ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

του ΟΤΕ, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών  

Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.),  

 

β.  Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

Εργαζοµένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, Γενικός 

Γραµµατέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ, 

 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, κατά τις διατάξεις του νόµου 1876/90 ως ισχύει, 

για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συµφώνησαν τα παρακάτω: 

1. Τα ποσά των εισαγωγικών µισθολογικών βαθµίδων, κατά Κατηγορία 

Προσωπικού, που προβλέπονται από τον όρο  4 της από 6-8-2008  

Ε.Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν για το προσωπικό πλήρους 

απασχόλησης έως και  31-12-2011, ως εξής:  

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1.008 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 1.149 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 1.166 Ευρώ 

» ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1.198 Ευρώ 

» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.337 Ευρώ 

» Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.400 Ευρώ 

» Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.526 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό 

δίπλωµα στάθµης MASTER 

1.589 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό 

δίπλωµα 

1.745 Ευρώ 
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2. Τa ποσά  των εισαγωγικών µισθολογικών βαθµίδων που προβλέπονται, 

κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., 

αναπροσαρµόζονται  για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, από 1-

1-2012, ως εξής:  

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 887 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 1011 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 1026 Ευρώ 

» ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1054 Ευρώ 

» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1177 Ευρώ 

» Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1232 Ευρώ 

» Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1343 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό 

δίπλωµα στάθµης MASTER 

1398 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό 

δίπλωµα 

1536 Ευρώ 

3. Τα ποσά των εισαγωγικών µισθολογικών βαθµίδων που προβλέπονται, 

κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 2 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.,  

αναπροσαρµόζονται  για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, από 1-

1-2013, ως εξής:  

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 897 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 1023 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 1038 Ευρώ 

» ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1066 Ευρώ 

» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1190 Ευρώ 

» Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1246 Ευρώ 

» Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1358 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό 

δίπλωµα στάθµης MASTER 

1414 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό 

δίπλωµα 

1553 Ευρώ 
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4.  Τα ποσά των εισαγωγικών µισθολογικών βαθµίδων που προβλέπονται,  

κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.,  

αναπροσαρµόζονται  για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, από 1-1-

2014, ως εξής:  

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 907 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 1034 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 1049 Ευρώ 

» ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1078 Ευρώ 

» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1203 Ευρώ 

» Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1260 Ευρώ 

» Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1373 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό δίπλωµα  

στάθµης MASTER 

1430 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό δίπλωµα 1571 Ευρώ 

 

5. Τα ποσά των εισαγωγικών µισθολογικών βαθµίδων που προβλέπονται,  

κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 4 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.,  

αναπροσαρµόζονται  για το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, από 1-

1-2015, ως εξής: 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1.008 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) 1.149 Ευρώ 

» ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆οµικών (∆Ε-∆ΟΜ) 1.166 Ευρώ 

» ∆ιετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1.198 Ευρώ 

» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.337 Ευρώ 

» Τετραετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.400 Ευρώ 

» Πενταετούς Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.526 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε µεταπτυχιακό 

δίπλωµα στάθµης MASTER 

1.589 Ευρώ 

» Εξειδικευµένου Προσωπικού µε διδακτορικό 

δίπλωµα 

1.745 Ευρώ 
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6.    Το καταβαλλόµενο οικογενειακό επίδοµα εξακολουθεί να υπολογίζεται επί 

του ποσού που αντιστοιχεί στην τέταρτη µισθολογική βαθµίδα της 

µισθολογικής κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), όπως αυτό είχε 

διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον όρο 4 της από 6-8-2008 Ε.Σ.Σ.Ε., ήτοι επί του 

ποσού των 1.069,69 ευρώ.  

7.  α. Κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2012 έως και 31-12-2014 το 

κανονικό εβδοµαδιαίο ωράριο του προσωπικού πλήρους απασχόλησης 

ορίζεται σε 35 ώρες. Το εν λόγω εβδοµαδιαίο ωράριο αφορά και το 

προσωπικό πλήρους απασχόλησης µε ειδικά µειωµένα ηµερήσια ωράρια 

(µητέρες βρεφών και λοιπές κατηγορίες) για την εξεύρεση των εν λόγω 

µειωµένων ηµερήσιων ωραρίων.   

Ειδικά οι τυφλοί τηλεφωνητές του Οικιακού Κέντρου κατά το ανωτέρω 

χρονικό διάστηµα εξακολουθούν να απασχολούνται επί πενθήµερο µε 

εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας είκοσι επτά (27) ωρών. 

            β. Από 1-1-2015 ή σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας από 

οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος που θα λάβει χώρα κατά το χρονικό 

διάστηµα από 1-1-2012 έως και 31-12-2014, από την καταγγελία και εφεξής 

θα ισχύει  το εβδοµαδιαίο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού που 

ίσχυε έως και  31-12-2011.  

8.    Ειδικά το προσωπικό µερικής απασχόλησης (µειωµένης- 4ωρης ηµερήσιας 

απασχόλησης) εξακολουθεί να απασχολείται επί  πενθήµερο µε 

εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας είκοσι (20) ωρών και να λαµβάνει  (α) 

µηνιαία αµοιβή ίση µε το ήµισυ (½) του ποσού  της µισθολογικής  

βαθµίδας της µισθολογικής κατηγορίας στην οποία  έχει ενταχθεί, µε βάση 

τα τυπικά προσόντα  (τίτλοι σπουδών) που απαιτήθηκαν για την 

πρόσληψή του από την οικεία Προκήρυξη ή τη σχετική Απόφαση της 

∆ιοίκησης και εξελιχθεί  περαιτέρω σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, όπως 

το ποσό της µισθολογικής βαθµίδας διαµορφώθηκε µε τον όρο 4 της από 

6-8-2008 Ε.Σ.Σ.Ε, καθώς και (β) τις λοιπές παροχές που προβλέπονται από 

τις σχετικές Αποφάσεις ή εγκύκλιες  οδηγίες της ∆ιοίκησης.   

9.  Κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2012 έως την 31-12-2014 ή έως την 

τυχόν καταγγελία της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο 

µέρος που θα λάβει χώρα κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα, η 

εταιρία δεσµεύεται να µην προσφύγει σε εκ περιτροπής εργασία ή/και σε 

καταγγελία συµβάσεων εργασίας του προσωπικού για οικονοµοτεχνικούς 

λόγους.  

10.  Κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2012 έως την 31-12-2014 ή έως την 

τυχόν καταγγελία της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο 

µέρος που θα λάβει χώρα κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα, ο 

ΟΤΕ δεν θα µεταβάλλει το µισθολόγιο, εφόσον αυτό θα είναι σύννοµο. 
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11. H διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. ορίζεται αορίστου χρόνου. Η 

παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε καταγγέλλεται από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.   

12. Από την ηµεροµηνία της τυχόν καταγγελίας της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. από 

οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος και εφεξής, οι όροι  της παρούσας 

Ε.Σ.Σ.Ε. παύουν να έχουν  οποιαδήποτε ισχύ προς το µέλλον και ισχύουν 

αυτοδίκαια και άµεσα οι τροποποιούµενοι µε την παρούσα όροι 

προγενέστερων Ε.Σ.Σ.Ε.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ 

 

 

MIXAΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ 

 

ΑΝΤ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ 

 

 

 


