ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ 2003
ην Μαξνχζη (Γηνηθεηηθφ Μέγαξν ΟΣΔ), ζήκεξα 30 -6-2003, νη ππνγεγξακκέλνη:
α. Αθελφο ΛΔΤΣΔΡΗ ΑΝΣΩΝΑΚΟΠΟΤΛΟ, Πξφεδξνο Γ.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ
ΟΣΔ, σο εθπξφζσπνο ηνπ Οξγαληζκνχ,
β. Αθεηέξνπ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ, Πξφεδξνο ηεο ΟΜΔ-ΟΣΔ θαη ΥΡΗΣΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο ΟΜΔ-ΟΣΔ,
φινη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1876/90, γηα ηε ζχλαςε θαη
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Δπηρεηξεζηαθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο (Δ...Δ.),
ζπκθψλεζαλ ηα παξαθάησ:

1. Σν πνζφ ηεο εηζαγσγηθήο κηζζνινγηθήο βαζκίδαο πνπ πξνβιέπεηαη, θαηά θαηεγνξία
πξνζσπηθνχ, απφ ηνλ φξν 1 ηεο , απφ 25-6-2001 ε.ζ.ζ.ε., αλαπξνζαξκφδεηαη, απφ 1-12003, σο εμήο :
Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) 695 επξψ
" Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) 791 επξψ
" Γεπηεξνβάζκηαο Γνκηθψλ (ΓΔ-ΓΟΜ) 804 επξψ
" Γηεηνχο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ2) 826 επξψ
" Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) 921 επξψ
" Σεηξαεηνχο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ4) 965 επξψ
" Πεληαεηνχο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ5) 1052 επξψ
" Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ κε κεηαπηπρηαθφ
δίπισκα ζηάζκεο MASTER 1094 επξψ
" Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ κε δηδαθηνξηθφ δίπισκα 1202 επξψ

2. Η θαηαβνιή ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλσηέξσ φξν ζα
γίλεη ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο, ηελ 1-1-2003 θαη ηελ 1-9-2003.

3. ην πξνζσπηθφ πνπ απνιχζεθε απφ 2-1-2003 ή ζα απνιπζεί κέρξη 31-12-2003,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠ-ΟΣΔ θαη ησλ ε.ζ.ζ.ε, νη απμήζεηο απνδνρψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ 1-1-2003 θαη απφ 1-9-2003, απφ ηνλ φξν 1 ηεο παξνχζαο ε.ζ.ζ.ε.,
ρνξεγνχληαη αζξνηζηηθά έλαλ πιήξε εκεξνινγηαθφ κήλα πξν ηεο εκεξνκελίαο απφιπζήο
ηνπ θαη πάλησο φρη λσξίηεξα απφ 1-1-2003.

4. Σα πνζά ησλ κηζζνινγηθψλ βαζκίδσλ ηνπ φξνπ 1 ηεο παξνχζαο ε.ζ.ζ.ε.
αλαπξνζαξκφδνληαη , απφ 1-1-2004, σο εμήο:
Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) 697 επξψ
" Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) 794 επξψ
" Γεπηεξνβάζκηαο Γνκηθψλ (ΓΔ-ΓΟΜ) 806 επξψ
" Γηεηνχο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ2) 828 επξψ
" Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) 924 επξψ
" Σεηξαεηνχο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ4) 968 επξψ
" Πεληαεηνχο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ5) 1055 επξψ
" Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ κε κεηαπηπρηαθφ
δίπισκα ζηάζκεο MASTER 1098 επξψ
" Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ κε δηδαθηνξηθφ δίπισκα 1206 επξψ
ε πεξίπησζε πνπ ε αχμεζε ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή, γηα ην έηνο 2003, ππεξβεί ην
3,8%, ηα πνζά ησλ κηζζνινγηθψλ βαζκίδσλ, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ 1-1-2004, ζα
απμεζνχλ θαηά ην πνζνζηφ ηεο ππέξβαζεο.

5. ην ηέινο ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ. 1 ηνπ ΚΔΦ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΓΚΠ-ΟΣΔ, πνπ
αθνξά ην ρξνλνεπίδνκα, πξνζηίζεληαη ηα εμήο:
"31 εηψλ πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, πνζνζηφ 82%
32 "
"
"
"
84%"
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο φξνπ αξρίδεη απφ 2-1-2004.

6. Η πξφζζεηε απνδεκίσζε ησλ πέληε (5) κεληαίσλ κηζζψλ, πνπ ρνξεγνχληαη ζην
απνιπφκελν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 9 ηεο, απφ 25-6-2001, ε.ζ.ζ.ε., απμάλεηαη,
απφ 2-1-2004, ζε επηά (7) κεληαίνπο κηζζνχο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ
ελ ιφγσ φξν.

7. Ο φξνο 5 ηεο, απφ 16-5-95, ε.ζ.ζ.ε., ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
"Γηα θάζε εκέξα απνπζίαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή απνρήο δηθαηνχρνπ πξντζηακέλνπ απφ
ηα ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα, εθηφο ηεο απνπζίαο ζε θαλνληθή άδεηα, πεξηθφπηεηαη ην
1/30 ησλ αλσηέξσ εμφδσλ θαη ρνξεγνχληαη ζην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ".

8. πζηήλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γελ. Γ/ληή Γ. & Α. Α. Γπλακηθνχ, κηθηή επηηξνπή, απφ
εθπξνζψπνπο ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο ΟΜΔ-ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ έληαμε ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιήθζεθε κέρξη 10-6-99 ζε κηζζνινγηθέο θαηεγνξίεο ζε ζπλάξηεζε
κε ηα πθηζηάκελα, θάζε θνξά, ηππηθά ηνπ πξνζφληα θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθφ πφξηζκα ζηε
Γηνίθεζε, ην αξγφηεξν κέρξη 31-12-2003.

9. Η νκαδηθή αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξέρεηαη θαηφπηλ ηνπ φξνπ 37 ηεο, απφ 256-2001, ε.ζ.ζ.ε., ζα ζπλερηζηεί κε φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο πνπ
δελ κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξεο απφ ηηο, κέρξη ζήκεξα, ηζρχνπζεο. Δηδηθφηεξα ην
πνζνζηφ θάιπςεο γηα ηελ επξεία λνζνθνκεηαθή θαη εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε
απμάλεηαη απφ 80% ζε 90%. Δπίζεο ζην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε ηελ 1-1-2002 θαη
είρε εληαρζεί ζην ελ ιφγσ αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, θαηέζηε δε ή ζα θαηαζηεί
ζπληαμηνχρν, παξέρνληαη νη ίδηεο πξφζζεηεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο. Οη ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο φξνπ, ζα θαζνξηζηνχλ κε Δγθχθιην ηνπ Γελ. Γ/ληή Γ. & A. A. Γ.

10. Υορηγείται στην ΟΜΕ-ΟΣΕ πνζφ ησλ 385.000 επξψ γηα ην έηνο 2003 γηα ηελ
αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ εξγαδνκέλσλ θαη
ζπλδηθαιηζηηθήο επηκφξθσζεο.

11. Σα αλαθεξφκελα ζηνλ φξν 2 ηεο, απφ 29-11-2001, ε.ζ.ζ.ε., θαηά ην κέξνο πνπ
αθνξνχλ ην ΣΑΠ-ΟΣΔ, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο απνιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη’ εθαξκνγήλ ηεο, απφ 13-2-2003, ε.ζ.ζ.ε. Μέξνο ηνπ πνζνχ πνπ
πξνθχπηεη, θαηά ηα αλσηέξσ, ζα δηαηεζεί γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ κηζζνινγίνπ,
ζχκθσλα κε ηνλ φξν 8 ηεο παξνχζαο ε.ζ.ζ.ε., επηθπιαζζνκέλεο ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο
αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ.

12. Πξνζιακβάλνληαη, ζε πνζνζηφ 10% πιένλ ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ, εθεμήο, ζέζεσλ
δνθίκνπ ή κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, ηέθλα δνθίκνπ ή κνλίκνπ (ελ ελεξγεία) ή απνβηψζαληνο ή
ζπληαμηνδνηεζέληνο πξνζσπηθνχ, θαηά ζεηξά ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο κε ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. Με Δγθχθιην ηνπ Γελ. Γ/ληή Γ. & A.A. Γ. ζα
θαζνξηζηνχλ ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο φξνπ.

13. ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη, βάζεη πξνγξάκκαηνο, απνθιεηζηηθά θαη θαηά πιήξεο
σξάξην εξγαζίαο, κε ηε ιήςε θαη θαηαγξαθή, ησλ αλαγγειιφκελσλ, απφ ηνπο
ζπλδξνκεηέο ηνπ Οξγαληζκνχ, βιαβψλ ζηα θαζνξηδφκελα, αξκνδίσο, Κέληξα Αλαγγειίαο
Βιαβψλ, εθαξκφδεηαη ην σξάξην εξγαζίαο θαη ηα ηκήκαηα ελδηάκεζεο αλάπαπζεο (repos)
πνπ ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΩΔΠ-ΟΣΔ θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην
πξνζσπηθφ ηειεθσληθήο αληαπφθξηζεο. ην αλσηέξσ πξνζσπηθφ ρνξεγείηαη θαη ην
επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ..-ΟΣΔ (
ζπλεδξ. 1488/77 θαη 1854/84).
Λνηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο φξνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην
Γεληθφ Γ/ληή Γ. & A. A. Γ.

14. Μέρξη 30-9-2003, ε αξκφδηα Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία ζα εθδψζεη Δγθχθιην γηα ηελ
εθαξκνγή ζηνλ Οξγαληζκφ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ, απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία,
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ κπξνζηά ζε νζφλεο
νπηηθήο θαηαγξαθήο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη φπσο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο ελ

ιφγσ Δγθπθιίνπ, κε φξν ε.ζ.ζ.ε., θαηαξγήζνπλ ηνπο φξνπο 27 ηεο, απφ 7-3-90, 28 ηεο,
απφ 10-5-96 θαη 1 ηεο, απφ 11-6-99, ε.ζ.ζ.ε.

15. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΟΣΔ, δχλαηαη, θαηά παξέθθιηζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΓΚΠ-ΟΣΔ, λα πξνζιακβάλεηαη, σο δφθηκν, έλα κέινο ηεο νηθνγελείαο κέρξη
πξψηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο ή ζχδπγνο δνθίκνπ ή κνλίκνπ ππαιιήινπ πνπ έραζε ηε δσή
ηνπ ή θαηέζηε αλίθαλνο γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία, εμαηηίαο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ, ζε ζέζε αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπ. Η ζρεηηθή
αίηεζε πξφζιεςεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εηψλ
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζπλέβε ην εξγαηηθφ αηχρεκα θαη ζπλνδεχεηαη απφ ακεηάθιεηε
δήισζε παξαηηήζεσο ησλ ινηπψλ δηθαηνχρσλ απφ ην δηθαίσκα..
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

16. ε πεξίπησζε δνθίκσλ ή κνλίκσλ ππαιιήισλ ΟΣΔ ζαλφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα
ππεξεζίαο ησλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο, θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ, ελφο κέινπο ηεο νηθνγελείαο κέρξη πξψηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο ή ζπδχγνπ
δνθίκνπ ή κνλίκνπ ππαιιήινπ, κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε
Δγθχθιην ηνπ Γελ. Γ/ληή Γ. & A. A. Γ.

17. πζηήλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γελ. Γ/ληή Γ. & Α. Α. Γ., κηθηή Δπηηξνπή απφ
εθπξνζψπνπο ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο ΟΜΔ-ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ζέκαηα ΓΚΠ-ΟΣΔ, φπσο
φξνη πξνζιήςεσο, εμέιημε πξνζσπηθνχ, πεηζαξρηθά δεηήκαηα θαζψο θαη ηπρφλ άιια
ζέκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Η αλσηέξσ Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη
ζρεηηθφ πφξηζκα ζηε Γηνίθεζε ην αξγφηεξν κέρξη 31-12-2003. Η ελ ιφγσ Δπηηξνπή ζα
εμεηάζεη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηξφπνπο ζηειέρσζεο ηεο Γ/λζεο Μάξθεηηλγθ θαη εληφο
κελφο ζα ππνβάιεη ζρεηηθφ πφξηζκα, ην νπνίν ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη λα
απνηειέζεη φξν ε.ζ.ζ.ε.

18. πζηήλεηαη πκβνχιην Πξναγσγψλ, ην νπνίν ζα εμεηάδεη ελζηάζεηο θαηά απνθάζεσλ
γηα βαζκνινγηθή ή κηζζνινγηθή πξναγσγή ηνπ Κεληξηθνχ ή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
πκβνπιίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο α, β θαη γ ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ ΓΚΠ-ΟΣΔ. Η ζχλζεζε ηνπ παξαπάλσ πκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε
ηνπ Γ/ληα πκβνχινπ.
Σν ελ ιφγσ πκβνχιην ζα εμεηάζεη φιεο ηηο, θαηά ηα σο άλσ, ελζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην έηνο 2000 θαη κεηά. Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο
ηνπ παξφληνο φξνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην Γελ. Γ/ληή Γ. & A. A. Γ.

19. Ο Κιάδνο Πξνζσπηθνχ Γηνηθεηηθφο-Δθκεηαιιεχζεσο κεηνλνκάδεηαη ζε ΔκπνξηθφΓηνηθεηηθφ Κιάδν.

20. Οη ηαηξνί ηνπ Οξγαληζκνχ δχλαληαη λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο Πξντζηακέλσλ
Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ, ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο, εθαξκνδνκέλσλ
θαηά ηα ινηπά ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 10 ηνπ ΓΚΠ- ΟΣΔ.
ηελ παξνχζα ππάγεηαη ην κφληκν θαη δφθηκν πξνζσπηθφ. Σν έθηαθην πξνζσπηθφ ππάγεηαη
κφλν ζε φζεο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο αλαθέξεηαη ξεηά ή νξίδεηαη απφ ηελ αηνκηθή
ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ, απφ δηαηάμεηο ε.ζ.ζ.ε., απφ Απνθάζεηο ηνπ Γ..-ΟΣΔ θαη απφ
εγθχθιηεο ππεξεζηαθέο εληνιέο.
Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο, εθηφο αλ άιισο
νξίδεηαη ζε απηέο.
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