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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Η απασχόληση στον τομέα παροχής υπηρεσιών ICT (Information, 

Computer, Telecommunications technology) τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει 

γνωρίσει μεγάλη άνοδο ακολουθώντας την παγκόσμια τάση. Οι εταιρίες 

πληροφορικής είναι εταιρίες με μικρό αριθμό απασχολούμενων, ενώ μετά την 

απελευθέρωση των Τηλεπικοινωνιών οι εταιρίες που δημιουργήθηκαν 

απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους. 

Ωστόσο από τις εταιρίες αυτές μόνο στον Ο.Τ.Ε. ισχύουν οι συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας των οποίων το καθεστώς θεσμοθετήθηκε το 1990. Από 

τότε και μέχρι σήμερα οι εργασιακές σχέσεις στον Ο.Τ.Ε. διαμορφώνονται 

τόσο από το αποτέλεσμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όσο και από 

νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και τους εκάστοτε πολιτικούς και οικονομικούς 

στόχους της πολιτείας και της διοίκησης.  

Η διαδικασία της μετοχοποίησης του Ο.Τ.Ε.,. μέχρι το σημερινό 

καθεστώς στο οποίο το management του Οργανισμού ανήκει στην Deutsche 

Telekom και μόλις το 25% των μετοχών του στο Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε 

από το 1996 για τερματιστεί τον Ιούλιο του 2008. Η διαδικασία αυτή 

συνετέλεσε αποφασιστικά στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων στον Ο.Τ.Ε. 

και στην πλήρη κατάργηση της μονιμοποίησης στον Οργανισμό. 

Οι προοπτικές των εργασιακών σχέσεων στον Οργανισμό εξαρτώνται 

τόσο από τα μελλοντικά οικονομικά δεδομένα του Ο.Τ.Ε., όσο και από τις 

αποφάσεις της καινούργιας διοίκησης του. Σημαντικοί παράγοντες στην 

διαμόρφωση του καινούργιου εργασιακού τοπίου παραμένουν τα συνδικάτα 

αλλά βεβαίως και το Ελληνικό Δημόσιο.  
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Η Παροχή Υπηρεσιών ICT στην Ελλάδα - Η περίπτωση του ΟΤΕ 

1) Εισαγωγή 
 

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών ICT (Information, Computer, 

Telecommunications technology) στην Ελλάδα γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα. Η απασχόληση αντίστοιχα 

στον συγκεκριμένο τομέα είχε ανοδική πορεία χωρίς ωστόσο να υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος για τον ακριβή αριθμό 

των απασχολούμενων την τελευταία δεκαπενταετία. Πρωταγωνιστικό ρόλο 

στον τομέα παροχής υπηρεσιών ICT στην Ελλάδα έπαιξε, και συνεχίζει να 

κατέχει ο Ο.Τ.Ε.. Η διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στον Ο.Τ.Ε. 

επηρεάστηκε σταδιακά τόσο από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και από την 

ανάγκη του οργανισμού να ανταποκριθεί στο διαρκώς αυξανόμενο 

ανταγωνισμό μετά την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών το 2001.  

 

2) Η κατανομή της απασχόλησης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
ICT την δεκαετία του 90 και του 2000 στην Ελλάδα 

 

Η απασχόληση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ICT στην Ελλάδα τις 

τελευταίες δεκαετίες ακολούθησε σε γενικές γραμμές την αντίστοιχη πορεία 

ανάπτυξης του κλάδου ICT.  

Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΣΥΕ, και αναφέρονται στο σύνολο 

των επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο ανεξαρτήτως νομικής μορφής, 

στον τομέα ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) εργάζονταν 

το 2006 περίπου 80.000 άτομα, όταν το 2000 η αντίστοιχη απασχόληση ήταν 

58.000 άτομα. Η απασχόληση κατά την περίοδο 2000-2006 έχει επομένως 

αυξηθεί σωρευτικά κατά 37,4%, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι 

της τάξης του 5,4%. Οι ρυθμοί αυτοί είναι σημαντικά ταχύτεροι των 

αντίστοιχων της συνολικής απασχόλησης, γι’ αυτό και η συμμετοχή του τομέα 

στο σύνολο της απασχόλησης της χώρας έχει αυξηθεί από το1,34% στο 

1,68% το 2006 (μέση συμμετοχή του τομέα ΤΠΕ στη συνολική απασχόληση 

στο 1,52%). 

Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών εργάζεται το 41% των συνολικών 

απασχολούμενων στον τομέα, ενώ σχεδόν 30% εργάζεται στις Υπηρεσίες 

πληροφορικής. Στον κλάδο αυτό άλλωστε παρατηρείται και η μεγαλύτερη 
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αύξηση στην εξεταζόμενη περίοδο, αφού η απασχόληση στην επταετία 2000-

2006 αυξήθηκε κατά 108,1% (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 13%). 

Ακολουθεί ο κλάδος του εμπορίου με σωρευτική αύξηση κατά 29,6% 

(μέσος ρυθμός 4,4%) και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών με 21,9% (3,4% 

αντίστοιχα), ενώ ο κλάδος της μεταποίησης αύξησε την απασχόλησή του 

μόνο κατά 4,4%. Η μεταποίηση αποτελεί άλλωστε, και την υποκατηγορία 

προϊόντων ΤΠΕ που παρουσιάζει αρνητικές μεταβολές σε επιμέρους 

κλάδους, όπως η κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, η κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, 

δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου 

βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής και η κατασκευή εξοπλισμού ελέγχου των 

βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται με όρους ιστορικότητας, ο αριθμός των 

επιχειρήσεων στον τομέα ΤΠΕ, που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα από την δεκαετία 

του 1970, έως σήμερα.: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 

 Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων HELLASTAT  
 

Όπως είναι φανερό, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70’ δεν υπήρχε 

ιδιαίτερη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα στον τομέα ΤΠΕ, με το ποσοστό των 

επιχειρήσεων να μη ξεπερνά το 3,1%. Στην ουσία αυτό το ποσοστό 

αναφέρεται σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, αλλά και σε μεταποιητικές 

που κατασκευάζουν ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό υλικό, αρκετές από τις 

οποίες είναι θυγατρικές πολυεθνικών. Από το τέλος της δεκαετίας του 80’, 

υπήρξε μεγάλη δραστηριοποίηση στο χώρο των ΤΠΕ, και την περίοδο 1996-

2000 υπήρξε έντονη άνθηση με πλήθος νέων επιχειρήσεων, που ακολούθησε 

άλλωστε τη ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ διεθνώς. Η συντριπτική ωστόσο 
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πλειονότητα των επιχειρήσεων που συνθέτουν τον εγχώριο τομέα ΤΠΕ έχει 

ιδρυθεί την τελευταία δεκαπενταετία (83,4%). Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις 

ΤΠΕ έχει μάλιστα ιδρυθεί την πιο πρόσφατη περίοδο, (από το 2001 και μετά), 

φανερώνοντας τη ολοένα και δυναμικότερη δραστηριοποίηση αντίστοιχων 

επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.  

Μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος των επιχειρήσεων του τομέα ΤΠΕ, 

αποδίδεται στον παρακάτω Πίνακα 2. Τα στρώματα μεγέθους που 

χρησιμοποιούνται, αντιστοιχούν στις ευρωπαϊκές στρωματοποιήσεις, και 

περιλαμβάνουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (micro firms) που απασχολούν 

μέχρι 10 άτομα, τις μικρές επιχειρήσεις (small firms) που απασχολούν 11 έως 

49 άτομα, τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (medium-sized firms) με 50 έως 

250 άτομα και τέλος τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 250 

εργαζομένους.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ (βάση προσωπικού 2006) 

 

 

Διαπιστώνεται λοιπόν από τον Πίνακα 2, ότι η μεγάλη πλειονότητα των 

επιχειρήσεων ΤΠΕ, (81,5%) απασχολεί μέχρι 49 εργαζόμενους, κάτι που 

τοποθετεί τον κύριο όγκο τους στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων. 

Μόνο το 14,8% των επιχειρήσεων μπορεί να θεωρηθεί ως μία μεσαίου 

μεγέθους επιχείρηση, που απασχολεί δηλαδή από 50 έως 249 εργαζόμενους, 

ενώ οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ΤΠΕ (πάνω από 250 εργαζόμενους) 

είναι μόνο 41, και δραστηριοποιούνται κυρίως στο χώρο του εμπορίου, 

(μεγάλες αλυσίδες λιανικών καταστημάτων) αλλά και στο χώρο των 
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Τηλεπικοινωνιών. Συνολικά κάθε επιχείρηση ΤΠΕ, απασχολεί κατά μέσο όρο 

115 άτομα, ενώ η μέση επιχείρηση ΤΠΕ απασχολεί 24 άτομα.  

Η σχέση που συνδέει το έτος ίδρυσης της επιχείρησης και την 

απασχόληση, αποδίδεται στον Πίνακα 3. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70’, 

οι επιχειρήσεις απασχολούσαν πάνω από 150 άτομα κατά μέσο όρο. 

Ωστόσο στη συνέχεια κυριαρχούν σε κάθε επιμέρους κατηγορία οι πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν και την πλειονότητα του συνόλου των 

επιχειρήσεων ΤΠΕ. Αναδεικνύεται λοιπόν, μία αναμενόμενη αντίστροφη 

σχέση μεταξύ παλαιότητας επιχειρήσεων και μεγέθους τους. Η βιωσιμότητα 

μιας επιχείρησης συνδέεται με τις προοπτικές μεγέθυνσής της, επομένως όσο 

περισσότερο μεγαλώνουν ιστορικά οι επιχειρήσεις, αυξάνονται και οι 

πιθανότητες να μπορεί να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και να διευρύνει το 

προσωπικό της. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από το 90% των 

επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν μετά το 2000, απασχολούν το πολύ μέχρι 49 

άτομα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σχέση έτους ίδρυσης του προσωπικού των επιχειρήσεων ΤΠΕ 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων HELLASTAT 

 

Το 84,3% των πολύ μικρών επιχειρήσεων, (<10 άτομα) έχει ιδρυθεί μετά 

το 1996, με το ποσοστό αυτό να περιορίζεται όσο κινούμαστε σε μεγαλύτερα 
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μεγέθη επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μέσο μέγεθος των 

επιχειρήσεων να περιορίζεται στις πιο «σύγχρονες» περιόδους. Έτσι οι 

επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά το 2000, απασχολούν κατά μέσο όρο 41 

άτομα, ενώ π.χ. οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί τη δεκαετία του 80,’ 

απασχολούν 144 άτομα. 

Αναφορικά με την μορφή της απασχόλησης στον τομέα ICT, ο τομέας 

τεχνολογιών πληροφορικής δεν καλύπτεται από συλλογικές 

διαπραγματεύσεις. Ο κλάδος είναι ως επί το πλείστον κατακερματισμένος σε 

μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν λιγότερο από 20 εργαζόμενους, 

ενώ στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κυριαρχούν οι ατομικές συμβάσεις. Στον 

τομέα τεχνολογιών των επικοινωνιών, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι 

επιχειρησιακές συμβάσεις του Ο.Τ.Ε., καλύπτουν ένα σχετικά μεγάλο αριθμό 

εργαζομένων στον τομέα αυτόν. Ωστόσο, με δεδομένο τον σταθερά μειούμενο 

αριθμό εργαζομένων του Ο.Τ.Ε., στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησής του, το 

ποσοστό των εργαζομένων με συλλογική σύμβαση εργασίας στον τομέα των 

επικοινωνιών μειώνεται. 

Η άποψη των συνδικάτων για τις εξελίξεις στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις στον κλάδο, εκφράζεται συνεπώς κατά κύριο λόγο από  

την Ο.Μ.Ε.- Ο.Τ.Ε.,  η οποία είναι η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση στον 

κλάδο. Η Ο.Μ.Ε.- Ο.Τ.Ε. λοιπόν επισημαίνει, ότι στα πλαίσια του 

ανταγωνισμού που δημιουργεί η απελευθέρωση της αγοράς των 

τηλεπικοινωνιών κυρίως στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, το περιεχόμενο 

των εργασιακών σχέσεων επηρεάζεται σημαντικά με κύρια κατεύθυνση την 

αύξηση της ευελιξίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα συνδικάτα θεωρούν πλέον 

αναγκαία την συζήτηση γύρω από το ζήτημα της σύνδεσης μισθού και 

παραγωγικότητας, ζήτημα οξύτατης σύγκρουσης μεταξύ διοικήσεων και 

εργαζομένων μέχρι σήμερα. Επισημαίνει ωστόσο, ότι η εφαρμογή τέτοιων 

συστημάτων θα πρέπει να γίνει με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, 

έχοντας ως σημείο αφετηρίας μία κοινή μισθολογική βάση. Επίσης, τα 

συστήματα αυτά δεν θα πρέπει να αποβλέπουν στην περαιτέρω απορύθμιση 

των εργασιακών σχέσεων. 
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3) Οι Εργασιακές σχέσεις στον Ο.Τ.Ε. σε συνάρτηση με τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας από την αρχή της δεκαετίας του 90 έως σήμερα 
 

Οι εργασιακές σχέσεις στον Ο.Τ.Ε., διαμορφώνονταν από την δεκαετία 

του 90 έως σήμερα, από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ο.Μ.Ε.-

Ο.Τ.Ε. και τις εκάστοτε διοικήσεις του Ο.Τ.Ε., όπως ορίζονταν από τον νόμο 

1876/90, «Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις». 

Επηρεάζονταν επίσης, και από νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας αλλά και 

από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Οργανισμού .  

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διεξάγονταν στον Ο.Τ.Ε. μεταξύ 

Ο.Μ.Ε.- Ο.Τ.Ε. και εκπροσώπων της Διοίκησης του Οργανισμού. Η 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε. εκπροσωπεί την εργατική πλευρά 

στις διαπραγματεύσεις. Η Ο.Μ.Ε.- Ο.Τ.Ε. είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό 

όργανο και εντάσσεται στη δύναμη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Η Ο.Μ.Ε.- Ο.Τ.Ε. έχει αποκλειστικό δικαίωμα σύναψης 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας στο επίπεδο της επιχείρησης, αλλά όχι στο 

πλαίσιο του Ομίλου. Με βάση συνδικαλιστικές εκτιμήσεις η Ομοσπονδία 

προσέγγιζε επίπεδα συνδικαλιστικής πυκνότητας της τάξεως του 100%, μέχρι 

πριν μια πενταετία, παρόλο που η συμμετοχή σε αυτήν είναι εκούσια. Την 

τελευταία πενταετία όμως, στους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους, τα 

ποσοστά συνδικαλιστικής πυκνότητας είναι και μέχρι 30%. Η Ομοσπονδία 

είναι μέλος της UNI Europa Telecom, και συμμετέχει σε διάφορες διεθνείς 

επιτροπές κοινωνικού διαλόγου και διεθνή Forum. Τέλος, η Ομοσπονδία 

αποτελείται από 8 σωματεία εργαζομένων, ανάλογα με το επίπεδο ειδίκευσης 

και τη θέση εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, η γενική κατεύθυνση της Ο.Μ.Ε.-

Ο.Τ.Ε., είναι η πραγματοποίηση συγχωνεύσεων ανάμεσα στα σωματεία που 

είναι μέλη της, ώστε να καταστεί πιο ενιαία η εκπροσώπηση των εργαζομένων 

της εταιρίας. Η Διοίκηση του Ο.Τ.Ε., ορίζει ομάδα διαπραγμάτευσης με την 

Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε., για τη σύναψη της επιχειρησιακής συμφωνίας. Ο Ο.Τ.Ε. 

ανήκει στην εργοδοτική οργάνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 

(ΣΕΒ), ο οποίος εντάσσεται στην Ένωση Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών και 

Εργοδοτικών Συνδέσμων (UNICE). 

Η επιχειρησιακή σύμβαση στον Ο.Τ.Ε., με συμβαλλόμενα μέρη τη 

διοίκηση της εταιρίας, και την Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε., καλύπτει το σύνολο των 

Χαράλαμπος Λεοντίδης                                                                                                            8 



Η Παροχή Υπηρεσιών ICT στην Ελλάδα - Η περίπτωση του ΟΤΕ 

εργαζομένων, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε κάποιο εργατικό σωματείο 

εντός της εταιρίας. Όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ Ο.Τ.Ε. και 

ΟΜΕ-Ο.Τ.Ε., αναφέρονται όχι μόνο σε ζητήματα μισθολογικών 

αναπροσαρμογών, αλλά και σε διάφορα θεσμικά, που άπτονται του Γενικού 

Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.-Ο.Τ.Ε.), όπως θέματα αδειών, προαγωγών, 

μεταθέσεων, κλπ. Η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι 

απλή και σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων από πλευράς Ο.Μ.Ε.-

Ο.Τ.Ε. και Ο.Τ.Ε., αρκετά λειτουργική. Τα συνδικάτα (Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε.) από την 

πλευρά τους, καλούν τους εκπροσώπους όλων των πρωτοβάθμιων 

σωματείων, και τους ζητούν να καταθέσουν τα αιτήματα των κατηγοριών 

εργαζομένων που εκπροσωπούν. Συνήθως, αυτά αφορούν ένα μισθολογικό 

και ένα αντίστοιχα θεσμικό αίτημα. Από την ενέργεια αυτή, προκύπτει το 

συνολικό διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας, το οποίο χρησιμοποιείται για 

την καταγγελία της ισχύουσας σύμβασης εργασίας. Στη συνέχεια, ακολουθούν 

διαπραγματεύσεις με την ειδική ομάδα διαπραγματεύσεων της εταιρίας, μέχρι 

να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές στο περιεχόμενο της νέας συμφωνίας, η 

οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες 

συμβάσεις εργασίας στον Ο.Τ.Ε. ήταν διετούς ισχύος. 

Ο νόμος 1876/90, σύμφωνα με τον οποίο, λαμβάνουν χώρα οι 

Συλλογικές διαπραγματεύσεις, προβαίνει σε κατηγοριοποίηση των 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε) με βάση το πεδίο εφαρμογής τους. 

Έτσι τα είδη των Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με τον Ν 1876/90 είναι τα ακόλουθα: 

α. Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που 

αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας, και ρυθμίζουν τις αμοιβές των 

ανειδίκευτων εργατών και υπαλλήλων και γενικά όλων όσων δεν υπάγονται 

σε άλλες Σ.Σ.Ε. Παράλληλα η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θέτει τους γενικούς όρους, που 

αφορούν όλους τους εργαζόμενους, όπως π.χ. προστασία της μητρότητας, 

ετήσιες άδειες, αποζημίωση απόλυσης εργατών (άρθ. 3παρ.1 και παρ. 8 του 

Ν. 1876/1990). Η ΕΓΣΣΕ συνάπτεται από την αντιπροσωπευτικότερη 

τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων και τις 

αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών  

( άρθρο 3 παρ.3 του Ν.1876/1990 ). 

β. Κλαδικές, που αφορούν εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή 

συναφών επιχειρήσεων. Αυτές οι Σ.Σ.Ε. καλύπτουν πλήθος ειδικοτήτων 
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εργαζομένων, και ουσιαστικά πρέπει να καλύπτουν όλες τις ειδικότητες των 

εργαζομένων στον κλάδο. Η έννοια του οικονομικού κλάδου, προσδιορίζεται 

με οικονομικά κριτήρια σε σχέση με την συνάφεια των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που εντάσσονται στον κλάδο (αρ. 3 παρ. 

1β και 8 παρ. 2 Ν.1876/1990). Οι κλαδικές ΣΣΕ, συνάπτονται από τις 

αντιπροσωπευτικές πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, που καλύπτουν τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το 

επάγγελμα ή την ειδικότητα τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του 

ιδίου κλάδου, και από εργοδοτικές οργανώσεις επίσης του ιδίου κλάδου. 

Ειδικά για τους εργαζομένους στις τράπεζες σε περίπτωση, που δεν 

υπάρχουν εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, οι εν λόγω Σ.Σ.Ε. 

συνάπτονται, από μεμονωμένους εργοδότες, που εκπροσωπούνται με κοινό 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον αυτοί οι εργοδότες 

καλύπτουν το 70% των εργαζομένων (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.1876/1990). 

γ. Ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζομένους 

συγκεκριμένου επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών 

ειδικοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, το κριτήριο είναι η έννοια του 

επαγγέλματος, όπως αυτό προσδιορίζεται λειτουργικά από την επαγγελματική 

κατάρτιση, τα εργασιακά καθήκοντα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη συνάφεια των επαγγελμάτων, και την 

ικανότητα εκπροσώπησης των συμβαλλομένων μερών (αρ 3 παρ 1γ και αρ 8 

παρ 2 Ν.1876/90). 

Οι ομοιοεπαγγελματικές Σ.Σ.Ε. από την πλευρά των εργαζομένων, 

συνάπτονται από τις αντιπροσωπευτικές πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες 

ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, και από την πλευρά των 

εργοδοτών, από εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης (άρθρο 

3 παρ.6 του Ν.1876/1990). 

δ. Επιχειρησιακές, που αφορούν όλους τους εργαζομένους μίας 

επιχείρησης ή μίας εκμετάλλευσης, δηλαδή μίας αυτοτελούς οργανωτικής και 

παραγωγικής μονάδας, που ανήκει σε μια επιχείρηση, η οποία λειτουργεί με 

εγκαταστάσεις της στην ίδια ή σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές με όμοιες ή 

διαφορετικές παραγωγικές δραστηριότητες (αρ 3 παρ. 1δ-6 παρ1β και αρ 8 

παρ. 2 Ν. 1876/90), εφόσον στην επιχείρηση ή την εκμετάλλευση, στην οποία 

αφορά η Σ.Σ.Ε. απασχολούνται τουλάχιστον 50 άτομα. Οι επιχειρησιακές 
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Σ.Σ.Ε. συνάπτονται από την αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της 

επιχείρησης, ή της εκμετάλλευσης, που καλύπτουν τους εργαζόμενους 

ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση, ή την ειδικότητά τους, και εφόσον 

ελλείπουν από τις αντίστοιχες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη 

(άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.1876/1990 ). 

Οι κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 

μπορεί να είναι τοπικές ή εθνικές, ανάλογα με την έκταση του τοπικού πεδίου 

εφαρμογής τους. Οι Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου 

στο δημόσιο (δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές) καθώς και 

(Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης), χαρακτηρίζονται κατά είδος με τα ίδια κριτήρια 

χαρακτηρισμού των ειδών των συλλογικών ρυθμίσεων, σε εφαρμογή του 

άρθρου 19 του Ν 1876/1990. 

Η περίπτωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον Ο.Τ.Ε. ανήκει 

βεβαίως στις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αν και 

σύμφωνα με τον νόμο 1876/1990 στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν 

αποκλειστικά εκπρόσωποι της εργοδοσίας και των συνδικάτων, εντούτοις 

έχουνε γίνει από την πολιτεία και νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο να 

παρέμβουν στο αποτέλεσμα των συνομιλιών των δύο πλευρών. 

Έτσι ο νόμος 3429/05 στο άρθρο 14 ορίζει ότι στο Υφιστάμενο 

προσωπικό 

1. Οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, που εμφανίζουν αρνητικά 

οικονομικά αποτελέσματα, ή επιχορηγούνται από το Δημόσιο, με στόχο την 

εξυγίανσή τους, υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αξιοποίηση του προσωπικού τους καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους 

κανονισμούς προσωπικού και οργανογράμματα, καθώς και προγράμματα 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. Ιδιαίτερα για τους γενικούς κανονισμούς 

προσωπικού των επιχειρήσεων, και για ζητήματα που αφορούν στις 

εργασιακές σχέσεις, οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται ύστερα από 

διαπραγματεύσεις των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων) με τη 

διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης με την πιο 

αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης. 

2. Οι αλλαγές της προηγούμενης παραγράφου, με τη σύναψη συλλογικών 

συμβάσεων κατά τη διαγραφόμενη σε αυτό διαδικασία, πρέπει να 
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ολοκληρωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή, σε περίπτωση που η δημόσια 

επιχείρηση εμφανίσει αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή επιχορηγηθεί από 

το Δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή της στην οικονομική χρήση του έτους 

2005 ή σε επόμενη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οικονομική 

χρήση, από τη δημοσίευση του ισολογισμού της για την οικονομική αυτή 

χρήση. 

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι 

ως άνω αλλαγές γίνονται με νόμο. 

Έτσι λοιπόν σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις 

των δύο μερών τότε δεν υφίσταται ο θεσμός της διαιτησίας αλλά νομοθετική 

ρύθμιση μόνο σε επιχειρήσεις με αρνητικά αποτελέσματα ή επιχορηγούμενες 

από το Δημόσιο. 

Επιπρόσθετα με την πρόσφατη τροπολογία του Ιουλίου του 2008 

ορίζεται ότι: «Το ανώτατο ποσοστό του συνόλου των αυξήσεων που δύναται 

να συμφωνηθεί κατά τη σύναψη των ανωτέρω συλλογικών συμβάσεων 

καθορίζεται με απόφαση της διυπουργικής επιτροπής. Η απόφαση αυτή 

λαμβάνεται με κριτήρια την τρέχουσα αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, την οικονομική κατάσταση της συγκεκριμένης επιχειρήσεως και 

την πορεία του κρατικού προϋπολογισμού.».  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος νόμος περί ζημιογόνων 

δημοσίων επιχειρήσεων βρήκε εφαρμογή στον Ο.Τ.Ε. με αφορμή το 

οικονομικό έτος 2005. Συγκεκριμένα, το 2005 ο Ο.Τ.Ε. σε επίπεδο ομίλου 

παρουσίασε ζημιές ύψους 216,8 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 117,1 εκ. ευρώ, την 

προηγούμενη χρονιά, εξαιτίας της λογιστικής εγγραφής ολόκληρου του 

κόστους της εθελουσίας εξόδου. 

 

4) Οι Εργασιακές σχέσεις στον ΟΤΕ σε συνάρτηση με τις μεταβολές του 
ιδιοκτησιακού του καθεστώτος από τις αρχές της δεκαετίας του 90΄έως 
σήμερα. 
 

Η ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) 

σχεδιάστηκε μεταξύ 1991 και 1993 στο πλαίσιο του Ν. 2000/1991 "Περί 
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Αποκρατικοποίησης", ενώ το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της 

απελευθέρωσης του Ο.Τ.Ε. έγινε τον Ιούλιο του 1992 στο πλαίσιο του 

Ν.2065/1992 για την "Απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών", νόμος ο 

οποίος χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει, τροποποιήθηκε στην συνέχεια με τον 

Ν.2075/1992. Το δεύτερο βήμα της απελευθέρωσης έγινε τον Αύγουστο του 

1993 με την ψήφιση του Ν.2167/1993 ο οποίος προέβλεπε την 

ιδιωτικοποίηση του Ο.Τ.Ε., μέσω της εκχώρησης του management και 

πακέτου μετοχών 35% σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή, με την διακίνηση του 

14% των μετοχών μέσω χρηματιστηρίου. Ωστόσο, με την αντίδραση των 

συνδικάτων ο σχετικός νόμος καταργήθηκε χωρίς να εφαρμοστεί στην πράξη. 

Ουσιαστικά λοιπόν, η πρώτη μετοχοποίηση πραγματοποιείται το 1996 στο 

πλαίσιο του Ν.2257/1994 ο οποίος αντικαθιστά τον Ν. 2167/1993 και 

προβλέπει την μετοχοποίηση του 25% του Ο.Τ.Ε. μέσω χρηματιστηρίου. Σε 

υλοποίηση του νόμου αυτού πραγματοποιείται το 1996 η πρώτη 

μετοχοποίηση του Ο.Τ.Ε. με την διάθεση του 8% των μετοχών μέσω 

χρηματιστηρίου, ενώ το 1997 διατίθεται το 12% των μετοχών. Στην συνέχεια 

με τροποποίηση του Ν. 2167/1993 προβλέπεται η εκχώρηση του 49% των 

μετοχών αντί του 25% και ακολουθούν δύο ακόμη μετοχοποιήσεις, η πρώτη 

15% το 1998 και η δεύτερη 14% το 1999. Να σημειωθεί, ότι και στις τέσσερις 

φάσεις μετοχοποίησης παραχωρήθηκε στους εργαζόμενους το δικαίωμα 

αγοράς περιορισμένου αριθμού μετοχών με μικρή έκπτωση. Στην συνέχεια 

τον Απρίλιο του 2000, το Δημόσιο επαναγοράζει περίπου 6,5 εκατομμύρια 

μετοχές και το ποσοστό του διαμορφώνεται στο 52,4%. Μέσω του νόμου 

Ν.2843/2000 το δημόσιο αποκτάει την δυνατότητα να διατηρεί μέχρι το ένα 

τρίτο των μετοχών της εταιρίας καταργώντας προηγούμενες διατάξεις των 

νόμων του 1993 και 1994. Έτσι με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο τον Απρίλιο 

του 2001 προβαίνει στην έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε 

μετοχές του Ο.Τ.Ε. Το ποσοστό του μετά την έκδοση περιορίζεται στο 41,7%. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, την περίοδο του 2000 μέσω αλλαγής του 

καταστατικού του Ο.Τ.Ε., και κατάργησης των νόμων 2414/1996 και 

2733/1999  καταργήθηκε και η συμμετοχή των εργαζομένων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.. Μέχρι τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχαν δύο 

αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, μέσω καθολικής ψηφοφορίας. Με την 

λήξη του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου το 2004, το ποσοστό του 
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Δημοσίου διαμορφώνεται στο 48,6%, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2005 το 

Δημόσιο προβαίνει σε νέα διάθεση του 10% των μετοχών σε θεσμικούς 

επενδυτές. Με την κατάργηση των  διατάξεων του Ν.2843/2000 που 

αφορούσαν τον Ο.Τ.Ε., από τον Ν.3429/05 το Δημόσιο προέβη τον Ιούνιο του 

2007, σε περαιτέρω πώληση ενός 10,7%, διαμορφώνοντας το ποσοστό του, 

σε περίπου 28%.  

Με τον Ν.3429/05 ορίζεται για πρώτη φορά το καθεστώς πρόσληψης και 

εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους, ανεξάρτητα από 

τους υπάρχοντες Γενικούς Κανονισμούς λειτουργίας Προσωπικού των 

Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.  

Έτσι λοιπόν στην αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας αναφέρεται ότι:  

«Επιτυγχάνεται η αποκατάσταση στρεβλώσεων σε θέματα προσωπικού. 

Χωρίς να θίγονται οι ρυθμίσεις που διέπουν τους όρους εργασίας όσων 

εργάζονται στις Δ.Ε.Κ.Ο., και χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. 

για τους νεοπροσλαμβανόμενους, υιοθετείται περιβάλλον όρων εργασίας 

ανάλογο με αυτό της γενικότερης αγοράς εργασίας. Αίρεται έτσι σταδιακά και 

σε βάθος χρόνου ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί επί μια ολόκληρη 

γενιά, με εργαζόμενους δύο ταχυτήτων: αυτών που εργάζονται στις Δ.Ε.Κ.Ο. 

και που έχουν αποσπάσει με τα χρόνια σημαντικά προνόμια, και σε μεγάλο 

βαθμό αποσύνδεση της επαγγελματικής τους τύχης από την οικονομική 

πορεία της επιχείρησης, και εκείνων που εργάζονται στην ιδιωτική οικονομία 

και που συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για επιβίωση και 

ανταγωνιστικότητα της κάθε μικρής ή μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας. 

Ειδικά για τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ζημίες ή 

χρειάζονται επιχορήγηση για την εξυγίανσή τους, προβλέπεται συναινετική 

διαδικασία εξορθολογισμού των κανονισμών εργασίας για το σύνολο του 

προσωπικού. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται μια σημαντική ευκαιρία και στην 

πλευρά των εργαζομένων να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης των προβληματικών επιχειρήσεων του 

Δημοσίου, προς όφελος του συνόλου των πολιτών.» 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 13 του 3429/05 αναφέρεται: 

Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό 
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1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν στο εξής, για λόγους γενικού 

συμφέροντος που συνδέονται με τη λειτουργία τους, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων των εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών τους που έχουν 
ισχύ νόμου ή ισχύ κανονιστική ή οποιαδήποτε άλλη ισχύ, καθώς και 
κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε διατάξεων ή συμφωνιών, να 
προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως προσωπικό τους με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) 

μηνών, ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζονται, από την ίδια τη 

δημόσια επιχείρηση, τα κριτήρια πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης του 

προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και της μετέπειτα σύναψης 

της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση 

της δοκιμαστικής περιόδου από την οικεία δημόσια επιχείρηση, ελέγχεται από 

το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις 

αρμοδιότητές του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής 

απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Η σύμβαση του 
προηγούμενου εδαφίου διέπεται αποκλειστικά από τις κείμενες κάθε 
φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις 
εργοδότη και εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. 

2. Ειδικότερα, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των 

προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μετά την 

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.  

Επίσης το 2005 και στα πλαίσια του στόχου της Διοίκησης του Ο.Τ.Ε., 

για μείωση του λειτουργικού κόστους του Οργανισμού, έλαβε χώρα η 

μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εθελουσία έξοδος από τον Ο.Τ.Ε. Συγκεκριμένα 

μετά από διετείς διαπραγματεύσεις η συμφωνία μεταξύ Διοίκησης και Ο.Μ.Ε.-

Ο.Τ.Ε. έγινε νόμος του κράτους. Έτσι λοιπόν το 2005 ψηφίστηκε ο Ν.3371/05  

σο οποίος για την εθελουσία έξοδο στον Ο.Τ.Ε. στο άρθρο 74 προέβλεπε τα 

παρακάτω: 

Άρθρο 74 

Εθελούσια αποχώρηση προσωπικού Ο.Τ.Ε. 

1. Στο μόνιμο προσωπικό του Ο.Τ.Ε. που σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Τ.Ε. απολύεται αυτοδίκαια 

και υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2012 και συνταξιοδοτείται μέχρι την ίδια 
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ημερομηνία από το Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., το οποίο επιθυμεί να υπαχθεί στις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζεται τόσος πλασματικός χρόνος 
ασφάλισης όσος απαιτείται για το σκοπό θεμελίωσης δικαιώματος 
άμεσης λήψης σύνταξης. Για τον υπολογισμό του αναγνωριζόμενου χρόνου 

το προσωπικό θεωρείται ως υπηρετούν μέχρι τη συμπλήρωση του προς 

απόλυση ορίου ηλικίας ή του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας που 

προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ή των 

προϋποθέσεων άμεσης λήψης σύνταξης κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Ο 

αναγνωριζόμενος χρόνος εξικνείται μέχρι την επέλευση της πρώτης χρονικά 

εκ των ανωτέρω περιπτώσεων. 

2. Το μόνιμο προσωπικό του Ο.Τ.Ε., που εμπίπτει στις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου και επιθυμεί να υπαχθεί σε αυτές πρέπει να υποβάλει 

έγγραφη αίτηση απόλυσης εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω αίτηση δεν ανακαλείται, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 

Η απόλυση συντελείται εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από τη λήξη της 

προαναφερόμενης προθεσμίας. 

3. Η απόφαση αναγνώρισης και υπολογισμού του αναγνωριζόμενου χρόνου 

μέχρι τη συμπλήρωση του προς απόλυση ορίου ηλικίας ή του πραγματικού 

χρόνου υπηρεσίας, που προβλέπονται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού 

ή των προϋποθέσεων άμεσης συνταξιοδότησης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 

εκδίδεται από το Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.. 

Ανάλογη απόφαση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης εκδίδεται 

από το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. για τους Κλάδους Επικουρικής 

Ασφάλισης και Αρωγής. 

Κάθε απόφαση αναγνώρισης πρέπει να μνημονεύει το κόστος που αφορά 

στις εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου και την εκτίμηση του κόστους που 

αφορά στις συντάξεις για τους αντίστοιχους κλάδους, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. 

Ο κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως 

πραγματικός χρόνος κύριας και επικουρικής ασφάλισης (Κλάδος Επικουρικής 

Ασφάλισης και Κλάδος Αρωγής) και συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση 

δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης, καθώς και για τον υπολογισμό του 

ποσού της κύριας σύνταξης, της επικουρικής σύνταξης και της εφάπαξ 
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χορηγίας. Οι αντιστοιχούσες εισφορές υπολογίζονται κατά περίπτωση με 

βάση τις τακτικές αποδοχές, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τον τελευταίο 

μήνα εξόδου του εργαζόμενου. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μετά την αναγνώριση του απαιτούμενου χρόνου 

ασφάλισης, η θεμελίωση του δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης κατά 

πλάσμα δικαίου λογίζεται συντελούμενη την επομένη της απόλυσης, οι δε 

παροχές λόγω συνταξιοδότησης αρχίζουν έκτοτε να καταβάλλονται. 

4  

α) Η δαπάνη που θα προκύψει για κάθε αναγνώριση πλασματικού 
χρόνου ασφάλισης για το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και 
εργοδότη, καθώς και το αντίστοιχο ποσό που θα προκύπτει από τις 
συντάξεις που θα χορηγήσει το Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε. και 
το Ελληνικό Δημόσιο. Η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου 
συνίσταται στην υποχρέωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης άνευ 
ανταλλάγματος στο Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. μετοχών αντιστοιχουσών σε 
ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε.. 
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εξουσιοδοτείται να υπογράψει τις 

σχετικές συμβάσεις με τις οποίες θα συντελείται η άνω μεταβίβαση και θα 

καθορίζονται τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τις μετοχές 

αυτές, περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς και πώλησης 

αυτών στην τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα της εξωχρηματιστηριακής 

μεταβίβασης, του δικαιώματος ψήφου και του δικαιώματος προτίμησης σε 

περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε.. Η υπόλοιπη 

δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης 

βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.. 

β) Το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη για κάθε 
αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, καθώς και το ποσό που 
προκύπτει από τις συντάξεις που θα χορηγήσει ο Κλάδος Επικουρικής 
Ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής για τον προαναφερόμενο χρόνο 
βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.. 
γ) Το σύνολο των εισφορών των εργαζομένων για κάθε αναγνώριση 
πλασματικού χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Αρωγής του Ταμείου 
Αρωγής βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.. Η δαπάνη που θα προκύψει για την άμεση 
καταβολή των χορηγιών του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής θα 
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καλυφθεί με τη χορήγηση μακρόχρονου δανείου από τον Ο.Τ.Ε. στο εν 
λόγω Ταμείο. 

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στον Ο.Τ.Ε., μπήκε τελικά σε 

εφαρμογή το 2005 και 2006 και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που 

έκαναν χρήση του δικαιώματος ήταν 628 το 2005 και 4800 το 2006. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική της εθελουσίας εξόδου, είχε κατά 

πρώτο λόγο στόχο την μείωση του λειτουργικού μισθολογικού κόστους του 

Οργανισμού, αλλά επίσης επιβλήθηκε και εξαιτίας της βελτίωσης και 

ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε και στην διάρκεια 

της δεκαετίας του 90. Συγκεκριμένα αξίζει να σημειωθεί ότι το 1995 στα 

πλαίσια ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης διάρκειας τεσσάρων 

ετών από το 1996 έως το 2000, συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών σύστημα 

εθελοντικής αποχώρησης. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των υπαλλήλων το 

1996 έφτανε τις 26.000 ενώ στον παρακάτω πίνακα φαίνεται και η σταδιακή 

μείωση των εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε. ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής 

της εταιρίας. 

 

Πίνακας 4 :Προσωπικό Απασχολούμενο στον Ο.Τ.Ε. κατά κλάδους: 
2000-2006 

 
Πηγή: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ  

 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, το 1981 ο αριθμός των απασχολούμενων 

στον Ο.Τ.Ε. ανέρχονταν σε 32.500, και μέχρι τις 31/03/2007 ανέρχονταν 

πλέον στους11.548. Ωστόσο από τότε μέχρι σήμερα, η τεχνολογική εξέλιξη 

στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών υπήρξε ραγδαία, με αποτέλεσμα οι ανάγκες 
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του Οργανισμού να αλλάξουν σε μια κατεύθυνση λιγότερου αλλά και πιο 

εξειδικευμένου προσωπικού. 

Στις εξελίξεις αυτές θα πρέπει να επισημανθεί και η διάχυση των 

ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις 

της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνικών Ο.Τ.Ε. (Π.Ε.Τ.-Ο.Τ.Ε.), στα τέλη του 2003 

στον Οργανισμό απασχολούνταν 4.000 εργαζόμενοι με καθεστώς ενοικίασης 

ή υπεργολαβίας, και περίπου 2.000-3.000 με συμβάσεις μερικής και 

προσωρινής απασχόλησης. 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αποφάσεις όπως της εθελούσιας 

εξόδου επιβαρύνουν σημαντικά την χρηματοοικονομική ικανότητα του Ταμείου 

Ασφάλισης Προσωπικού του Ο.Τ.Ε. Σύμφωνα με τον Ν.3371/05 το Δημόσιο 

όφειλε να μεταβιβάσει το 4% των μετοχών του στο Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., κάτι που 

δεν έχει γίνει έως σήμερα, ενώ γενικότερα η αναλογία εργαζομένων 

συνταξιούχων στον Ο.Τ.Ε. έχει αλλάξει δραματικά. 

Η τάση μείωσης του αριθμού των απασχολούμενων στους πρώην 

αμιγώς κρατικούς Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, είναι ένα πανευρωπαϊκό 

φαινόμενο. Στον παρακάτω Πίνακα 5 φαίνεται ξεκάθαρα η συγκεκριμένη τάση 

η οποία υπαγορεύτηκε για τους ίδιους περίπου λόγους με αυτούς του Ο.Τ.Ε. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Η απασχόληση σε πρώην κρατικούς 

τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ευρώπη 
 
 

 
Πηγή: EMCC (2005a) 
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Η διάχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, αποτελεί εξίσου 

σημαντική διάσταση ως προς το ζήτημα της διερεύνησης των επιπτώσεων 

των προγραμμάτων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στην απασχόληση του 

κλάδου στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός 

των προσωρινών εργαζόμενων και των απασχολούμενων με καθεστώς 

μερικής απασχόλησης, παρουσίασε σημαντική αύξηση. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι στη βελγική Belgacom και στη γερμανική Deutsche Telecom το 2005, οι 

εργαζόμενοι με το παλαιό ειδικό καθεστώς της «ιδιόμορφης μονιμότητας», 

αντιπροσώπευαν μόλις το 70% και 40% αντίστοιχα επί του συνόλου του 

προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών. Τα στοιχεία αυτά δηλώνουν ότι, οι 

συντελούμενες αλλαγές στις δημόσιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, (σε όποιες 

βεβαίως παραμένουν «δημόσιες» και δεν έχουν πλήρως ιδιωτικοποιηθεί) 

οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας εργαζομένων, με διαφορετικό 

εργασιακό καθεστώς κυρίως ως προς τα δικαιώματα και τις αμοιβές. 

Έτσι λοιπόν με τον Ν.3522/06, ο Γενικός Κανονισμός λειτουργίας 

Προσωπικού του Ο.Τ.Ε., προσαρμόζεται σε αυτόν της Cosmote, ο οποίος 

διέπεται από σαφή ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Με τον νέο κανονισμό 

λειτουργίας, δίνεται πλέον στην Διοίκηση του Οργανισμού, η απόλυτη 

ελευθερία στις προσλήψεις και απολύσεις στελεχών από την αγορά εργασίας, 

καθώς επίσης και στην θέσπιση ειδικών κινήτρων απόδοσης. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έλαβε χώρα μετά από δυόμισι χρόνια 

ανεπιτυχών συνομιλιών της Διοίκησης του Ο.Τ.Ε. με τα συνδικάτα. Έτσι ο 

Ν.3522/06 ορίζει:  

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εφαρμόζεται στο σύνολο 
του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Προσωπικού της COSMOTE Α.Ε., ως ισχύει σήμερα, με την εξαίρεση 
των άρθρων 11, 12,13, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, όρου 

συλλογικής σύμβασης εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής συμφωνίας, 

απόφασης της διοίκησης του Ο.Τ.Ε. ή εντεταλμένων οργάνων του και 

πρακτικής, οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νομικής δεσμευτικότητας, που 

αφορούν σε θέματα εσωτερικού κανονισμού του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. και 

αντίκεινται στις ρυθμίσεις του ως άνω Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού 

της COSMOTE, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων. 

Εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
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Άρθρου: α) τα άρθρα 20 παράγραφοι 1 III IV, παρ. 2-10 και τα άρθρα 23-40 

του καταργούμενου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ο.Τ.Ε., που αφορούν 

στον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, β) οι υφιστάμενες ρυθμίσεις 
και όροι των επιχειρησιακών σ.σ.ε. που αφορούν στο μισθολογικό 
καθεστώς, εξαιρουμένων, για όσους πρόκειται να προσληφθούν μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, του χρονοεπιδόματος και όλων των λοιπών 

επιδομάτων, γ) τα άρθρα 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17,18, 42, 46, 47 του 

καταργούμενου Γενικού Κανονισμού προσωπικού Ο.Τ.Ε., μόνο για το 
προσωπικό που μέχρι την 14η Ιουλίου 2005 υπηρετούσε στον Ο.Τ.Ε. 
Α.Ε. ως Δόκιμο ή Μόνιμο. 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω άρθρο του νόμου, οι ρυθμίσεις για 

τον πειθαρχικό έλεγχο και το μισθολογικό καθεστώς για το μόνιμο προσωπικό 

προσληφθέν πριν το 2005, δεν ισχύουν, παρά μόνο για το 

νεοπροσλαμβανόμενο. Υπολογίζεται μέχρι και το 2006 περίπου 1200 νέοι 

εργαζόμενοι προσλήφθηκαν με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού 

έχοντας διαφορετικά εργασιακά δικαιώματα από τους παλαιοτέρους. 

Τον Ιούλιο του 2008, ύστερα από την συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου 

με την Deutsche Telekom, ψηφίζεται στην ελληνική βουλή ο Ν.3676/08 

«Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας 
Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom»  

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας:  
«Σε εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής η Διυπουργική Επιτροπή 

Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) με τις 73/6.9.2006 και 74/9.11.2006 αποφάσεις 

της, αποφάσισε τη διερεύνηση της δυνατότητας καθώς και της 

προσφορότερης μεθόδου περαιτέρω αποκρατικοποίησης του Ο.Τ.Ε.. Στο 

πλαίσιο της εν λόγω διερεύνησης, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοί του 

προσέγγισαν έξι υποψήφιους στρατηγικούς εταίρους, που πληρούσαν τις 

προαναφερθείσες προδιαγραφές, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν 

πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Ο.Τ.Ε., καθώς 

και να συνάψουν συμφωνία μετόχων με το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της 

οποίας το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρούσε σημαντικά δικαιώματα διοίκησης 

και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Εταιρίας. Παράλληλα οι 

χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι εξέταζαν και τη δυνατότητα 

αποκρατικοποίησης με διάθεση μετοχών μέσω των κεφαλαιαγορών.  
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Οι υποψήφιοι στρατηγικοί εταίροι που προσεγγίστηκαν ήταν σημαντικού 

μεγέθους δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, καθόσον αυτές 

έχουν, κατά τεκμήριο, την απαιτούμενη τεχνογνωσία και πληρούν τα εχέγγυα 

της ειδικής εμπειρίας, διαφάνειας, φερεγγυότητας και μεγέθους.  

Την 18.3.2008, η Deutsche Telekom AG (DT), εταιρία που είχε 

προσεγγιστεί από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του Ελληνικού 

Δημοσίου κατά τη διαδικασία που προηγήθηκε αφού πληρούσε τις 

προαναφερθείσες προϋποθέσεις κύρους, μεγέθους, τεχνογνωσίας κλπ., 

εκδήλωσε με επιστολή της προς τη Διυπουργική Επιτροπή 

Αποστρατικοποιήσεων (ΔΕΑ) το ενδιαφέρον της για την απόκτηση 

δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 20% του 

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε. και τη σύναψη με το Ελληνικό 

Δημόσιο συμφωνίας μετόχων.  

Το Ελληνικό Δημόσιο αξιολόγησε σχετικώς το γεγονός ότι η DT 
συνιστούσε, κατ’ αρχήν, επιθυμητό στρατηγικό εταίρο καθόσον κρίθηκε 
ότι πληρούσε τα κριτήρια αξιολόγησης προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του 

Ν.3631/2008. Περαιτέρω, αξιολογήθηκε το γεγονός ότι η κυρίαρχη 
επιρροή του Ελληνικού Δημοσίου στη διοίκηση του Ο.Τ.Ε., ήδη από το 
2002, κάθε άλλο παρά διασφαλισμένη ήταν, αφού δεν μπορούσε να 
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να σχηματισθεί σε Γενική Συνέλευση του 
Ο.Τ.Ε. πλειοψηφία, που θα έδινε τη διοίκηση της Εταιρίας σε άλλα 
πρόσωπα. Τέτοια εξέλιξη θα στερούσε το Ελληνικό Δημόσιο από τη 

διοίκηση του Ο.Τ.Ε. και την όλη διαπραγματευτική δύναμη που σήμερα 

διαθέτει έναντι υποψηφίων στρατηγικών επενδυτών και αγοραστών, αφού 

δεν θα μπορούσε να διαθέσει τις μετοχές του Ο.Τ.Ε. και να καρπωθεί 

υπερτίμημα (premium) ούτε να επιβάλει όρους ελέγχου και συνιδιοκτησίας.  

Σε συνέχεια των 73/6.9.2006 και 74/9.11.2006 αποφάσεών της, η 

Δ.Ε.Α., με την 92/27.3.2008 απόφασή της, αποφάσισε την περαιτέρω 

αποκρατικοποίηση του Ο.Τ.Ε. δια της έναρξης διαπραγματεύσεων με την 

Deutsche Telekom, επί τη βάσει της ως άνω από 18.3.2008 επιστολής της 

τελευταίας προς τη Δ.Ε.Α.. Βασικές αρχές των διαπραγματεύσεων 

αποτελούσαν α) η κατάρτιση συμφωνίας μετόχων, που θα διασφάλιζε στο 

Ελληνικό Δημόσιο δικαιώματα αρνησικυρίας ως προς όλα τα σημαντικά 
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θέματα λειτουργίας του Ο.Τ.Ε., σημαντική συμμετοχή στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε., αναλόγως του ποσοστού μετοχών που θα κατέχει και 

β) η κατάρτιση συμφωνίας πώλησης μετοχών, με την οποία θα 

διασφαλιζόταν ισόποση μετοχική σχέση, αλλά και θα προστατευόταν μεγάλο 

μέρος του υπολειπόμενου ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου. 

Με τις 94/14.05.2008 και 95/14.05.2008, αποφάσεις της η ΔΕΑ 

αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της DT για την απόκτηση από αυτήν 

δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 20% του 

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε., την πώληση σε αυτήν 3% των 

μετοχών του Ο.Τ.Ε. κυριότητας  του Ελληνικού Δημοσίου, τη σύναψη 

συμφωνίας μετόχων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom και 

την έγκριση των σχετικών συμβατικών κειμένων. Όλα τα παραπάνω θα 

ισχύουν μόνο εφόσον εγκριθούν από την Βουλή των Ελλήνων» 

Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει εκτός από την πώληση από 
το Ελληνικό Δημόσιο ενός επιπρόσθετου 3% στην γερμανική εταιρία και 
την παραχώρηση του management του Οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα το 

Ελληνικό Δημόσιο από το 28% του Ο.Τ.Ε. κατεβάζει το ποσοστό του στο 25% 

των μετοχών όπως επίσης και η Deutsche Telekom ανεβάζει το δικό της στο 

25%. Βάσει λοιπόν της συμφωνίας πώλησης μετοχών, το Ελληνικό Δημόσιο 

θα μεταβιβάσει στην Deutsche Telekom περίπου το 3% των μετοχών του και 

μέχρι το τέλος του 2011, έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, να 

μεταβιβάσει ένα επιπλέον ποσοστό 15%, μέσω δυο δικαιωμάτων προαίρεσης 

πώλησης (put options) για 5% και 10% των μετοχών του Ο.Τ.Ε. αντίστοιχα, σε 

προσυμφωνημένες τιμές. Επίσης βάσει του νόμου ορίζεται νέο δεκαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο εκ των οποίων πέντε μέλη θα ορίζονται από το Ελληνικό 

Δημόσιο και πέντε από την Γερμανική Εταιρία. Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο 

ορίζει τον πρόεδρο της Εταιρίας και η Deutsche Telekom τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο ο οποίος ασκεί και το management της εταιρίας. 

 Για το προσωπικό του Ο.Τ.Ε. ο Ν.3676/08 προβλέπει τα παρακάτω:  

Άρθρο 15  
Ανθρώπινο Δυναμικό 

15.1. Με την επιφύλαξη της εφαρμοστέας νομοθεσίας, ως προς κάθε 

θέμα που αφορά τους Εργαζομένους που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

του άρθρου 12 του Καταστατικού και έχει συλλογική επίδραση στους 

Χαράλαμπος Λεοντίδης                                                                                                            23 



Η Παροχή Υπηρεσιών ICT στην Ελλάδα - Η περίπτωση του ΟΤΕ 

Εργαζομένους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των προγραμμάτων 
εθελουσίας αποχώρησης ή απομάκρυνσης πλεονάζοντος προσωπικού, 

θα απαιτείται προηγούμενη διαδικασία διαβούλευσης για περίοδο 
δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών, επί τη βάσει πλήρους και λεπτομερούς 

πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, με τη συμμετοχή δύο (2) 

εκπροσώπων των Εργαζομένων, δύο (2) Μελών του Ελληνικού Δημοσίου 

δύο (2) Μελών της DT (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου 

ο οποίος θα συντονίζει τη διαδικασία διαβούλευσης), με σκοπό την επίτευξη 

αμοιβαίως αποδεκτής συμφωνίας ως προς την εν λόγω πρόταση. 

15.2. Εφόσον η εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης δεν καταλήξει σε αποδεκτή  

πρόταση, θα συνταχθεί από το Διευθύνοντα Σύμβουλο τροποποιημένη 

πρόταση και θα ξεκινήσει νέος κύκλος διαβουλεύσεων με συμμετοχή των 

ιδίων μερών, όπως και κατά τον πρώτο κύκλο διαβουλεύσεων, με 

πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εφόσον οι συμμετέχοντες 
στον εν λόγω δεύτερο κύκλο διαβουλεύσεων δεν καταλήξουν σε κοινώς 
αποδεκτή συμφωνία εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών, το ζήτημα θα 
αποφασίζεται τελικώς είτε από το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε., εφόσον τυγχάνουν 
εφαρμογής τα Άρθρα 4, 6 και 7, είτε από την Εκτελεστική Επιτροπή, 
εφόσον τυγχάνει εφαρμογής το Άρθρο 5, εκτός εάν άλλως προβλέπεται 
από το νόμο. 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω άρθρο διευθετείται τελικά και σε 

περίπτωση διαφωνίας, το ζήτημα των προγραμμάτων εθελουσίας 
αποχώρησης ή απομάκρυνσης πλεονάζοντος προσωπικού από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή εφόσον αυτή έχει 
συσταθεί με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στα τέλη του Ιουλίου του 2008, κατατέθηκε εντέλει στη Βουλή 

τροπολογία του Ν.3691/08 η οποία σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση έχει 

σαν στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των 

Δ.Ε.Κ.Ο., την βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας, την ενίσχυση 

της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και στο δημόσιο τομέα, και τον 

εξορθολογισμό των δαπανών τους. 

Η συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπει τα παρακάτω : 
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Άρθρο  
1.Tο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 3429/2005 

(ΦΕΚ Α΄ 314) αντικαθίσταται ως εξής: «Η σύμβαση του προηγούμενου 
εδαφίου διέπεται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον 
ιδιωτικό τομέα, και της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, 

κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση επιχειρησιακή Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη 

συλλογική συμφωνία ή συλλογική ρύθμιση ή επιχειρησιακή συνήθεια, ιδίως 
ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τα ρεπό, τις άδειες, 
τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές 
παροχές, καθώς και τη διαδικασία προσλήψεων – απολύσεων.»  
2. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του εποπτεύοντος 

την οικεία επιχείρηση Υπουργού ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα 

θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων 

παραγράφων κατά παρέκκλιση των τυχόν αντίθετων διατάξεων εσωτερικών 

κανονισμών ή οργανισμών ή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων ή 

οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων ή συμφωνιών που ισχύουν στις επιχειρήσεις 

αυτές ή ακόμα και επιχειρησιακής συνήθειας. Οι ρυθμίσεις της απόφασης 

αυτής δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερες από τις προβλέψεις στην εθνική 

γενική συλλογική σύμβαση εργασίας ή τυχόν ισχύουσες κλαδικές ή 

ομοιεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις ».  

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ιδίου νόμου προστίθεται 

εδάφιο ως ακολούθως: «Το ανώτατο ποσοστό του συνόλου των 
αυξήσεων που δύναται να συμφωνηθεί κατά τη σύναψη των ανωτέρω 
συλλογικών συμβάσεων καθορίζεται με απόφαση της διυπουργικής 
επιτροπής του άρθρου 10. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με κριτήρια την 
τρέχουσα αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια βάση 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
την οικονομική κατάσταση της συγκεκριμένης επιχειρήσεως και την 
πορεία του κρατικού προϋπολογισμού» 
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4. Για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις επί των οποίων συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως 

εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου αυτού, και οι οποίες 
εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα με βάση τον τελευταίο 
δημοσιευμένο ισολογισμό ή επιχορηγούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για τη λειτουργία τους, η προσφυγή στον Οργανισμό 

Μεσολάβησης και Διαιτησίας, κατά τα οριζόμενα στo άρθρo 16 του ν. 

1876/1990 (ΦΕΚ Α’ 27), δύναται να γίνει μόνο με κοινή απόφαση 
εργαζομένων και επιχείρησης και μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 

άρθρου 10 του ν. 3429/2005.  

Από την πρώτη λοιπόν παράγραφο της συγκεκριμένης τροπολογίας 

φαίνεται ότι, για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους τα ρεπό, οι άδειες, 

οι αποδοχές, αλλά και κάθε άλλου είδους προσαυξήσεις αποδοχών 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν στον 

ιδιωτικό τομέα. 

Στην τρίτη παράγραφο της τροπολογίας ορίζεται σαφώς ότι, το 

αποτέλεσμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όσον αφορά το ανώτατο 

ποσό των αποδοχών των εργαζομένων δεν μπορεί να είναι το τελικό, αλλά 

καθορίζεται και από τις αποφάσεις της Διυπουργικής επιτροπής οι οποίες 

διαμορφώνονται έχοντας υπόψη, τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, αλλά και την 

οικονομική κατάσταση της συγκεκριμένης επιχειρήσεως και την πορεία του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

Τέλος, η προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας 

περνάει πλέον, και εφόσον υπάρχει συμφωνία εργαζομένων και επιχείρησης, 

στην σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων. 

Τα συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της σταδιακής ιδιωτικοποίησης του 

Ο.Τ.Ε., στις εργασιακές σχέσεις από τους δύο συνομιλητές είναι διαφορετικά. 

Σχετικά με τους μισθούς, η Ομοσπονδία Εργαζομένων (ΟΜΕ-ΟΤΕ) στον 

ΟΤΕ αναφέρει πάγωμα των μισθών με αποτέλεσμα το μισθολόγιο του Ο.Τ.Ε. 

να είναι το χαμηλότερο απ' όλες τις ΔΕΚΟ, ενώ αναφορικά με το κόστος 

εργασίας αναφέρει σημαντική μείωση με παράλληλη αύξηση της 

παραγωγικότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΟΜΕ-Ο.Τ.Ε. η αύξηση της 

παραγωγικότητας είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας και γενικευμένης εισαγωγής 
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νέας τεχνολογίας (ψηφιακή τεχνολογία και οπτικές ίνες), διαδικασία που 

πραγματοποιήθηκε το 1989 πολύ πριν από τη πρώτη μετοχοποίηση.  
Συνολικά, σύμφωνα με την ΟΜΕ-Ο.Τ.Ε. η διάθεση του 75% των μετοχών 

του Ο.Τ.Ε. σε ιδιώτες και στην Deutsche Telekom, είχε αρνητικές επιπτώσεις, 

τόσο στους μισθούς, στην κοινωνική ασφάλιση και στις εργασιακές σχέσεις 

στον κλάδο, όσο και στο κοινωφελές και κοινωνικό έργο της επιχείρησης.  

Σύμφωνα με τις εκάστοτε Κυβερνήσεις η μετοχοποίηση του Ο.Τ.Ε. είχε 

σαν στόχο την χρηματοδότηση των επενδύσεων του Ο.Τ.Ε., επιχείρημα που 

χρησιμοποιείται και στην περίπτωση των μετοχοποιήσεων και 

ιδιωτικοποιήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν και σε άλλες ΔΕΚΟ. 

Ωστόσο, η άποψη αυτή δέχεται κριτική τόσο από τα συνδικάτα όσο και από 

τους ίδιους τους μετόχους. Σύμφωνα με τα συνδικάτα του κλάδου, η 

μετοχοποίηση του Ο.Τ.Ε. στόχευε στην κάλυψη αναγκών του δημόσιου 

χρέους ενώ από την πλευρά των μετόχων εκφράζονταν κατά καιρούς 

παράπονα για την αργή αύξηση των επενδύσεων. 

Επισημαίνεται επίσης από την Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε., ότι στα πλαίσια του 

ανταγωνισμού που δημιούργησε η απελευθέρωση της αγοράς των 

τηλεπικοινωνιών, κυρίως στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας, το περιεχόμενο 

των εργασιακών σχέσεων, επηρεάζεται σημαντικά με κύρια κατεύθυνση την 

αύξηση της ευελιξίας. 

 

5) Η ψηφιοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε., η δημιουργία των θυγατρικών 
εταιριών του και η επίδραση τους στις εργασιακές σχέσεις στον 
οργανισμό από τη δεκαετία του 90 έως σήμερα 

 
Η ψηφιοποίηση του δικτύου του Ο.Τ.Ε., έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο την 

δεκαετία του 1990, καθώς μέχρι τότε δεν υπήρχαν οι απαραίτητοι 

χρηματοδοτικοί πόροι. 

Το 1992 ο Ο.Τ.Ε. προχωρά στην εγκατάσταση των πρώτων 350 

καρτοτηλεφώνων για δημόσια χρήση. Την ίδια εποχή, οι κάτοχοι σταθερών 

τηλεφωνικών συνδέσεων έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια. Στα 

1994 λειτουργεί στην Αθήνα το σύστημα Διαχείρισης Δικτύου, (NMS) που 

επιτρέπει στον Ο.Τ.Ε. να εποπτεύει και να διαχειρίζεται το δίκτυό του 

αποτελεσματικά, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και βελτιώνοντας 
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σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας. Εγκαινιάζεται το νέο Κέντρο 

Δορυφορικών Επικοινωνιών στη Νεμέα, και ψηφίζεται στη Βουλή ο Ν.2257/94 

που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε., ενώ ο Οργανισμός 

προχωρεί στην ίδρυση και λειτουργία των θυγατρικών του εταιρειών 

(Hellascom Int, OTEnet, Cosmote, Hellas Sat, OTE Leasing, Maritel). 

 Η κατάργηση των αναλογικών κέντρων και η αντικατάστασή τους από 

ψηφιακά, αλλά και η εγκατάσταση ευρύτατου δικτύου οπτικών ινών σε όλη την 

χώρα, αποτέλεσαν κύριες τεχνολογικές επιλογές του Οργανισμού. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα, οι περίπου ένα εκατομμύριο εκκρεμούσες τηλεφωνικές 

συνδέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1980, να μηδενιστούν σε περίπου μια 

οκταετία, αλλά και να παρέχονται υπηρεσίες Internet καθώς και κινητής 

τηλεφωνίας από την θυγατρική εταιρία του Ομίλου Cosmote. Ωστόσο, η 

διαδικασία της ψηφιοποίησης ήταν σταδιακή και με αρκετές δυσκολίες, λόγω 

δημογραφικών και γεωγραφικών αντιξοοτήτων, και υπολογίζεται ότι μέχρι τα 

τέλη του 1994 είχε φτάσει μέχρι το 31% ενώ το 2003 άγγιζε πλέον το 93%. 

Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη, δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες  και 

τις εργασιακές σχέσεις στον Ο.Τ.Ε. Νέες ανάγκες για πολυδάπανη 

εκπαίδευση του προσωπικού του προέκυψαν. Υπολογίζεται, ότι ο Ο.Τ.Ε. για 

την αναδιοργάνωσή του και την εκπαίδευση του προσωπικού του από το 

1994 έως το 2005 έλαβε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πάνω από 45 

εκατομμύρια Ευρώ. Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε και θυγατρική εταιρία με την 

ονομασία Ο.Τ.Ε.-Academy με στόχο να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. 

Ταυτόχρονα ένα μεγάλο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού του 

κρίθηκε υπεράριθμο. Αυτό έγινε διότι κατά κύριο λόγο προέκυψαν τεχνολογίες 

απομακρυσμένης επίβλεψης των ψηφιακών κέντρων, αλλά και του δικτύου 

οπτικών ινών, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία τοπικών τεχνικών. Επίσης 

η σταδιακή μηχανοργάνωση του Ο.Τ.Ε. σε όλα τα επίπεδα, δημιούργησε 

πλεονάζον διοικητικό προσωπικό, το οποίο επιβάρυνε πλέον σε μεγάλο 

ποσοστό τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού. Οι εθελούσιες έξοδοι όπως 

προαναφέρθηκε, ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, 

χωρίς ωστόσο να μειωθεί ανάλογα με το τεχνικό το πλεονάζον διοικητικό 

προσωπικό. 

Το 1998 ο Ο.Τ.Ε. προχωράει στην ίδρυση της εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας Cosmote. H Cosmote ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον 
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Απρίλιο του 1998, πέντε χρόνια αργότερα απ’ ότι οι δύο ανταγωνιστές της, και 

αποτέλεσε την μοναδική εταιρία κινητής τηλεφωνίας η οποία ενώ εισήχθη 

«3η» στην αγορά της, κατάφερε να καταλάβει την «1η» θέση. Σήμερα οι 

πελάτες της Cosmote στην Ελλάδα, ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια με το 

εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς να ξεπερνάει το 37%.  

Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία είναι περίπου 2.000. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η Cosmote είναι η μοναδική από τις θυγατρικές εταιρίες του 

Ο.Τ.Ε., στην οποία έχει αναπτυχθεί από το 2000 σωματείο εργαζομένων. Το 

2003 και για τα έτη 2004-2005 μάλιστα, υπογράφηκε η πρώτη στην Ελλάδα 

Ε.Σ.Σ.Ε. για εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ της εταιρίας και σωματείου 

εργαζομένων. Σύμφωνα με την Γ.Σ.Ε.Ε. η Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-05 που 

υπογράφθηκε στην Cosmote αποτέλεσε συμφωνία – ορόσημο όχι μόνο για 

τους εργαζόμενους της επιχείρησης, αλλά και το σύνολο των  εργαζόμενων 

του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία αυτή προέκυψε κατόπιν 

διαιτητικής απόφασης Επισημαίνεται ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες 

απουσιάζουν σε επίπεδο κλάδου παρά τον ιδιαίτερο δυναμισμό στον τομέα 

της απασχόλησης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο τομέας των 

τηλεπικοινωνιών, και την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς της κινητής 

τηλεφωνίας. Επιπρόσθετα οι προωθημένες ρυθμίσεις της σύμβασης στην 

Cosmote τόσο όσον αφορά το επίπεδο αύξησης των μισθών, όσο και 

επιμέρους ζητημάτων θεσμικού χαρακτήρα, δίνανε το παράδειγμα 

κατοχύρωσης αντίστοιχων ρυθμίσεων σε ευρύτερους οικονομικούς κλάδους 

και επαγγέλματα, και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. (Λευτέρης 

Κρέτσος ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ ΑΔΕΔΥ) 

Η συγκεκριμένη Ε.Σ.Σ.Ε. 2004-05, η οποία κάλυπτε το σύνολο σχεδόν 

του υφιστάμενου προσωπικού της Cosmote, ρύθμιζε βασικά θεσμικά και 

μισθολογικά ζητήματα, και έθετε τις προϋποθέσεις για την βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Ειδικότερα, οι 

προβλεπόμενες αυξήσεις στο βασικό μισθό κατά το 2004, ανέρχονταν σε 

ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτα επίπεδα της τάξεως του 12.3% σε ορισμένες 

κατηγορίες εργαζομένων. Σε γενικές γραμμές οι κατώτατοι μισθοί ορίζονταν 

στην Cosmote, κατά πολύ υψηλότεροι από αυτούς που όρίζε η Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2004-05. 
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Εκτός όμως από τις εμφανείς σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, οι 

οποίες εν μέρει οφείλονταν στα θετικά αποτελέσματα χρήσης και τα αυξημένα 

κέρδη της εταιρίας, σημαντικά οικονομικά ωφελήματα προέκυπταν από την 

παροχή μιας διευρυμένης δέσμης επιδομάτων. Τα περισσότερα από αυτά 

αντιστοιχούσαν σε υψηλότερες, συγκριτικά με αυτά που ορίζουν άλλες 

συλλογικές συμβάσεις, απολαβές για τους εργαζόμενους, ενώ ορισμένα 

αποτελούσαν πρωτοτυπία για τα ελληνικά δεδομένα. Τα επιδόματα 

υπολογίζονταν ως ποσοστό επί του βασικού μισθού της εκάστοτε 

μισθολογικής κατηγορίας, στην οποία υπάγονταν ο εργαζόμενος.  

Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντικό κρίνονταν το περιεχόμενο της σύμβασης 

αναφορικά με διάφορα επιμέρους θεσμικά ζητήματα, όπως η οργάνωση του 

εργάσιμου χρόνου και των αδειών εργασίας, τα θέματα συνδυασμού της 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η προστασία της μητρότητας και η 

ομαδική ιδιωτική ασφάλιση εργαζομένων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ο.Τ.Ε. ανακοίνωσε την Δημόσια Πρόταση 

Απόκτησης του 100% των μετοχών της Cosmote τον Νοέμβριο του 2007, και 

η απόσυρση της μετοχής της Cosmote με την παράλληλη διαμόρφωση μίας 

μετοχής του ομίλου Ο.Τ.Ε., έγινε τον Απρίλιο του 2008. Έκπτωτε και στην 

Cosmote ισχύει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού που ισχύει και στον 

Ο.Τ.Ε. 

Ο όμιλος του Ο.Τ.Ε-Cosmote. στην διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε 

χρόνων ανέπτυξε αξιόλογες δραστηριότητες σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, 

με ιδιαίτερη βαρύτητα στον χώρο των Βαλκανίων, ιδρύοντας θυγατρικές 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας . 

Έτσι λοιπόν το 1996 ιδρύεται η AMC αποτελώντας την πρώτη εταιρία 

κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιείται στην Αλβανία. Έχοντας διαγράψει 

μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία δυναμικής ανάπτυξης και συνεχιζόμενων 

ισχυρών επιδόσεων σε όλα τα επίπεδα, σήμερα η AMC κατέχει κυρίαρχη 

θέση και το μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά, που ανέρχεται σε 52% 

περίπου. Η πελατειακή βάση της AMC έφτασε το 1,32 εκατομμύρια στο τέλος 

Σεπτεμβρίου του 2008. 

Το Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνησε την λειτουργία της η Cosmote 

Ρουμανίας. Η Cosmote Ρουμανίας ξεκίνησε με στρατηγικό στόχο να 

καταστήσει την κινητή τηλεφωνία προσιτή σε όλους τους Ρουμάνους. Πολύ 
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σύντομα, η εταιρία εξελίχθηκε στον πάροχο με τη μεγαλύτερη δυναμική στη 

Ρουμανική αγορά, με την πελατειακή της βάση να διαμορφώνεται στα τέλη 

Σεπτεμβρίου του 2008, σε περισσότερους από 5,2 εκατομμύρια συνδρομητές. 

Η σημαντική ανάπτυξη της εταιρίας αποτυπώνεται σε όλους τους τομείς 

δραστηριοποίησής της, από την κάλυψη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου όπου 

υπερτερεί του ανταγωνισμού, έως την εμπορική της παρουσία, την προϊοντική 

της γραμμή, την υποστήριξη των πελατών και το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι 

συμβάσεις που συνάπτει το εργατικό δυναμικό της με την εταιρία είναι 

ατομικές και υπακούουν στους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. 

Επίσης τον Ιούλιο του 2001 ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία η 

δεύτερη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Βουλγαρία η GLOBUL. Με ένα άρτιο 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που καλύπτει περίπου το 100% του πληθυσμού, ένα 

ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών για όλο 

το φάσμα της αγοράς, και ένα ισχυρό δίκτυο διανομής 800 καταστημάτων, το 

μεγαλύτερο στη χώρα, η Βουλγαρική θυγατρική του Ο.Τ.Ε. ενισχύει δυναμικά 

τις επιδόσεις της, αλλά και την πελατειακή της βάση, η οποία στα τέλη του γ’ 

τριμήνου του 2008 ανήλθε σε περίπου 4,02 εκατομμύρια. 

Τον Ιούνιο του 2003 ξεκινάει η εμπορική λειτουργία της COSMOFON ως 

κάτοχος της δεύτερης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνει σήμερα η 

εταιρία είναι στο 31%, ωστόσο η συγκεκριμένη εταιρία είναι προς πώληση 

μετά την συμφωνία του Ο.Τ.Ε. με την Deutsche Telekom. 

Μέλος του Ομίλου του Ο.Τ.Ε. γίνετε τον Απρίλιο του 2006 και η εταιρία 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επικεντρώνει τις δραστηριότητές της, στους 

τομείς των εξειδικευμένων δικτύων καταστημάτων και διανομής προϊόντων και 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα, τη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την πΓΔΜ. Σήμερα η αλυσίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

αριθμεί πάνω από 850 καταστήματα σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Μέσω της 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αντιπροσωπεύονται και διανέμονται (λιανική πώληση) προϊόντα 

και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και Internet, καθώς 

και προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας, όπως επίσης και 

υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμφωνα με την 

διοίκηση του Οργανισμού η συνεισφορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι καταλυτική 
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στην προσέλκυση νέων πελατών και την επέκταση της παρουσίας του στις 

τέσσερις χώρες λειτουργίας του Δικτύου. 

Ωστόσο η συνύπαρξη των καταστημάτων της αλυσίδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ μαζί 

με τα εμπορικά καταστήματα του Ο.Τ.Ε., γνωστά ως O.T.Ε. SHOPS, οδήγησε 

την διοίκηση του Ο.Τ.Ε. στην ανακοίνωση για το κλείσιμο 120 

υποκαταστημάτων O.T.Ε. SHOPS. Περίπου 250 εργαζόμενοι σε αυτά θα 

πρέπει να μετακινηθούνε εσωτερικά και στα πλαίσια του Οργανισμού, ενώ η 

συγκεκριμένη εξέλιξη πυροδότησε την έντονη αντίδραση της Ο.Μ.Ε. Ο.Τ.Ε.  

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Ο.Μ.Ε. Ο.Τ.Ε. «η υλοποίηση της 

απόφασης αυτής απαξιώνει την επιχείρηση, συμβάλλει στη γενικότερη μείωση 

του κύκλου εργασιών της και την ελλιπή εξυπηρέτηση των πελατών του 

ομίλου. Δεν προέρχεται από σοβαρό και υπεύθυνο σχεδιασμό και δημιουργεί 

επίσης τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα σε εκατοντάδες συναδέλφους που βίαια 

μετακινούνται» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΟΜΕ-Ο.Τ.Ε.. 

Τον Μάιο του 2001 ιδρύθηκε η νέα θυγατρική του Ο.Τ.Ε. η Ο.Τ.Ε.-

GLOBE, η οποία παρέχει διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής σε 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκμεταλλευόμενη την προνομιακή 

θέση του Ο.Τ.Ε. στα Βαλκάνια.  

Τον Οκτώβριο του 2000 ιδρύεται επίσης η Ο.Τ.Ε. Estate με σκοπό να της 

μεταβιβασθεί η Ακίνητη Περιουσία του Ο.Τ.Ε. για να τη διαχειρισθεί, να την 

αξιοποιήσει και να αναδείξει τις κρυμμένες σε αυτήν υπεραξίες. Η απόσχιση 
του κλάδου ακινήτων του Ο.Τ.Ε. και η εισφορά του στην Ο.Τ.Ε. estate 

εγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις που έλαβαν, την 28η Ιανουαρίου 

2002, οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων του Ο.Τ.Ε. και της Ο.Τ.Ε. estate, 

και ολοκληρώθηκαν με την καταχώριση της Σύμβασης Απόσχισης-Εισφοράς 

στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 6η Ιουνίου 

2003. Από την ημερομηνία αυτή η Ακίνητη Περιουσία του Ο.Τ.Ε. (2300 

περίπου ακίνητα) περιήλθε στην κυριότητα της Ο.Τ.Ε. estate. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στις δύο 

τελευταίες θυγατρικές δεν ξεπερνάει τους τριάντα σε κάθε μία. 

Το Φεβρουάριο του 2005 ιδρύεται η «Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία 

Ο.Τ.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Ε. Academy», θυγατρική του Ομίλου με 
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κύρια δραστηριότητα την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης ακαδημαϊκού 

επιπέδου. Οι βασικοί άξονες στρατηγικής της ΟΤΕ Αcademy είναι: 

 α) Η παροχή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υψηλής προστιθέμενης αξίας 

στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου, συμβάλλοντας στη συνεχή Ανάπτυξη 

και Επαγγελματική υπεροχή του. 

 β) Η παροχή συνεχώς εξελισσόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας την 

τεχνογνωσία του Οργανισμού στις τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και το κύρος εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου και 

την εμπειρία στελεχών από την ευρύτερη αγορά 

 γ) Η καθιέρωση της εταιρείας στην ευρύτερη αγορά ως φορέας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ακαδημαϊκού επιπέδου στις 

τεχνολογίες Επικοινωνιών.  

Στο δυναμικό του ομίλου Ο.Τ.Ε. ανήκει και η Ο.Τ.Ε.plus. Λειτουργεί ως η 

συμβουλευτική εταιρία παροχής Τεχνολογικών και Επιχειρηματικών Λύσεων 

του Ομίλου Εταιριών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Η Εταιρία 

ιδρύθηκε το 1987 με την επωνυμία "Ελληνικός Συμβουλευτικός 

Τηλεπικοινωνιακός και Ταχυδρομικός Οργανισμός A.E. (ΕΣΤΤΟ)" στο πλαίσιο 

της στρατηγικής του Ο.Τ.Ε. για τη δημιουργία ενός Ομίλου Εταιριών με 

δραστηριότητες σε ποικίλους επιχειρηματικούς τομείς. Η Ο.Τ.Ε. plus παρέχει 

σε εταιρίες και οργανισμούς υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

τεχνική υποστήριξη σε τεχνολογικά, επιχειρησιακά, οργανωτικά, οικονομικά 

και νομικά θέματα στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιπλέον, η Ο.Τ.Ε. plus 

επεκτείνεται σε νέους τομείς, εκτός του χώρου τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής, όπως: μεταφορές, εκσυγχρονισμός δημοσίων οργανισμών και 

ιδρυμάτων, υγεία, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Σήμερα, η 

Ο.Τ.Ε.plus κατέχει ηγετική θέση στο χώρο παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στην Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 250 

συμβουλευτικά έργα σε περισσότερες από 10 χώρες. Τα έσοδα της Εταιρίας 

το 2006 ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αυξηθούν 

σημαντικά στο μέλλον, καθώς συνεχίζει να διευρύνει τις δραστηριότητές της, 

εισχωρώντας σε νέους τομείς και νέες αγορές. Υπολογίζεται ότι απασχολεί 

παραπάνω από 150 εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται κατά βάση με 

ατομικές συμβάσεις εργασίας.  
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Στις δεκατρείς Μαΐου του 2003 εκτοξεύτηκε ο δορυφόρος Hellas sat 2 

ιδιοκτησίας της Hellas sat της θυγατρικής εταιρίας του Ο.Τ.Ε. Η θέση του 

δορυφόρου στο διάστημα εξασφαλίστηκε μετά από την παραχώρηση της 

δικής της θέσης από την Κύπρο μια και η Ελλάδα είχε χάσει τα δικαιώματά 

της λόγω καθυστερημένης εκτόξευσης από αυτήν. Η Hellas sat, έχει καταθέσει 

στα μέσα Απριλίου του 2008 αίτηση για τη χορήγηση άδειας δορυφορικής 

συνδρομητικής ψηφιακής τηλεόρασης. Στα σχέδια του Οργανισμού είναι να 

λανσάρει τη δική του ψηφιακή πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών 

συνδρομητικής τηλεόρασης. 

Εξάλου στον Όμιλο του Ο.Τ.Ε. ανήκει και η Ο.Τ.Ε. Sat Maritel η οποία 

παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες Inmarsat και Iridium σε παγκόσμιο επίπεδο, 

σε ξηρά και θάλασσα και ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στην 

ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. 

Να σημειωθεί επίσης ότι στον Όμιλο Ο.Τ.Ε. ανήκουν και το 20% του 

Ο.Τ.Ε. Σερβίας αλλά και το 54% του Ο.Τ.Ε. Ρουμανίας στους οποίους με 

ατομικές συμβάσεις εργασίας εργάζεται το σύνολο των απασχολούμενων που 

ανήκουν στον Ο.Τ.Ε..   

 

6) Οι εργασιακές σχέσεις στον Ο.Τ.Ε. και η απελευθέρωση της 
αγοράς σταθερής τηλεφωνίας από το 2001 
 

Το 2000 και με τον Ν.2867/2000 (ΦΕΚ Α’ 273, 19/12/2000) η Ελλάδα 

προσαρμόζεται στην Κοινοτική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου     

(1995/62/ΕΚ «Οδηγία 1995/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την εφαρμογή της παροχής 

ανοικτού δικτύου (ΟNP) στη φωνητική τηλεφωνία». Αριθμός Ε.Ε. L 321 της 

30/12/1995 σ. 0006 – 0024) για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου 

(ΟΝΡ) στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις 

τηλεπικοινωνίες, σε περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού. Το ίδιο έτος (Ιούλιος 

2000) εκδίδονται οι πρώτες άδειες σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας  (LMDS). 

Μέχρι το τέλος του 2004 είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί 12 εναλλακτικοί πάροχοι 

σταθερής τηλεφωνίας, ενώ κατά το διάστημα 2001-2004 αρκετές ήταν οι 

ανακατατάξεις στην αγορά, άλλοτε με την μορφή συνεργασίας και άλλοτε με 
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την μορφή απορροφήσεων συγχωνεύσεων ή εξαγορών ενώ συνεχίζονται 

ιδιαίτερα έντονα μέχρι σήμερα. 

Το 1992 ιδρύεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Η Ε.Ε.Τ. είναι η 

Εθνική Ρυθμιστική Αρχή η οποία επιβλέπει και ρυθμίζει την τηλεπικοινωνιακή 

αγορά . Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς, την εξασφάλιση 

της ομαλής της λειτουργίας στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, και τη 

διασφάλιση των συμφερόντων των χρηστών. Η Ε.Ε.Τ. είναι διοικητικά 

αυτοτελής και οικονομικά ανεξάρτητη, σύμφωνα  με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο 

από όπου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητές της. Η λειτουργία της όμως 

ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995.  

Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης 

και λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην 

Ε.Ε.Τ. και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Με το Ν 2867/2000 ενισχύθηκε 

ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ. ενώ με τον 

ισχύοντα Ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζεται το 

πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

συναφών ευκολιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το ισχύον 

κοινοτικό δίκαιο και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της. 

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της η Ε.Ε.Τ.Τ. αναφέρει τα  εξής: «Οι 

ανάγκες για μια αποτελεσματική, ευέλικτη και εξειδικευμένη διοίκηση που 

προκύπτουν από μια απελευθερωμένη αγορά απαντώνται στον νέο 

Ν.2867/2000 με την ενίσχυση του εποπτικού, ελεγκτικού και ρυθμιστικού 

ρόλου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Ο 

Ν.2867/2000 είχε ως στόχο να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και την 

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, μεριμνώντας για την προστασία των 

χρηστών, την εξασφάλιση της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας καθώς και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Ιδιαίτερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. 
• Ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις Γενικές και Ειδικές Άδειες 

(χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, ανάκληση, αναστολή, μεταβίβαση και 

συνεκμετάλλευση), καθορίζοντας τους όρους και διεξάγοντας (όπου 

προβλέπεται) τους  
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• Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, 

• Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών, 

• Συντάσσει τον Εθνικό Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και των 

προϋποθέσεων Παροχής Ανοικτού Δικτύου και των πιθανών, λόγω 

Ουσιωδών Απαιτήσεων, περιορισμών πρόσβασης στο Δίκτυο, 

• Είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στην 

αγορά των τηλεπικοινωνιών, 

• Καταρτίζει κατάλογο των Οργανισμών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, 

καθώς και αυτών που έχουν υποχρέωση παροχής μισθωμένων γραμμών, 

• Εκδίδει τους Κώδικες Δεοντολογίας, 

• Είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Καθολικής Υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων χρηματοδότησής της, 

• Ασκεί εποπτεία επί της αγοράς τηλεπικοινωνιών, ελέγχοντας τις συμβάσεις 

διασύνδεσης, παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και κινητής 

επικοινωνίας, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των καταναλωτών, η 

διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των δικτύων. Επίσης, ρυθμίζει και 

εποπτεύει την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, 

• Γνωμοδοτεί για τη λήψη νομοθετικών μέτρων, 

• Στα πλαίσια εφαρμογής της μονοαπευθυντικής διαδικασίας, διαβιβάζει προς 

τις αρμόδιες αρχές αιτήσεις τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προς λήψη 

απαραίτητων αδειών και συνεργάζεται με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων καθώς και άλλους διεθνείς φορείς, 

• Έχει διαιτητικές αρμοδιότητες για την επίλυση διαφορών μεταξύ 

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών/ οργανισμών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή 

μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, χρηστών και ιδιωτών. Κατά την άσκηση των 

ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει στην έκδοση 

κανονιστικών ή ατομικών πράξεων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Ο βασικός πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας μέσω σταθερού 

δημοσίου δικτύου είναι ο Ο.Τ.Ε. Η κίνηση της διεθνούς τηλεφωνίας 

διεκπεραιώνεται μέσω τεσσάρων διεθνών ψηφιακών κέντρων - δύο στην 

Αθήνα και δύο στην Θεσσαλονίκη και δρομολογείται μέσω διεθνών δικτύων, 

υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων, μικροκυματικών και δορυφορικών 

ζεύξεων. Στην Ελλάδα η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών καθυστέρησε 
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σημαντικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην πράξη, σύμφωνα με 

τους εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, οι πρώτες 

συμφωνίες που επέτρεψαν σε εταιρείες να δραστηριοποιηθούν ως 

ανταγωνιστές του Ο.Τ.Ε. δεν ήλθαν παρά το 2002. Σαν αποτέλεσμα το 

επίπεδο απελευθέρωσης της αγοράς είναι σχετικά χαμηλό, ενώ και οι 

δραστηριοποιημένες εταιρείες δηλώνουν αβεβαιότητα ως προς το ποιες 

εταιρείες θα αποκτήσουν κυρίαρχη θέση στην αγορά, και ποιες δεν θα 

αντέξουν τον ανταγωνισμό και την οικονομική πίεση. 

Ωστόσο από το 2001 έως σήμερα ο Ο.Τ.Ε. έχει απολέσει από τους 

εναλλακτικούς παρόχους σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Στους παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών και τα μερίδια αγοράς της 

σταθερής τηλεφωνίας (βάσει κύκλου εργασιών) για την περίοδο 2001-2005, 

για τον Ο.Τ.Ε. και τους εναλλακτικούς παρόχους. Σύμφωνα με τα ποσοστά 

που παρατίθενται στον πίνακα 4. αλλά και στον πίνακα 5 που ακολουθεί, είναι 

εμφανής η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, 

ιδιαίτερα από τις αρχές του 2002 και μετά. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

του κύκλου εργασιών των εναλλακτικών παρόχων κατά την περίοδο 2001-

2005 όπως φαίνεται στον πίνακα 4 ήταν της τάξης του 77%. Αντίθετα σταθερά 

μειούμενος βρίσκεται ο κύκλος εργασιών σταθερής τηλεφωνίας στον Ο.Τ.Ε..  

Σύμφωνα επίσης με τον πίνακα 5 το μερίδιο αγοράς των εναλλακτικών 

παρόχων βάση κύκλου εργασιών κινήθηκε ανοδικά καθόλη την εξεταζόμενη 

περίοδο 2001-2005 και διαμορφώθηκε σε 15,3% το 2005 από 1,4% το 2001. 

Αντίθετη ήταν η πορεία του μεριδίου του Ο.Τ.Ε. για την αντίστοιχη περίοδο. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κύκλος Εργασιών Παρόχων Σταθερής Τηλεφωνίας 
 (2001-2005) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Μερίδια Αγοράς της Σταθερής Τηλεφωνίας βάσει 
Κύκλου Εργασιών (2001-2005) 

 

 
 

Η μείωση των μεριδίων αγοράς του Ο.Τ.Ε. στην σταθερή τηλεφωνία έχει 

συνεχιστεί μέχρι σήμερα και ο Οργανισμός έχει προσπαθήσει να την καλύψει 

με εκτεταμένες επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και στις βελτιωμένες 

υπηρεσίες internet. Παρόλα αυτά η πίεση που δέχθηκε από τον ανταγωνισμό 

οδήγησε και την διοίκηση του Οργανισμού σε συνεχή προσπάθεια μείωσης 

του λειτουργικού του κόστους, ειδικά όσον αφορά τις αποδοχές των 

απασχολούμενων σε αυτόν αλλά και τον αριθμό τους. Σε αυτό έχει 

συνεισφέρει αποφασιστικά και το γεγονός ότι οι απασχολούμενοι στις 

ανταγωνίστριες εταιρίες εργάζονται με καθεστώς ατομικών συμβάσεων 

εργασίας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι εκτεταμένες επενδύσεις του Ο.Τ.Ε. στην ευρυζωνικότητα,  αλλά και 

των άλλων εναλλακτικών παρόχων, έχουν σαν αποτέλεσμα τα τελευταία 

χρόνια την ταχεία διείσδυση του internet στην ελληνική κοινωνία. 

Συγκεκριμένα οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα για το 2008 ξεπέρασαν 

τις 1,6 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν αυξήθηκαν κατά 60% σε σχέση με το 2007, 

που είχαν κλείσει στα 1,017 εκατομμύρια. συνδέσεις. Στον παρακάτω πίνακα 

6 φαίνονται οι ευρυζωνικές συνδέσεις για το 2008 σε σχέση με το 2007, για 

τους κυριότερους εναλλακτικούς παρόχους μαζί με τον Ο.Τ.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Οι ευρυζωνικές συνδέσεις το 2008 

 
Πηγή www.imerisia.gr 

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης του 60% θεωρείται αρκετά καλός, θα πρέπει, 

όμως, να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα αν θέλουμε ως Ελλάδα να κλείσουμε 

το χάσμα με την Ευρώπη. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι Ο.Τ.Ε. και 

εναλλακτικοί πάροχοι μοιράστηκαν τις νέες συνδέσεις κατά το 2008 (περίπου 

315.000 έναντι περίπου 290.000).  

Στην περίπτωση των παρόχων πρόκειται για τις συνδέσεις μέσω 

πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης (LLU), όπου ο συνδρομητής σταματά να 

πληρώνει πάγιο τέλος στον Ο.Τ.Ε.. Ο συνολικός αριθμός των LLU συνδέσεων 

έφθασε στο τέλος του 2008 στις 650.000. 

Σε αυτόν τον αριθμό, πάντως, δεν περιλαμβάνονται οι ευρυζωνικές 

συνδέσεις μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, που εκτιμώνται σε 

περισσότερες από 200.000, και που θα ανέβαζαν ακόμη περισσότερο το 

ποσοστό διείσδυσης.  

Η δράση του ρυθμιστή των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων της 

Ε.Ε.Τ.Τ. έχει φέρει σε δύσκολη θέση επανειλημμένα την διοίκηση του Ο.Τ.Ε. 
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και συνολικά τον Οργανισμό. Οι συγκρούσεις μεταξύ του ρυθμιστή και του 

Ο.Τ.Ε. έχουν σαν βασικό θέμα διαφωνίας την χρησιμοποίηση των υποδομών 

του Ο.Τ.Ε. από τους εναλλακτικούς παρόχους τηλεφωνίας και internet. 

Υπολογίζεται ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει επιβάλλει στον Ο.Τ.Ε. πρόστιμα από το 

2006 έως σήμερα της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Τα πρόστιμα που 

επιβάλλονται συνήθως στον Ο.Τ.Ε. από την Ε.Ε.Τ.Τ. είναι για σοβαρή 

κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά τηλεπικοινωνιών, και 

παράβαση του νόμου περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Η άποψη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

μετά την επιβολή των μεγάλων προστίμων στον Ο.Τ.Ε. εκφράζεται από τον 

πρόεδρό της σε πρόσφατη γραπτή δήλωσή του στον Τύπο στην οποία 

δήλωσε «Η απελευθέρωση της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

απαιτεί από όλες τις εταιρείες του κλάδου την αυστηρή τήρηση των αρχών του 

δικαίου του ανταγωνισμού και της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η κατάχρηση της 

δεσπόζουσας θέσης από επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά, μπορεί 

να λάβει τη μορφή της «κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης», που οδηγεί 

στον περιορισμό του ανταγωνισμού, στον εξοβελισμό της καινοτομίας, και 

μακροπρόθεσμα, στην εκμετάλλευση των καταναλωτών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. 

διατρανώνει την αφοσίωση της στην αυστηρή τήρηση των αρχών προστασίας 

του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις επιταγές του εθνικού και κοινοτικού 

πλαισίου. Καλούμε τον κυρίαρχο τηλεπικοινωνιακό πάροχο να συμμορφωθεί 

πλήρως με την νέα πραγματικότητα και με τις ειδικές υποχρεώσεις που 

συνοδεύουν κάθε πάροχο με σημαντική ισχύ στην αγορά. Η συνεχιζόμενη 

εξάπλωση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην πατρίδα μας προσφέρει 

σημαντικές ευκαιρίες για όλες τις επιχειρήσεις, και ιδίως για εκείνες που 

εστιάζουν σε καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σε σύγχρονες υποδομές 

πρόσβασης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα παραμείνει εγγυητής των αρχών του ανόθευτου 

ανταγωνισμού, χωρίς παρεκκλίσεις και συμβιβασμούς, με τη βεβαιότητα ότι η 

παρατηρούμενη πρόοδος θα επιταχυνθεί, προκειμένου να καλυφθεί σύντομα 

το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει τη χώρα μας από τις άλλες χώρες της ΕΕ» 

Η αντίδραση του Ο.Τ.Ε. εκφράζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω 

των προσφυγών του στα δικαστήρια μετά την επιβολή προστίμου αλλά και 

μέσω των δηλώσεων του διοικητή του Οργανισμού. Σύμφωνα με τον διοικητή 

του Ο.Τ.Ε. οι παρεμβάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεώνουν τον Οργανισμό να 

παρέχει τις υποδομές του κάτω του κόστους. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη 
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γραπτή του εισήγηση «η ύπαρξη σχεδόν 20 περιθωριακών παρόχων σε μία 

μικρή αγορά που δεν χωρά πάνω από τρεις σοβαρές εταιρίες δημιουργεί 

αφόρητη πίεση πάνω στην Ε.Ε.Τ.Τ. να αναγκάζει τον Ο.Τ.Ε. να τους 

συντηρεί, παρέχοντάς τους την υποδομή του κάτω του κόστους, σε τιμές που 

εκείνη αποφασίζει αυθαίρετα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά κόστη 

του Ο.Τ.Ε.. Οι παρεμβάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. μειώνουν, συχνά μέχρι εξαφανίσεως, 

την απόδοση των επενδύσεων σε υποδομές του Ο.Τ.Ε.». Αφού σημειώνει ότι 

«ο μόνος Οργανισμός που είναι ικανός να μειώσει το χάσμα της 

ευρυζωνικότητας με την Ευρώπη είναι ο Ο.Τ.Ε.» Τέλος για τα προβλήματα 

που έχουν δημιουργηθεί στον Ο.Τ.Ε. από τις αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ύστερα 

από την έλευση προϊόντων σύγκλισης σταθερής με κινητή τηλεφωνίας ο 

διοικητής του Ο.Τ.Ε. δήλωσε «Η από καιρό προαναγγελθείσα σύγκλιση 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ήρθε και στη χώρα μας. Ήρθε με την μορφή 

προϊόντων που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κινητού και σταθερού 

τηλεφώνου, προϊόντων που όσο θα βελτιώνονται τεχνολογικά θα γίνονται πιο 

ελκυστικά στον καταναλωτή. Η σύγκλιση έχει επιπτώσεις σε όλες τις 

δραστηριότητες των εταιριών του χώρου, επηρεάζει τον σχεδιασμό των 

δικτύων τους και την στρατηγική τους τοποθέτηση στην αγορά. Η σύγκλιση 

είναι μία μεγάλη ευκαιρία, ιδίως για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην 

κινητή τηλεφωνία. Στη χώρα μας η αγορά της κινητής πλησιάζει επίπεδα 

κορεσμού. Οι τρόποι που έχουν οι εταιρίες της κινητής να συνεχίσουν την 

ανοδική τους πορεία είναι δύο. Ο ένας είναι να εντείνουν τον ανταγωνισμό 

μεταξύ τους, ο άλλος και πιο άμεσα ελκυστικός να επιτεθούν στη σταθερή 

τηλεφωνία, δηλαδή στον Ο.Τ.Ε. και τους εναλλακτικούς παρόχους. Οι δύο 

μεγάλοι κινητοί η Vodafone και η Wind έχουν ήδη αποκτήσει ή συμμαχήσει με 

παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και έτσι στην αγορά βρίσκονται τώρα τρεις 

"παίκτες" που έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν προϊόντα σύγκλισης. Για 

τους δύο από αυτούς η πρόκληση είναι πώς θα τα σχεδιάσουν, τιμολογήσουν 

και διαφημίσουν σε μία ελεύθερη αγορά. 

Ο Ο.Τ.Ε., κάτω από τις ρυθμιστικές συνθήκες και τη νοοτροπία που επικρατεί 

τώρα πρέπει να παλέψει με τα χέρια δεμένα. Για τον λόγο αυτό όταν τίθεται 

θέμα ανταγωνισμού σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο κύριος παράγοντας που 

μας απασχολεί είναι η ρύθμιση και το πώς εφαρμόζεται στην Ελλάδα» 
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο διοικητής του Ο.Τ.Ε. πρόσφατα δήλωσε 

πως τα χρέη των εναλλακτικών παρόχων προς τον Ο.Τ.Ε. τα οποία 

προέκυψαν από την χρήση των υποδομών του ανέρχονται σε 77 εκατομμύρια 

ευρώ. Οι συγκεκριμένοι μάλιστα πάροχοι ανέστειλαν την λειτουργία τους 

πρόσφατα λόγω χρεών. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στις 

τηλεπικοινωνίες, αλλά και η πίεση που υφίσταται ο Οργανισμός από την 

ρυθμιστική αρχή, έχουν επιδράσει έντονα και στην πολιτική του Οργανισμού 

όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Οι πολιτικές μείωσης του λειτουργικού-

εργασιακού κόστους στον Ο.Τ.Ε., με διαρκώς εντεινόμενο τον ανταγωνισμό 

που υφίσταται πλέον και από μεγάλους οργανισμούς φαντάζουν για την 

διοίκηση μονόδρομος. 

 

7) Το μέλλον των εργασιακών σχέσεων στον Ο.Τ.Ε. 
 

Το μέλλον των εργασιακών σχέσεων στον Ο.Τ.Ε. όπως είναι φανερό 

εξαρτάται από μια σειρά πολλών παραγόντων όπως είναι οι παρακάτω: 

Α) Από την ευρύτερη οικονομική πορεία του Οργανισμού. Είναι 

προφανές ότι αυτή επηρεάζεται από την πορεία των προϊόντων του στις 

αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και από την ικανότητα του Οργανισμού 

να παρακολουθεί γρήγορα της τεχνολογικές εξελίξεις. Σε τελευταίες δηλώσεις 

του που έγιναν την 14/01/2009 ο διοικητής του Ο.Τ.Ε. εξέφρασε την 

αισιοδοξία του για την πορεία του Οργανισμού, παραδεχόμενος ταυτόχρονα 

ότι το δυνατό χαρτί του Ο.Τ.Ε. παραμένει η Cosmote, ενώ άφησε αιχμές και 

για την πολιτική της Ε.Ε.Τ.Τ. Επίσης χαρακτήρισε πρόβλημα τα χρέη της 

τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Ο.Τ.Ε. 

Μάλιστα χαρακτήρισε ως μεγαλύτερους κακοπληρωτές τα Υπουργεία 

Παιδείας και Υγείας καθώς και κάποια κρατικά και ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. Γενικότερα 

πάντως σύμφωνα με την διοίκηση, ο Οργανισμός βρίσκεται σε καλή 

χρηματοοικονομική κατάσταση για τα επόμενα δύο χρόνια (2009-2010) και 

δεν έχει καμία ανάγκη δανεισμού ενώ θα διανείμει και μέρισμα για την 

προηγούμενη χρήση. 
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 Σε αυτό το κλίμα μάλιστα η Merrill Lynch την 22/01/2009 είχε εκδώσει 

σύσταση αγοράς για την μετοχή του Ο.Τ.Ε. έναντι προηγούμενης ουδέτερης 

στάσης.  

Σχετικά με την σημερινή οικονομική κρίση η εκτίμηση της διοίκησης του 

Ο.Τ.Ε. είναι ότι ο Όμιλος ίσως θα επηρεαστεί εξαιτίας των θυγατρικών του 

εξωτερικού και μιας πιθανής υποτίμησης των νομισμάτων. 

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό επίσης η άποψη του διοικητή του Ο.Τ.Ε. 

είναι, ότι η τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας βρίσκεται στην αρχή της 

κρίσης και δεν υπάρχει “χώρος” για πολλούς παρόχους. Ο Ο.Τ.Ε. σύμφωνα 

με τον διοικητή του, για να ανταποκριθεί στον εντεινόμενο ανταγωνισμό θα 

αξιοποιήσει όλες τις τεχνολογίες, και στο πλαίσιο αυτό θα «παίξει μεγάλο 

ρόλο» στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, για τη δημιουργία δικτύου οπτικών 

ινών που θα φθάσει στην πόρτα δύο εκατομμυρίων νοικοκυριών. Το επόμενο 

διάστημα ο Οργανισμός θα περάσει στην εμπορική διάθεση της υπηρεσίας 

της τηλεόρασης μέσω του διαδικτύου (IPTV), ενώ σε συνεργασία με την 

Deutsche Telekom εξετάζει να διαθέσει νέες υπηρεσίες που θα συνδυάζουν 

πληροφορική με τηλεπικοινωνίες. Επίσης ανακοίνωσε ότι το Φεβρουάριο θα 

υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της Cosmofon, 

θυγατρικής της Cosmote στην ΠΓΔΜ. Οι ενδιαφερόμενοι είναι έξι. 

Β) Από τις προθέσεις της νέας διοίκησης της Deutsche Telecom αλλά και 

του Ελληνικού Δημοσίου, που παραμένει ένας ισχυρός παράγοντας στον 

Ο.Τ.Ε., σχετικά με την μείωση του λειτουργικού-εργασιακού κόστους του 

Οργανισμού. Σε πρόσφατη ομιλία του ο διοικητής του Ο.Τ.Ε. δήλωσε ότι 

«είναι δύσκολη η προσπάθεια ελέγχου του κόστους καθώς στον τομέα αυτόν 

οι δυνατότητες είναι περιορισμένες λόγω του ιδιόμορφου εργασιακού 

καθεστώτος που αποσυνδέει σε μεγάλο βαθμό τις αποδοχές από την 

παραγωγικότητα. Η εργατική νομοθεσία που διέπει ακόμη τον Ο.Τ.Ε. είχε 

θεσπιστεί όταν η επιχείρηση ήταν μονοπώλιο. Η απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών απαιτεί ευθυγράμμιση του εργασιακού καθεστώτος του 

Ο.Τ.Ε. με εκείνο των ανταγωνιστών του». 

Στα πλαίσια του στόχου της διοίκησης, να μειώσει το εργασιακό κόστος 

του Οργανισμού, εντάσσονται και τα νέα σχέδια για στοχευμένη εθελουσία 

έξοδο απασχολούμενων στον Ο.Τ.Ε.. Στην συνάντησή του με τους 

εκπροσώπους τύπου την 14/01/2009 ο διοικητής του Ο.Τ.Ε. δήλωσε  ότι 
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«καταγράφεται ο αριθμός των εργαζομένων που λειτουργικά είναι 

υπεράριθμοι και λειτουργικά δεν είναι παραγωγικοί, ώστε να υπάρξει μία 

αρχική εικόνα του πλήθους των εργαζομένων, που θα πρέπει να 

απομακρυνθούν.» Επίσης τόνισε ότι «δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένος 

αριθμός στελεχών που πρέπει να απομακρυνθούν, ούτε σαφές 

χρονοδιάγραμμα, αλλά ούτε και το νομικό πλαίσιο το οποίο θα συζητηθεί με 

την Κυβέρνηση και την Ο.Μ.Ε.- Ο.Τ.Ε. για να υπάρξει η οριστική συμφωνία.» 

Τόνισε επίσης ότι θα ήθελε να ξεκινήσουν οι αρχικές συζητήσεις για την 

«στοχευμένη εθελουσία» μέσα στο τρίμηνο, υπάρχουν επιφυλάξεις για το 

πότε και αν θα προετοιμαστούν όλες οι κατάλληλοι παράμετροι που θα 

οδηγήσουν σε μία επιτυχημένη συμφωνία με τους εργαζομένους. 

Επιβεβαίωσε μάλιστα και τις πληροφορίες ότι τη νέα εθελουσία θα 

ακολουθήσουν προσλήψεις νέου ή και εξειδικευμένου προσωπικού. Ο 

διοικητής του Ο.Τ.Ε. τόνισε επίσης πως η πρώτη «μεγάλη» εθελουσία, μείωσε 

τις δαπάνες προσωπικού από 33% σε 26% του κύκλου εργασιών του, 

συμβαδίζοντας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Όμως από τότε μέχρι σήμερα, οι 

δαπάνες αυτές αυξήθηκαν πάλι στο 30%. Ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά 

τον σημερινό αριθμό των εργαζομένων αναφέροντας ότι υπάρχουν και 

εργαζόμενοι «που δεν χρειάζονται». Αναφέρθηκε επίσης και σε προσλήψεις 

που θα ακολουθήσουν την μείωση του σημερινού προσωπικού. Αν και δεν 

αναφέρθηκε ο ακριβής αριθμός, εκτιμήσεις θέλουν να μην πέσει κάτω των 500 

σε βάθος τουλάχιστον έτους. Επισήμανε ότι επίκειται η ρύθμιση των 

τελευταίων λεπτομερειών προκειμένου να αποχωρήσουν οι περίπου 630 

υπάλληλοι του Ο.Τ.Ε. που δεν περιλήφθηκαν στην προηγούμενη εθελουσία. 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γενική συνέλευση του διοικητικού 

συμβουλίου του Ο.Τ.Ε. στην οποία η Deutsche Telekom θα αναλάβει και 

επίσημα το management του Ο.Τ.Ε. αλλά θα ψηφιστεί και η σύνθεση του νέου 

διοικητικού συμβουλίου με δύο επιπλέον μέλη της Deutsche Telekom θα γίνει 

στις 6/02/2008 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 

Γ) Από τις προθέσεις των συνδικάτων των εργαζομένων. Μπροστά σε 

ένα ενδεχόμενο νέας στοχευμένης εθελούσιας εξόδου και στην υπογραφή 

καινούργιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας οι αντιδράσεις των συνδικάτων 

του Ο.Τ.Ε. δεν μπορούν ακόμα να αξιολογηθούν. Ωστόσο τα συνδικάτα 

απέναντι στο ενδεχόμενο στοχευμένης εθελούσιας εξόδου ιδιαίτερα σε 
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μόνιμους υπαλλήλους του Ο.Τ.Ε. προσληφθέντες από το 2003 και νωρίτερα 

αφήνουν να εννοηθεί ότι θα κρατήσουν επιφυλακτική στάση. 

 

8) Συμπεράσματα-Επίλογος 
 

Η απασχόληση στον τομέα παροχής υπηρεσιών ICT τις δεκαετίες του 

1990 και του 2000 κινήθηκε ανοδικά, ακολουθώντας κατά βάση και την 

αντίστοιχη οικονομική ανάπτυξη του κλάδου. Ο αριθμός των επιχειρήσεων του 

κλάδου αυξήθηκε ραγδαία, ωστόσο οι περισσότερες από αυτές απασχολούνε 

μέχρι 49 άτομα προσωπικό. Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο επιχειρήσεις 

που ιδρύονται την τελευταία δεκαετία να έχουν πιο συχνά μικρό αριθμό 

απασχολούμενων.  

Η μόνη επιχείρηση του τομέα ICT στην οποία διεξάγονται συλλογικές 

διαπραγματεύσεις είναι ο Ο.Τ.Ε. Οι εργαζόμενοι στις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

εργάζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας και υπόκεινται στην εργατική 

νομοθεσία ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Η διαδικασία των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

μεταξύ Ο.Μ.Ε.- Ο.Τ.Ε. και διοίκησης του Ο.Τ.Ε., καθορίστηκαν από τον 

Ν.1876/90 και έκπτωτε διεξάγονται με το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς. 

Ωστόσο νομοθετικές παρεμβάσεις όπως αυτή του Ν.3429/05, που ρυθμίζουν 

τις αμοιβές των απασχολούμενων στον Ο.Τ.Ε., αλλά και το καθεστώς 

προσφυγής στην διαιτησία του ενός από τα δύο μέρη, έχουν γίνει   

Η σταδιακή μετοχοποίηση του Ο.Τ.Ε. από το 1996 έως σήμερα, που 

οδήγησε το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει πλέον το 25% του Οργανισμού, ενώ 

το management του να έχει παραχωρηθεί στην Deutsche Telekom, έχει 

επιδράσει αποφασιστικά στην διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στον 

Ο.Τ.Ε. Η μετοχοποίηση του ξεκίνησε με τον Ν.2257/94 ενώ με την επόμενη 

νομοθετική ρύθμιση (Ν.2843/2000) δόθηκε η δυνατότητα στο Ελληνικό 

Δημόσιο να κατέχει μέχρι 33% του Οργανισμού, και ταυτόχρονα έπαψε η 

εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

Με τον Ν.3429/05 καταργείται το πλαφόν του 33% για τις μετοχές του 

Ελληνικού Δημοσίου ενώ ταυτόχρονα καταργείται και η μονιμότητα των 

νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε.. Με τον Ν.3371/05 λαμβάνει 

χώρα η εθελούσια έξοδος περίπου 5500 μονίμων υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε. με 

Χαράλαμπος Λεοντίδης                                                                                                            45 



Η Παροχή Υπηρεσιών ICT στην Ελλάδα - Η περίπτωση του ΟΤΕ 

στόχο να μειώσει το λειτουργικό κόστος του Οργανισμού και έτσι να γίνει πιο 

ελκυστικός σε ενδεχόμενο στρατηγικό επενδυτή. Με τον νόμο 3522/06 ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ο.Τ.Ε. εξομοιώνεται με αυτόν της 

Cosmote που χαρακτηρίζεται από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και τέλος με 

τον Ν.3631/08 επικυρώθηκε η συμφωνία παραχώρησης του management και 

του 25% του Οργανισμού στην Deutsche Telekom.  

Η εξάπλωση του Ο.Τ.Ε. στα Βαλκάνια μέσω των θυγατρικών του 

εταιριών, αλλά και η εμπλοκή του σε διαφορετικές τεχνολογικές 

δραστηριότητες, όπως η κινητή τηλεφωνία, δημιούργησε νέες θέσεις, 

απασχολούμενων κατά βάση με ατομικές συμβάσεις εργασίας.Η Cosmote 

ήταν η μόνη θυγατρική εταιρία του Ο.Τ.Ε. στην οποία, πριν την απορρόφησή 

της από τον Οργανισμό, υπογράφηκε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Οι οικονομικές προοπτικές του Ο.Τ.Ε. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

διοίκησης του διαγράφονται ευοίωνες. Ο Οργανισμός ακόμα και στην 

παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, δεν έχει ανάγκες δανεισμού, ενώ 

ισχυρό του επιχειρηματικό χαρτί παραμένει η Cosmote. Όσον αφορά τις 

εργασιακές σχέσεις στον Οργανισμό, πολλά θα εξαρτηθούν και από τις 

προθέσεις της νέας διοίκησης, της Deutsche Telekom, αλλά φαίνεται πλέον 

ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού του Οργανισμού, μέσω «στοχευμένης εθελούσιας εξόδου» μόνιμου 

προσωπικού. Η συγκεκριμένη διαδικασία πιθανόν να απαιτεί και νέα 

νομοθετική ρύθμιση, καθιστώντας και πάλι το Ελληνικό Δημόσιο 

αποφασιστικό παράγοντα των εργασιακών σχέσεων στον Ο.Τ.Ε.. 
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Πηγές - Internet Sites 
Ελληνόγλωσσες Πηγές 
 
1) Αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Κύρωση Σύμβασης Πώλησης 

Μετοχών Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom» 

2) Capital.gr, (2007), «Π. Βουρλούμης: "Θα προφυλάξουμε τον ΟΤΕ από την 

απαξίωση που επιχειρείται"» 

http://www.capital.gr/news.asp?Details=369807 

3) Cosmote.gr, (2009), «Εταιρική Ταυτότητα» 

http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?_nfpb=true&_pageLabel=

L86_company_generic_full_story&path=/SCSDevRepository/content/el/se

ctions/company/textcontent/whoweare.xml 

4)  Cosmote.gr, (2009), «AMC» 

http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true

&_pageLabel=L27_company_group_full_story&path=%2FSCSDevReposit

ory%2Fcontent%2Fel%2Fsections%2Fcompany%2Fcompany%2Fcompan

y_AMCgr.xml&breadcrumbTitle=AMC 

5)  Cosmote.gr, (2009), «GLOBUL» 

http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true

&_pageLabel=L27_company_group_full_story&path=%2FSCSDevReposit

ory%2Fcontent%2Fel%2Fsections%2Fcompany%2Fcompany%2Fcompan

y_GLOBULgr.xml&breadcrumbTitle=GLOBUL 

6)  Cosmote.gr, (2009), «COSMOFON» 

http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true

&_pageLabel=L27_company_group_full_story&path=%2FSCSDevReposit

ory%2Fcontent%2Fel%2Fsections%2Fcompany%2Fcompany%2Fcompan

y_COSMOFONgr.xml&breadcrumbTitle=COSMOFON 

7)  Cosmote.gr, (2009), «COSMOTE Romania» 

http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true

&_pageLabel=L27_company_group_full_story&path=%2FSCSDevReposit

ory%2Fcontent%2Fel%2Fsections%2Fcompany%2Fcompany%2Fcompan

y_COSMOTE_ROMANIAgr.xml&breadcrumbTitle=COSMOTE+Romania 

8)  Cosmote.gr, (2009), «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» 

http://www.cosmote.gr/cosmote/cosmote.portal?locale=el_GR&_nfpb=true
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&_pageLabel=L27_company_group_full_story&path=%2FSCSDevReposit

ory%2Fcontent%2Fel%2Fsections%2Fcompany%2Fcompany%2Fcompan

y_germanos.xml&breadcrumbTitle=%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%9

C%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3 

9)  Εισηγητική Έκθεση της Τροπολογίας-Προσθήκης στο σχέδιο νόμου 

«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», Ιούλιος 2008  

10) Εξπρές, (2009), «OTE - Π. Βουρλούμης: Θα υπάρξει νέος κύκλος 

εθελουσίας εξόδου, για περιορισμένο όμως αριθμό ατόμων», 

http://www.express.gr/news/business/119817oz_20090114119817.php3 

11) Euro2day, (2009), «Αποχώρηση Βουρλούμη από συνέδριο της ΕΕΤΤ» 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/334335/Article.aspx 

12) Ημερησία, (2009), «Στα 1,6 εκατ. έφθασαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις» 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12319&subid=2&pubid=4913123 

13) Ict plus.gr, (2007), (Αναβρασμός στον ΟΤΕ λόγω του προστίμου «βαρέων 

βαρών» 20 εκατ. ευρώ της ΕΕΤΤ. Θα ενταθούν οι διαφορές του έχοντος 

«Δεσπόζουσα» θέση και του «Ρυθμιστή». Πρωτοφανείς οι συνθήκες 

λειτουργίας της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών 

http://www.ictplus.gr/default.asp?pid=30&rID=1439&ct=0&la=1 

14) ICAP, Κλαδική Μελέτη, (2007), «Υπηρεσίες Σταθερής και Κινητής 

Τηλεφωνίας» 

15) In.gr, (2007), «Πρόστιμο 27 εκατ. ευρώ στον ΟΤΕ επέβαλε η ΕΕΤΤ για 

κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης» 

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=820237&lngDtrID=252 

16) ΙΟΒΕ, Κλαδική Μελέτη (2007), «Μελέτη των Κλάδων Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών» 

17) Καθημερινή, (2001), «Εκτός Δ.Σ. οι εργαζόμενοι του Ο.Τ.Ε.» 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_17/07/2001_5003

586 

18) Κρέτσος Λ., Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ, (2004), «Το παρόν και το 

μέλλον του Ο.Τ.Ε. : Διδάγματα από την διεθνή εμπειρία» 

19) Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» 

20) Ν. 3429/05 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί ΔΕΚΟ» 
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21) Ν. 3676/08 «Κύρωση Σύμβασης Πώλησης Μετοχών Ελληνικού Δημοσίου 

και της Deutsche Telekom» 

22) Ν. 3522/06 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος απλουστεύσεις στον 

κώδικα βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» 

23) Oteglobe.gr, (2009) «Η ΕΤΑΙΡΙΑ» 

http://www.oteglobe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=31&

Itemid=111 

24)  ΟΤΕ-Estate.gr, (2009), «Η ΕΤΑΙΡΙΑ»  

http://www.ote-estate.gr/company.htm. 

25)  ΟΜΕ-ΟΤΕ, (1999), «Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 1999»  

http://www.ome-ote.gr/sse_1999.htm 

26)  ΟΜΕ-ΟΤΕ, (2006), «Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 2006»  

http://www.ome-ote.gr/sse_2006.htm 

27)  Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, (2004), Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

«Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις Τοπικού Ενδιαφέροντος» 

28) Σούμελη E., Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ, (2003), «Εργασιακές 

σχέσεις στον Τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» 

29) Σούμελη E., Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ, (2004) «Ιδιωτικοποίηση 

και Εργασιακές Σχέσεις : η περίπτωση της Ελλάδας» 

30) Τροπολογία-Προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», Ιούλιος 2008 

31) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, www.mnec.gr 

 

Ξενόγλωσσες Πηγές 
 

32) European Industrial Relations Observatory (EIRO), (1999), «Privatization 

and Industrial Relations» 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef9968.htm 

33)  European Industrial Relations Observatory (EIRO), (2006), 

«Representativeness of the social partners: Telecommunications sector» 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0606017s/tn0606017s_2.ht

m 

 

Χαράλαμπος Λεοντίδης                                                                                                            49 

http://www.oteglobe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=111
http://www.oteglobe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=111
http://www.ote-estate.gr/company.htm
http://www.ome-ote.gr/sse_1999.htm
http://www.ome-ote.gr/sse_2006.htm
http://www.mnec.gr/
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef9968.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0606017s/tn0606017s_2.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0606017s/tn0606017s_2.htm

	Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
	- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
	Χαράλαμπος Λεοντίδης
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	Οι εκτεταμένες επενδύσεις του Ο.Τ.Ε. στην ευρυζωνικότητα,  αλλά και των άλλων εναλλακτικών παρόχων, έχουν σαν αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια την ταχεία διείσδυση του internet στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα για το 2008 ξεπέρασαν τις 1,6 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν αυξήθηκαν κατά 60% σε σχέση με το 2007, που είχαν κλείσει στα 1,017 εκατομμύρια. συνδέσεις. Στον παρακάτω πίνακα 6 φαίνονται οι ευρυζωνικές συνδέσεις για το 2008 σε σχέση με το 2007, για τους κυριότερους εναλλακτικούς παρόχους μαζί με τον Ο.Τ.Ε.
	ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Οι ευρυζωνικές συνδέσεις το 2008



