Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2013 & 2014 για τη
ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εταιρία
«COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, την 16 / 05 / 2013 και ώρα 16:00, στα επί της
Λεωφόρου Κηφισίας 99, Γραφεία της Διοίκησης της εταιρίας «COSMOTEΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» μεταξύ:
1. της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «COSMOTE», που
εδρεύει στo Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 99, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Μιχαήλ
Τσαμάζ στο εξής καλούμενης ως «Εταιρία» και
2. της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος
Εργαζομένων στην COSMOTE», με έδρα την Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου
102, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου Βασίλειο Κατσαρό και τη Γενική Γραμματέα Ελένη Αναούνη,
δυνάμει της από 16/05/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Εργαζομένων στην COSMOTE, στο εξής καλούμενης ως
«Σύλλογος Εργαζομένων».
Η Εταιρία και ο Σύλλογος Εργαζομένων συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
α. Οι βασικοί μισθοί του 1ου μισθολογικού κλιμακίου όλων των μισθολογικών
κατηγοριών, όπως έχουν διαμορφωθεί βάσει της από 19.05.2011 Επιχειρησιακής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μειώνονται από 01.05.2013 κατά ποσοστό 13%.
β. Οι βασικοί μισθοί όλων των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων όλων των
μισθολογικών κατηγοριών μειώνονται από 01.05.2013 κατά ποσοστό 7% μέχρι την
30.12.2014 και από 31.12.2014 αυξάνονται κατά ποσοστό 7%, ώστε να επανέλθουν
στο ποσό που αντιστοιχούσαν κατά την 30.04.2013.

Με βάση τα ανωτέρω, διαμορφώνεται ο πίνακας μισθολογίου ως Παράρτημα, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2008-2009,
τροποποιείται και θα ισχύει από 01.06.2013 ως ακολούθως:
1. «Ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για την ένταξη κάθε εργαζόμενου σε
μισθολογικό κλιμάκιο νοείται η προϋπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή
ειδικότητα έως ένα (1) συνολικά έτος, με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε
οποιονδήποτε εργοδότη ή ως ελεύθερος επαγγελματίας των κατηγοριών της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ενώ σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε
εταιρία του Ομίλου ΟΤΕ, αυτή θα αναγνωρίζεται στο σύνολό της.
2. Προκειμένου για εξαρτημένη εργασία, η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας
αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή με
καρτέλα ή βιβλιάριο ενσήμων ή μηχανογραφημένα ένσημα.
3. Εάν από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2, αποδεικνύεται πέραν
της χρονικής διάρκειας, και η απασχόληση με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα,
τότε δεν απαιτείται η υποβολή άλλου δικαιολογητικού. Εάν δεν
αποδεικνύεται, απαιτείται επιπλέον να υποβληθεί:
1. βεβαίωση του προηγούμενου εργοδότη από την οποία να
αποδεικνύεται η απασχόληση με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ή
2. πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα από τον ΟΑΕΔ αντίγραφα της
αναγγελίας πρόσληψης και της αναγγελίας καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας του εργαζόμενου ή της οικειοθελούς αποχώρησής του στον
Ο.Α.Ε.Δ, από τον προηγούμενο εργοδότη, από τα οποία να
αποδεικνύεται η απασχόληση με ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ή
3. τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία να έχει κριθεί η ύπαρξη
απασχόλησης με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα.
4. Προκειμένου να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία των εργαζομένων των
μισθολογικών κατηγοριών ΤΥ και ΟΥ, οι οποίοι:
1. ασκούσαν πριν τη πρόσληψή τους στην Εταιρία το επάγγελμα του
ραδιοηλεκτρολόγου Β’ ή
2. έχουν τη θέση και εκτελούν την εργασία της συντήρησης
κλιματιστικών μονάδων και ασκούσαν πριν την πρόσληψή τους στην
Εταιρία το επάγγελμα του τεχνίτη ψυκτικού
3. έχουν τη θέση και εκτελούν την εργασία του Εναερίτη και ασκούσαν
πριν την πρόσληψή τους στην Εταιρία το επάγγελμα του Εναερίτη ή
4. έχουν τη θέση και εκτελούν την εργασία του Λογιστή και ασκούσαν
πριν την πρόσληψή τους στην Εταιρία το επάγγελμα του
Λογιστή, απαιτείται η προσκόμιση όλων των κατωτέρω πρωτότυπων ή
θεωρημένων από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές δικαιολογητικών:
1. έναρξη και διακοπή επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και
2. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή των βιβλίων εσόδωνεξόδων για το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η
αναγνώριση προϋπηρεσίας και
3. ένσημα ή βεβαίωση του ΤΕΒΕ για τη ασφαλιστική κάλυψη του
εργαζομένου λόγω άσκησης των ως άνω επαγγελμάτων για το
χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η αναγνώριση
προϋπηρεσίας και
4. σχετική άδεια, από τις αρμόδιες αρχές, για την άσκηση του
επαγγέλματος του τεχνίτη ψυκτικού ή του ραδιοηλεκτρολόγου
Β’ ή του Εναερίτη ή του Λογιστή, ανάλογα με το αν συντρέχει
η περίπτωση α ή β ή γ ή δ της παρούσας παραγράφου.

Στην περίπτωση των εργαζομένων της μισθολογικής κατηγορίας ΤΥ1, αρκεί η
υποβολή βεβαίωσης εγγραφής τους στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ.
1. Η προϋπηρεσία σε εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ θα αποδεικνύεται με βεβαίωση
της αρμόδιας υπηρεσίας της εταιρίας, στην οποία είχε απασχοληθεί ο
εργαζόμενος.
2. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα
με αυτή για την οποία προσλαμβάνονται στην Εταιρία πριν την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης εργασίας.
3. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου επιφέρει την
ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο βάσει της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας
από την 1η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης στην Εταιρία
των σχετικών επίσημων δικαιολογητικών.
4. Η ένταξη σε μισθολογικά κλιμάκια των απασχολουμένων σήμερα στην
Εταιρία εργαζομένων, όπως αυτή έχει ήδη διαμορφωθεί κατά την υπογραφή
της παρούσας, δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 3
Κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ έως την
31.12.2014 ή έως την τυχόν καταγγελία της από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
που θα λάβει χώρα κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, η Εταιρία δεσμεύεται
να μην προσφύγει σε καταγγελία συμβάσεων εργασίας του προσωπικού για
οικονομοτεχνικούς λόγους.

Άρθρο 4
Οι λοιποί κανονιστικοί όροι των προηγούμενων Επιχειρησιακών Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας (μεταξύ αυτών και του Κανονισμού Προσωπικού Εργασίας)
που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων στην COSMOTE και της
Εταιρίας και δεν τροποποιούνται με την παρούσα ΕΣΣΕ συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι
και την 31.12.2014.
Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από όρους ατομικής
σύμβασης εργασίας, νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις δεν
θίγονται.

Άρθρο 5
Η παρούσα ΕΣΣΕ ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της, εκτός και εάν άλλως
ορίζεται σε επιμέρους άρθρα αυτής, και λήγει την 31.12.2014, δυνάμενη να

καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης
νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας από
οποιοδήποτε μέρος, οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων όλων των
μισθολογικών κατηγοριών του εδαφίου β του άρθρου 1 επανέρχονται στα επίπεδα
που ίσχυαν την 30.04.2013.
Η παρούσα ΕΣΣΕ συντάχθηκε σε έξι όμοια πρωτότυπα. Ένα από αυτά έλαβαν οι
εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων και πέντε η Διοίκηση της Εταιρίας η οποία
και θα επιμεληθεί τη νόμιμη κατάθεση της παρούσας ΕΣΣΕ στις κατά νόμο αρμόδιες
αρχές (π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων).
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