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Αθήνα, 20/09/2022 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15/09 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΜΕ-ΟΤΕ για τρέχοντα 

θέματα. 

Το πρώτο θέμα ήταν η διαμόρφωση του οδικού χάρτη της ΟΜΕ-ΟΤΕ για τις διαπραγματεύσεις της νέας ΣΣΕ 

σε ΟΤΕ και COSMOTE.  

Αποφασίστηκε η δημιουργία επιτροπής που θα ενοποιήσει τα πλαίσια των δυο προτάσεων Συλλογικών 

Συμβάσεων που θα αποστείλουν τα σωματεία ΠΑ.Σ.ΥΠ ΟΤΕ και Σύλλογος Εργαζομένων COSMOTE και θα 

παρουσιάσει το τελικό κείμενο στο επόμενο ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ. 

Η επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Κατσιαμάκη Ανδρέα 

2. Βενέτη Θανάση 

3. Λάμπρου Γιώργο 

4. Περράκη Αλέκο 

 

Με συνεδριακή της απόφαση, η ΟΜΕ-ΟΤΕ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην μετατροπή της σε κλαδική 

Ομοσπονδία, ώστε να εκπροσωπήσει σταδιακά και δυναμικά όλους τους εργαζομένους των κλάδων που 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ. 

Με βάση αυτό το σκεπτικό έγινε ενημέρωση από την αρμόδια επιτροπή για την συνάντηση που είχε με το 

σωματείο της VODAFONE-360 CONNECT.  

Μια συνάντηση κατά την οποία μας δόθηκε η δυνατότητα να ανταλλάξουμε πληροφορίες με τους 

συναδέλφους της Vodafone-360 connect για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το πώς θα μπορούσε 

σταδιακά να διαμορφωθεί ένα κοινό μέτωπο δράσης αλλά και διαπραγμάτευσης.  

Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΟΜΕ-ΟΤΕ για τη διαδικασία φιλοξενίας του συλλόγου παιδοπόλεων 

και τέλος ενημερώθηκαν τα μέλη  της ΕΕ και πάρθηκε απόφαση για νομικές ενέργειες κατά παντός συκοφάντη 

και λασπολόγου που εμπλέκει την Ομοσπονδία μας σε θέματα υποκλοπών.  

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε, όσο πλησιάζει η έναρξη διαπραγμάτευσης της ΣΣΕ σε ΟΤΕ και Cosmote, 

ανίερες συμμαχίες να ζωντανεύουν ξανά και οι γνωστοί ψεύτες και λασπολόγοι να ξεμυτίζουν.  

Δεν θα τους περάσει ούτε τώρα.  

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ μαζί με τα σωματεία μέλη της αλλά και τους εργαζομένους μπροστά θα δώσουν πάλι τον αγώνα 

τους για μια ΣΣΕ που θα καλύπτει τις πραγματικές, οξυμένες ανάγκες και θα είναι οδηγός για τις ΣΣΕ στις 

θυγατρικές. 

Επίσης ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα υπάρξει καμιά ανοχή πια στους καθ’ έξιν λασπολόγους του FB και του 

πληκτρολογίου. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ 
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