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Σχέδιο 10 Σημείων για τον OTE

Τα σημεία που ακολουθούν, μπορούν να αποτελέσουν πλαίσιο ευρύτερης 
συμφωνίας που με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα του OTE για 
επενδύσεις, συμμαχίες εντός και εκτός Ελλάδος, δυναμική ανάπτυξη της 
τηλεπικοινωνιακής αγοράς και οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό 
του OTE, 8α τον ωθούσαν σε περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη.

1. Να προχωρήσει γρήγορα η αντιμετώπιση των άμμεσων αναγκών μέχρι 
τις αρχές του 1997, σε μηφιακές παροχές του OTE με τη διαδικασία του 
άρθρου 3 του Νόμου 2286. Το Δ.Σ. του OTE πιστεύει ότι αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο με επέκταση της υπάρχουσας σύμβασης, ή απ’ ευθείας 
ανάθεση με τις εταιρίες Intrakom και Siemens, αλλά κρίνεται ότι δεν 
μπορεί να λάβει αυτή την απόφαση λόγω της εκκρεμότητας του όλου 
θέματος στη δικαιοσύνη.

2. Με την ίδια διαδικασία ή με μια διαδικασία ’’Πρόταση Καστανίδη” να 
προχωρήσει το πρόγραμμα και για τις μελλοντικές μηφιακές ανάγκες 
του OTE. Το Δ.Σ. του OTE επιχειρεί με τη βοήθεια ειδικών να 
αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες μέχρι το 2000, όπως και τη μορφή 
και διάρθρωση του δικτύου. Για το σκοπό αυτό θα προσληφθεί διεθνής 
εταιρία συμβούλων άμεσα από τον OTE.

3. Να ζητηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
έρευνας για τη σύμβαση των μηφιακών παροχών του 1994 αναζητηθεί 
από ειδικούς εμπειρογνώμονες απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) 
Ηταν η σύμβαση οικονομικώς συμφέρουσα για τον OTE; (β) Τι απώλεια 
εσόδων θα είχε o OTE σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού και 
επανάλημης καινούργιου; Αυτό εναλλακτικά θα μπορούσε να ζητηθεί 
από το Δ.Σ. του OTE.

4. Να προχωρήσει άμεσα η μήφιση μιας διαδικασίας ’’Πρόταση 
Καστανίδη” αλλά για προμήθειες πάνω από ένα ορισμένο ποσό π.χ. 
πάνω από ποσά 10 δις δρχ. Διαφορετικά οι προτεινόμενες διαδικασίες 
δεν θα μπορέσουν στην πράξη να ανταποκριθούν λόγω του μεγάλου 
αριθμού προμηθειών και μόνον του OTE.

5. Να επιχειρηθεί ο εηανασχεδιασμός του συστήματος ’’Διατύπωση 
Αναγκών-Προγραμματισμός-Διαγωνισμοί -Κατακύρωση”, του OTE με 
βάση σύγχρονα πρότυπα αντικειμενικών διαδικασιών. Για το σκοπό 
αυτό θα προσληφθεί διεθνής εταιρία συμβούλων άμεσα από τον OTE, 
όπως παραπάνω. Πιθανόν να είναι η ίδια.



6. Να δηλωθεί με έμφαση ότι επιζητείται η διεύρυνση της αγοράς των 
Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα η οποία με επίκεντρο τον OTE μπορεί 
να πάρει δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αρκεί όλοι οι 
προμηθευτές να διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία, ανταγωνιστικές τιμές 
και δυνατότητες άμεσης ανταπόκρισης στις δημιουργούμενες ανάγκες. 
Να ζητηθεί από τους προμηθευτές συμόρφωση σε ορισμένους κανόνες 
δεοντολογίας που ισχύουν διεθνώς και είναι σιωπηρά αποδεκτοί από 
όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

7. Να προχωρήσει ταχύτερα η υλοποίηση του Συστήματος Οργανωτικού 
και Διοικητικού Εκσυγχρονισμού του OTE (ΣΟΔΕ) το οποίο πιστεύεται 
ότι θα οδηγήσει τον οργανισμό σε σύγχρονα συστήματα οργάνωσης 
και διοίκησης. Το σύστημα σχεδιάστηκε και επιβλέπεται από την 
εταιρία ETCO που είναι διεθνής εταιρία Συμβούλων πέντε 
Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών της Ευρώπης. Εφαρμόζεται ήδη ένα 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ένα σύστημα επιλογής στελεχών ως 
μέρος αυτής της εργασίας με επιτυχία.

8. Να συμφωνηθεί ότι o OTE ως μεγάλη κρατική εταιρία εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών βγαίνει, κατά το επιχειρηματικό του μέρος, από 
το προσκήνιο της επικαιρότητας. Το Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη 
συστηματικής ενημέρωσης των κομμάτων και των Μ.Μ.Ε.

9. Να ζητηθεί ταχύτατη δικαστική διερεύνηση του θέματος των 
μηφιακών παροχών. O OTE μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σε 
αυτή την κατεύθυνση.

10. Στα παραπάνω σημεία να ζητηθεί συναίνεση από τα Κόμματα της 
Βουλής. Η πρωτοβουλία να αναληφθεί από τον Υπουργό Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ή σε άλλη περίπτωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
OTE.
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