ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ 1976
16.3.76
Εν Αθήναις σήµερον την 16.3.1976, ηµέραν Τρίτην και ώραν 11.00 π.µ. εν τω επί της
οδού Πειραιώς αριθ.40 καταστήµατι του Υπουργείου Απασχολήσεως παρουσία του
Γεν.Γραµµατέως Κων.Μαλατέστα, οι υπογεγραµµένοι αφ' ενός µεν Μιχαήλ Γ.
Αγγελόπουλος, ∆ιοικητής ∆ΕΗ και νόµιµος εκπρόσωπος ταύτης, δυνάµει της υπ' αριθ.
83/13.3.1976 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ΕΗ και αφ ' ετέρου : 1) Ιωάννης
Καµπανέλλης, Πρόεδρος 2) Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Γενικός Γραµµατεύς της
Πανελληνίου Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ 3) Κων/νος Ανδρεάδης, µέλος της ως άνω
Οµοσπονδίας και Πρόεδρος της Ενώσεως εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων προσωπικού
τέως ΛΙΠΤΟΛ Πτολεµαιδος
4) Κίµων Οικονόµου Αντιπρόεδρος 5) Ευάγγελος Συρίγος
Γεν.Γραµµατεύς του Συλλόγου Προσωπικού ∆ΕΗ 6) Χρήστος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και
Χρ.∆ηµόπουλος Γενικός Γραµµατεύς του Συλλόγου προσωπικού ∆ΕΗ-ΠΑΠ 7) Ελευθέριος
Ατµατζίδης, Πρόεδρος και Θεόδωρος Γεωργίου Γεν. Γραµµατεύς Συλλόγου Πτυχιούχων
Εργοδηγών 8) Ιωάννης Σπυράκης Πρόεδρος και Αναστάσιος Τσούτσουρας, Γενικός
Γραµµατεύς της Ενώσεως εργατοτεχνικού προσωπικού ∆ΕΗ-ΠΑΠ περιοχής Ν. Αττικής 9)
Θεοφ.Θεοφυλακτίδης, Πρόεδρος και Χρήστος Πετρίδης Γεν. Γραµµατεύς της Ενώσεωςς
Προσωπικού Λιγνιτορυχείων και Βιοµηχανικού Συγκροτήµατος Α.Ε. ΛΙΠΤΟΛ Πτολεµαιδος
10) Κων/νος Χυµευτός Πρόεδρος και Κων/νος Τουρλής Γεν.Γραµµατεύς του Συλλόγου
Καταµτρητών Εισπρακτόρων ∆ΕΗ-∆ΠΑ 11) Ανδρέας Κυριαζής Πρόεδρος και ∆ηµήτριος
Πετράκης Γεν.Γραµµατεύς της Ενώσεως προσωπικού σταθµού παραγωγης ∆ΕΗ-ΑΗΣ
ΛΑΥΡΙΟΥ 12) ∆ηµήτριος Γιαννόπουλος Πρόεδρος και Γεώργιος Μπίλιος Γεν.Γραµµατεύς του
Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Εµπορικού ναυτικού υπαλλήλων ∆ΕΗ 13) ∆ηµήτιος
Γούλας Πρόεδρος της Ενώσεως Προσωπικού ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΟΣ 14) Χρήστος
Αντωνέλλης Πρόεδρος Συλλογου Τεχνικού Προσωπικού Υδροηλεκτρικών Σταθµών ∆ΕΗ 15)
Γεώργιος Σύρος Γεν.Γραµµατεύς και Βασίλειος Μιχαηλίδης µέλος της ενώσεως προσωπικού
∆ΕΗ-ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΟΣ 16) Νικόλαος Κωστήρης Πρόεδρος της Ενώσεως Προσωπικού
ΑΗΣ Λιγνιτωρυχείου ∆ΕΗ Μεγαλοπόλεως 17) Παναγιώτης Μακρυκώστας Πρόεδρος 18)
Γεώργιος Χουρδάκης Γεν.Γραµµατεύς της Ενώσεως
∆ιοικητικού και Οικονοµικού
Προσωπικού ∆ΕΗ 19) Ι. Μουρούκος Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Προσωπικού
Σταθµού Παραγωγής ∆ΕΗ Αλιβερίου 20) Γ. Παπαδηµητρίου Πρόεδρος της Ενώσεως
Τεχνικού Προσωπικού Ενεργειακών Κέντρων ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ άπαντες
δεόντως εξουσιοδοτηµένοι συνωµολόγησαν την υπογραφήν της παρούσης ΣΣΕ εχούσης
ως ακολούθως:
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΙΣ ΜΙΣΘΩΝ
----------------------------------------1.

Τα µισθολογικά κλιµάκια του τακτικού Προσωπικού της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως
Ηλεκτρισµού αυξάνονται ως κάτωθι:

Μισθολογικά Κλιµάκια Αντιστοιχών µισθός
-------------------------------- --------------------------απο 1.1.76
απο 1.7.76
---------- ---------Α
22.200
23.150
Β
21.200
22.100
1
19.350
22.100
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16.550
14.900
13.250
11.750
10.200
9.450
8.800
8.150
7.600
6.950
6.400
6.000
5.700

17.300
15.600
13.850
12.300
10.700
9.950
9.300
8.650
8.100
7.450
6.900
6.500
6.200

2.

Οι βασικοί µισθοί του εκτάκτου Προσωπικού της Επιχειρήσεως ως και του
προερχοµένου εξ εξαγορασθεισών Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων (πλην ΗΕΑΠ) και µη
εντεταγµένου εις τον ΚΚΠ/∆ΕΗ α) εις ας περιπτώσεις συµπίπτουν µε τον µισθόν των
µισθολογικών κλιµακίων του τακτικού Προσωπικού αυξάνονται καθ' ό ποσό αυξάνεται
και ο µισθός των αντίστοιχων µισθολογικών κλιµακίων απο των αυτών ως ανω
ηµεροµηνιών β) εις ας περιπτώσεις δεν συµπίπτουν µε τον µισθόν ωρισµένων
µισθολογικών κλιµακίων του τακτικού Προσωπικού
αυξάνονται καθ' ο ποσό
αυξάνεται ο µισθός του πλησιεστέρου
µισθολογικού κλιµακίου του τακτικού
Προσωπικού απο των αυτών ως ανω ηµεροµηνιών και γ) εις ας περιπτώσεις δεν
προκύπτουν εκ της συµβάσεως, αυξανονται καθ'ό ποσό αυξάνεται το εισαγωγικόν
µισθολογικόν κλιµάκιον της κατηγορίας εις ην υπάγεται η ειδικότης του, απο των
αυτών ως αν ηµεροµηνιών.

3.

Οι βασικοί µισθοί (ισότιµον εις δραχµάς) του Προσωπικού του εκ της τέως ΗΕΑΠ
προερχοµένου και µη εντεταγµένου εις τον ΚΚΠ/∆ΕΗ αυξάνονται ως ακολούθως:
Β.Μ εις δραχµάς
Ποσοστιαία αύξησις
---------------------------------------------------

ΑΠΟ
--- --1
5.500
5.900
6.450
7.100
7.650
8.300
8.900
9.700
15.800

ΕΩΣ
-----5.499
5.899
6.499
7.099
7.649
8.299
8.899
9.699
15.799
και άνω

1.1.76
---9,5%
9%
8,5%
8%
7%
6,5%
6%
5,5%
5%
4,5%

1.7.76
9,5%
9%
8,5%
8%
7%
6,5%
6%
5,5%
5%
4,5%

Αι βάσει των ως άνω ποσοστών αυξήσεως προκύπτουσαι νέαι ισοτιµίαι εις δραχµάς του
ισχύοντος ειδικού µισθολογίου του εκπεφρασµένου εις βασικάς µονάδας του προσωπικού
του προερχοµένου εκ της τ. ΗΕΑΠ και µη εντεταγµένου εις τον ΚΚΠ/∆ΕΗ θα
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οµαλοποιηθούν όπου απαιτείται τούτο, δια καταλλήλου προσαρµογής του πίνακος αυτών,
υπο της ∆ΕΗ.
Β. ΡΥΘΜΙΣΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ
--------------------------------------------------------1. Το βάσει των υπ' αριθ.223/11.5.65 (απόφασις ∆.∆.∆. Αθηνών 8/65) και
195/2.10.68 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ χορηγούµενον εις
τους µισθωτούς της Κατηγορίας Τ3 Τεχνολόγοι του ΚΚΠ / ∆ΕΗ Τεχνικόν Επίδοµα
εκ ποσοστού 12% δια τους Ραδιοηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς και 15% δια
τους λοιπούς αυξάνει από 1.7.76 εις ποσοστόν 20% του βασικού µισθού των.
2. Το βάσει της υπ' αριθ.62/26.2.76 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΕΗ χορηγούµενον εις τους µισθωτούς της κατηγορίας Τ4 του ΚΚΠ/∆ΕΗ εις ους
ανατίθενται καθήκοντα Εργοδηγού ή Βοηθού Μηχανικού Φυλακής τεχνικόν
επίδοµα εκ 12% του βασικού µισθού των αυξάνεται από 1.7.76 εις ποσοστόν
15% του βασικού µισθού των και απο 1.6.77 αυξάνεται εις 17% του βασικού των
µισθού.
3. Το βάσει της υπ' αριθ. 148/6.5.71 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΕΗ εκ ποσοστού 10% του βασικού µισθού, χορηγούµενον εις τους οδηγούς
αυτοκινήτων Κατηγορίας ΓΥΙ του ΚΚΠ/∆ΕΗ και τους οδηγούς οχηµάτων έλξεως
Κατηγορίας Τ4 του ΚΚΠ/∆ΕΗ επίδοµα αυξάνεται από 1.7.76 εις ποσοστόν 15%
του βασικού των µισθού.
4. Το βάσει της υπ' αριθ. 127/22.2.67 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΕΗ χορηγούµενον εις τους µισθωτούς της Κατηγορίας Τ6 (Σχεδιασταί) τεχνικόν
επίδοµα εκ ποσοστού 12% του βασικού µισθού αυξάνεται από 1.7.76 εις 15%
του βασικού των µισθού.
5. Απο 1.1.1977 καταργείται ο συµψηφισµός του βάσει προηγουµένων αποφάσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ, χορηγουµένου Επιδόµατος Παραγωγής
προς τας αµοιβάς δι' εργασίαν κατά νύκτας, Κυριακάς και Αργίας.
6. Χορηγείται Τεχνικόν Επίδοµα εις τους εις ους ανατίθενται καθήκοντα
Αρχιτεχνιτου, Τεχνίτου και Βοηθού τεχνίτου µισθωτούς της Κατηγορίας Τ4 του
ΚΚΠ/∆ΕΗ ως κάτωθι:
α) Εις ους ανατίθενται καθήκοντα Αρχιτεχνίτου: εξ 8% επί του βασικού των
µισθού απο 1.7.76 αυξανόµενον εις 13% απο 1.6.77.
β) εις ους ανατίθενται καθήκοντα Τεχνίτου ή βοηθού τεχνίτου: εξ 8% επι του
βασικού των µισθού απο 1.7.76 αυξανόµενον εις 11% απο 1.6.77.
Το ως ανωτέρω επίδοµα συµψηφίζεται προς το τυχόν χορηγούµενο "Τεχνικόν
επίδοµα" δυνάµει προηγουµένων αποφάσεων του ∆. συµβουλίου και επι τη βάσει
της κατα τον προισχύσαντα ΚΚΠ/∆ΕΗ Κατηγορίας των δικαιούχων. Το ως ανω
επίδοµα δεν χορηγείται εις τους οδηγούς οχηµάτων έλξεως εις ους χορηγείται
επίδοµα ως εν παραγράφω 3.
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7. Χορηγείται επίδοµα εις τους µισθωτούς των Κατυηγοριών ∆Ο2, Τ5, Υ2 ΚΑΙ ΓΥ2
του ΚΚΠ/∆ΕΗ απο 1.7.76 εκ ποσοστού 8% επι του βασικού µισθού και µε
ελάχιστον όριον το 1/10 του εκάστοτε µισθού του 12ου µισθολογικού κλιµακίου.
8. Χορηγείται επίδοµα εις τους µισθωτούς των Κατηγοριών ΓΥ-3, ΓΥ-4, ΓΥ-5 και της
ειδικότητος Τ7/Γ (Εργατικόν Προσωπικόν Επιφανείας) του ΚΚΠ/∆ΕΗ απο 1.7.76
εκ ποσοστού 7% του βασικού µισθού µε ελάχιστον όριον το 1/10 του εκάστοτε
µισθού του 14ου µισθολογικού κλιµακίου.
9. Χορηγείται επίδοµα Παραγωγής εις το Προσωπικόν του Τεχνικού Κλάδου του
ΚΚΠ/∆ΕΗ του ΑΗΣ Λαυρίου του οποίου ο βασικός µισθός υπερκαλύπτει τον
εκάστοτε µισθόν του 7ου µισθολογικού κλιµακίου, απο 1.1.77, εκ ποσοστού 20%
εις τους απασχολουµένους εις την λειτουργίαν και 15% εις τους
απασχολουµένους εις την συντήρησιν.
10. Το χορηγούµενον ήδη επίδοµα Ανθυγιεινής ή Επικινδύνου Εργασίας, εκ ποσοστού
12% του βασικού µισθού µέ ανώτατον όριον 12% του µισθού του 9ου
µισθολογικού κλιµακίου (απόφασις ∆.Σ. 73/75 κωδικοποιείται και επεκτείνεται ως
έπεται. Η επέκτασις ισχύει απο 1.7.76:
α) εις το προσωπικόν των Κατηγοριών Τ4 και ΓΥ-5 το επι τόπου των έργων
απασχολούµενον µε την εκτέλεσιν ή επίβλεψιν κατασκευής, συντηρήσεως η
επισκευής εναερίων, επιτοιχίων ή υπογείων γραµµών, Υποσταθµών, Παροχών
Πελατών ή και στοιχείων αυτών.
β) εις άπαν το προσωπικόν των Θερµοηλεκτρικών Σταθµών Παραγωγής.
γ) εις άπαν το προσωπικόν των Λιγνιτορυχείων.
δ) εις το προσωπικόν το απασχολούµενον εις την λειτουργίαν και την
συντήρησιν απάντων των Υδροηλεκτρικών Σταθµών πλην του ΥΗΣ
Κρεµαστών. Επίσης εις τους Μηχανικούς των Υδροηλεκτρικών Σταθµών, πλην
του ΥΗΣ Κρεµαστων δι οσον χρόνον ούτοι απασχολούνται εις εργασίας
λειτουργίας ή συντηρήσεως.
ε) εις άπαν το προσωπικόν το απασχολούµενον εντός του Κτιρίου του ΥΗΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ.
στ) εις άπαν το Προσωπικόν της Γ∆∆ το οποίον απασχολείται εντός των
Αυτόνοµων Σταθµών Παραγωγής µε την εγκατάστασιν, λειτουργίαν ή
επισκευήν του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ή στοιχείων αυτού.
ζ) εις το τεχνικόν και εργατικόν Προσωπικόν το απασχολούµενον µε την
επίβλεψιν ή εκτέλεσιν έργων κατασκευής των Κλιµακίων Εποπτείας έργων.
η) εις άπαν το Προσωπικόν Εµποτιστηρίου και Αποθηκών Ξυλείας δικτύων το
απασχολούµενον εντός του χώρου του Εργοστασίου Εµποτισµού του ΟΣΕ εν
Κατερίνη.
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θ) εις το τεχνικόν και εργατικόν Προσωπικόν το απασχολούµενον µε την
εναποθήκευσιν, ταξινόµησιν και µεταφοράν ξυλίνων στύλων ή βραχιόνων
εµποτισµένων δια κρεοζώτου και εις τους χειριστάς ανυψωτικών
µηχανηµάτων.
ι)

εις τους απασχολουµένους µε την µετακίνησιν βαρέων αντικειµένων
(µηχανηµάτων, µετασχηµατιστών).

ια) εις το τεχνικόν και εργατικόν προσωπικό το απασχολούµενον
συντήρησιν ή επισκευήν συσσωρευτών και µετασχηµατιστών.

µε ην

ιβ) εις το τεχνικόν και εργατικόν Προσωπικόν το απασχολούµενον µε
ηλεκτροσυγκολλήσεις και οξυγονοκολλήσεις.
ιγ) εις τους χειριστάς - διαβιβαστάς Ασυρµάτου Τηλεπικοινωνίας (Κατηγορίας Τ5) εις τους απασχολούµενους εις ραδιοτεχνικάς εργασιας µισθωτούς των
Κατηγοριών Τ-3 και Τ-4.
ιδ) εις τους απασχολουµένους εις µηχανήµατα φωτοστάτ, φωτοαντιαγράφων,
φωτοτυπίας, ως και εις το προσωπικόν του Κλιµακίου Ανατυπώσεων της
∆ιευθυνσεως ∆ηµοσίων Σχέσεων.
ιε) εις το τεχνικόν και εργατικόν Προσωπικόν το απασχολούµενον εις εργασίας
Κυκλωµάτων, Προστασίας, Ηλεκτρολογικού Ελέγχου, Οργάνων και
Μετρητών.
ιστ) Εις το τεχνικόν και εργατικόν Προσωπικόν το απασχολούµενον µε τον
χειρισµόν και επιτήρησιν των εν γένει Υποσταθµών.
ιζ) εις τους Εκπαιδευτάς Κατηγορίας Τ4 της ∆ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως εφ'
όσον απασχολούνται µε την εκπαίδευσιν των µαθητών των Σχολών ∆ΕΗ, εις
εργασίας επι των εν λειτουργία ή υπό κατασκευή εναερίων ή υπογείων
δικτύων.
ιη) εις τους εκπαιδευτάς Κατηγορίας Τ4 της ∆ικευθύνσεως Εκπαιδεύσεως εφ'
όσον απασχολούνται µε την εκπαίδευσιν των µαθητών των Σχολών ∆ΕΗ, εις
εργασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων και Οξυγονοκολλήσεων.
ιθ) εις τους απασχολούµενους εις το Φωτογραφικόν εργαστήριον της
∆ιευθύνσεως ∆ηµοσίων Σχέσεων µε την εµφάνισιν και εκτύπωσιν
φωτογραφιών.
κ) εις το τεχνικόν και εργατικόν Προσωπικόν των Μηγχανουργείων και
Συνεργείων Επισκευής Οχηµάτων ∆ΕΗ.
11. Χορηγείται επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας εις τας καθαριστρίας της Κατηγορίας
ΓΥ-4 του ΚΚΠ/∆ΕΗ, απο 1.7.76 εκ ποσοστού 5% του βασικού των µισθού.
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12. Το κατά τας προηγουµένας παραγράφους 10 και 11 επίδοµα ανθυγιεινής ή
επικινδύνου εργασίας χορηγείται δι' όσον χρόνον ή καθ' ό ποσοστόν οι δικαιούχοι
απασχολούνται εις τας ως άνω θέσεις ή εργασίας.
Γ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν άπασαι αι διατάξεις του δια του Ν.∆. 210/74 κυρωθέντος
Κανονισµού Καταστάσεως Προσωπικού ∆ΕΗ, ως ούτος ισχύει.

∆.

Τα ώδε συµβαλλόµενα Σωµατεία παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως πάσης
τυχόν εκκρεµούσης προσφυγής αυτών επι οιουδήποτε θέµατος ενώπιον του Π.∆.∆.
Αθηνών. Ειδικώτερον παραιτούνται:
α) Σύλλογος Προσωπικού ∆ΕΗ-ΠΑΠ της από 17 Ιανουαρίου 1975 προσφυγής αυτου,
παραπεµφθείσης
ενώπιον
του
Π∆∆∆
Αθηνών
δια
του
υπ'αριθµ.
17353/2762/8.5.75 εγγράφου του Υπουργείου Απασχολήσεως.
β) Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ∆ΕΗ της απο 28 Φεβρουαρίου 1975
προσφυγής αυτού, παραπεµφθείσης ενώπιον του Π.∆.∆. Αθηνών δια του υπ'
αριθµ. 17889/2792/8.4.75 εγγράφου του ως άνω Υπουργείου.
γ) Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοδηγών ∆ΕΗ της από 17.4.1975 προσφυγής αυτού,
παραπεµφθείσης ενώπιον Π.∆.∆.∆. Αθηνών δια του υπ’ αριθ. 22778/4061/23.5.75
εγγράφου του Υπουργείου Απασχολήσεως.
δ) Ενωσις ∆ιοικητικού και Οικονοµικού Προσωπικού ∆ΕΗ των απο 1/26
Φεβρουαρίου 1975 και 2/22 Απριλίου 1975 προσφυγών της παραπεµφθεισών
ενώπιον του Π.∆.∆.∆. Αθηνών δια των υπ' αριθµ. 17903/2812/8.4.75,
17903/2815/8.4.75 και 25645/4581/5.6.75 εγγράφων του Υπουργείου
Απασχολήσεως.
Η παρούσα δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τη 23 Μαρτίου 1976
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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