ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ΕΗ (Χαλκοκονδύλη
30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και

Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν

του Ραφαήλ Μωυσή, ∆ιοικητή ∆ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά, κατά το άρθρο 7 παρ. 4 εδαφ.
β του Ν.3239/55, ετέρου δε των κατά το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν.3239/1955, ειδικά, κατά νόµον,
εξουσιοδοτηµένων για την υπογραφή της παρούσας συµβάσεως, εκπροσώπων των
Επαγγελµατικών Οργανώσεων του Προσωπικού ∆ΕΗ:
α. Αναστασίου Αµαλλου, Προέδρου
Κωνσταντίνου Μανιάτη, Γενικού Γραµµατέα
της Οµοσπονδίας µε την επωνυµία "ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ"
(ΓΕΝ.Ο.Π/∆ΕΗ) πλέον αντιπροσωπευτικής οργανώσεως του Προσωπικού, ορισθείσης ως
τοιαύτης δια της υπ' αριθ. 7/78 αποφάσεως του Προέδρου Π∆∆∆ Αθηνών,
β.

Αγγέλου Χατζηευστρατίου, Προέδρου
Γεωργίου Εµµανουηλίδη, Γενικού Γραµµατέα

της Οµοσπονδίας µε την επωνυµία "ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝ ∆ΕΗ"
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1.

Για το Προσωπικό το διεπόµενο απο τον ΚΚΠ/∆ΕΗ
1.

Αυξάνεται ο µισθός του µισθολογικού κλιµακίου 13 απο 1.1.80 κατά ποσοστό 11%
και διαµορφώνονται βάσει αυτού και των συντελεστών που συµφωνήθηκαν µε την
απο 5.6.79 Ε.Σ.Σ.Ε, οι µισθοί των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων ως ακολούθως:
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
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2.

9

134,09

15.496

10

124,22

14.270

11

115,77

13.301

12

107,21

12.317

13

100

11.489

14

-

11.100

Οι βασικοί µισθοί του έκακτου προσωπικού που διέπεται από τις διατάξεις του ΚΚ/∆ΕΗ
καθώς και του προερχοµένου από εξαγορασθείσες Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις (πλην
ΗΕΑΠ) που δεν είναι εντεταγµένο στον ΚΚΠ/∆ΕΗ, αυξάνονται ως ακολούθως:
α.

Σε όσες περιπτώσεις οι καθοριζόµενοι στις συµβάσεις εργασίας των εκτάκτων
µισθοί συµπίπτουν µε τον µισθό κάποιου µισθολογικού κλιµακίου του τακτικού
προσωπικού, οι µισθοί αυτοί θα αυξάνονται κατά το ποσοστό που αυξάνεται ο
µισθός του αντίστοιχου µισθολογικού κλιµακίου και από την

αυτήν ως άνω

(εδαφ.1.1) ηµεροµηνία.
β.

Σε όσες περιπτώσεις οι καθοριζόµενοι στις συµβάσεις εργασίας εκτάκτων µισθοί
δεν συµπίπτουν µε το µισθό κάποιου µισθολογικού κλιµακίου του τακτικού
προσωπικού, θα αυξάνονται κατά το ποσοστό που αυξάνεται ο µισθός του
πλησιεστέρου (ανωτέρου ή κατωτέρου) µισθολογικού κλιµακίου

του

τακτικού προσωπικού και από την αυτή ως άνω (εδαφ.1.1) ηµεροµηνία.
γ.

Στις περιπτώσεις που στις συµβάσεις εργασίας των εκτάκτων

καθορίζονται

συνολικές αποδοχές , οι συνολικές αυτές αποδοχές θα αυξάνονται κατά το ποσό
που αυξάνονται οι αποδοχές (άρθρο 7 παρ. 3 ΚΚΠ/∆ΕΗ) του ενταγµένου στο
εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της Κατηγορίας τακτικού µισθωτού, στην οποία
αντιστοιχεί η ειδικότητα του εκτάκτου και εφόσον έχει τις ίδιες προϋποθέσεις µ'
αυτόν από άποψη απασχολήσεως και οικογενειακής καταστάσεως, από την αυτή
ως άνω (εδαφ. 1.1) ηµεροµηνία.
Η παρούσα Ειδική, για όλες τις Κατηγορίες του Προσωπικού, Συλλογική Σύµβαση Εργασίας,
δεν έχει εφαρµογή στο έκτακτο προσωπικό που δεν διέπεται από τις διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ,
καθώς και στο έκτακτο προσωπικό που οι αποδοχές του καθορίζονται βάσει άλλων
ρυθµίσεων (Νόµων, Υ.Α, Σ.Σ.Ε, κλπ).
3. Για την ολοκλήρωση της εξυγιάνσεως και αναµορφώσεως του µισθολογίου που ισχύει
και για να εξαλειφθεί η ανισότητα που δηµιουργήθηκε από την εφαρµογή, σε µέρος του
προσωπικού, της ειδικής ρυθµίσεως του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 7 του
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ΚΚΠ/∆ΕΗ, όπως τροποποιήθηκε µε την 53861/10936/12.12.75 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών

Βιοµηχανίας

και

Απασχολήσεως,

χορηγείται

στο

προσωπικό

της

Επιχειρήσεως, το διεπόµενο από τον ΚΚΠ/∆ΕΗ, γενικό επίδοµα χρόνου υπηρεσίας
(χρονοεπίδοµα) κλιµακούµενο σε ποσοστά υπολογιζόµενα στον µισθό του εκάστοτε
κατεχόµενου από το µισθωτό µισθολογικού κλιµακίου, ανάλογα µε τα έτη της συνολικής,
κατά τα κατωτέρω, υπηρεσίας, ως ακολούθως και υπό τους παρακάτω όρους:
Με τη συµπλήρωση

1 έτους πραγµατικής υπηρεσίας, ποσοστό
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Το επίδοµα αυτό χορηγείται αντί των µισθολογικών προσαυξήσεων τριετιών και του
επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας, που προβλέπονται από το άρθρο 8, παρ. 1, εδαφ. β
και γ του ΚΚΠ/∆ΕΗ, καταβάλλεται δε από την 1η του επόµενου από τη συµπλήρωση
του αντίστοιχου χρόνου υπηρεσίας, µήνα.
Για τη χορήγηση του "χρονοεπιδόµατος" πέρα από το χρόνο υπηρεσίας του µισθωτού
στη ∆ΕΗ, στις εξαγορασθείσες από τη ∆ΕΗ Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις, στην τέως Α.Ε.
Ανθρακωρυχείων Αλιβερίου και στην τέως ΛΙΠΤΟΛ Α.Ε., προσµετρείται και ο χρόνος
φοιτήσεως και πρακτικής ασκήσεως στις Σχολές ∆ΕΗ (ΠΣΜΤ, ΤΣ, ΜΤΣ, ΣΤΕΤ, ΣΤΕ).
Επίσης ο χρόνος πρακτικής ασκήσεως µισθωτών οι οποίοι πριν από την πρόσληψή
τους στη ∆ΕΗ ασκήθηκαν πρακτικά σ' αυτή ως µαθητές Τεχνικών Σχολών της
ηµεδαπής ή ως σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών της ηµεδαπής ή και της
αλλοδαπής βάσει συµβάσεως πρακτικής ασκήσεως ή µαθητείας, σύµφωνα µε τα
τηρούµενα απο την αρµοδία υπηρεσία της ∆ΕΗ σχετικά στοιχεία. Επίσης προσµετρείται
και ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας εκτός ∆ΕΗ, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ο
οποίος θα αποδεικνύται απο τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ή από Βεβαιώσεις του οικείου
Ασφαλιστικού Φορέα. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο χρόνος πραγµατικής
(και όχι πλασµατικής) υπηρεσίας εκτός ∆ΕΗ δεν καλύπτεται ασφαλιστικώς, η ∆ΕΗ
δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο κατά την κρίση της αποδεικτικό στοιχείο,
µη αρκούµενη στη βεβαίωση του Εργοδότη. Επίσης για τη
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χορήγηση του

"χρονοεπιδόµατος" προσµετρείται και ο χρόνος πραγµατικής ασκήσεως ελευθέρου
επαγγέλµατος, που θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση της οικείας Επαγγελµατικής
Οργανώσεως (εφόσον υπάρχει) του αντίστοιχου Ασφαλιστικού Φορέα και της
Οικονοµικής Εφορίας, υπό την προϋπόθεση όµως ότι ο µισθωτός προσελήφθη στη ∆ΕΗ
για την ίδια επαγγελµατική απασχόληση, καθώς και ο τυχόν χρόνος στρατιωτικής
εφεδρικής

υπηρεσίας,

που

θα

αποδεικνύεται

µε

πιστοποιητικό

στρατολογικής

καταστάσεως τύπου Α. Για όσους έχουν προυπηρεσία στα Σώµατα Ασφαλείας και τις
Ενοπλες ∆υνάµεις ως µόνιµοι και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις, απο το χρόνο αυτό υπηρεσίας θα αφαιρούνται δύο (2) έτη ως χρόνος
υποχρεωτικής θητείας.
Ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας εκτός ∆ΕΗ, µε σχέση

εξαρτηµένης εργασίας,

προσµετρείται εφόσον διανύθηκε µε σύµβαση εργασίας πλήρους απασχολήσεως. Ο
χρόνος αυτός καθώς και ο χρόνος ασκήσεως ελεύθερου επαγγέλµατος προσµετρείται
υπό την προϋπόθεση ότι ο µισθωτός δεν έχει λάβει, για το χρόνο αυτό, σύνταξη ή
αποζηµίωση αντί για σύνταξη ή εφ' απάξ παροχή, ή ότι ο χρόνος αυτός δεν
προσµετρήθηκε στη σύνταξη που του απονεµήθηκε.
Οι προυπηρεσίες οι οποίες θα δηλωθούν µέσα στο τρέχον έτος και θα επιβεβαιωθούν,
ως ανωτέρω, από στοιχεία που υπάρχουν στους Ατοµικούς Φακέλλους ή που θα
υποβληθούν µεταγενέστερα, θα ληφθούν υπόψη αναδροµικά από 1.1.80, αλλοιώς από
την 1η του επόµενου, από την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων αυτών, µήνα.
4.

Ο βασικός µισθός, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΚΠ/∆ΕΗ, για τους
µισθωτούς που θα υπαχθούν στο νέο µισθολόγιο που θα προκύψει µε την εφαρµογή της
παρούσας, θα διαµορφώνεται δια της προσθήκης στο µηνιαίο µισθό κάθε µισθολογικού
κλιµακίου του τυχόν λαµβανοµένου απο το µισθωτό

επιδόµατος ευδόκιµης

παρανοµής στο αυτό µισθολογικό κλιµάκιο (άρθρο 8 παρ., 1.δ του ΚΚΠ/∆ΕΗ) και
προσαυξήσεως του αθροίσµατος τούτου µε το αντίστοιχο ως άνω "χρονοεπίδοµα".
5.

Ρητώς συµφωνείται ότι εξαιρούνται από την εφαρµογή των όσων ορίζονται στα εδάφια 3
και 4 της παρ. 1 της παρούσας, οι τακτικοί µισθωτοί της Επιχειρήσεως του κατά την
ηµεροµηνία

υπογραφής της αµείβονται βάσει της ειδικής διατάξεως του

δευτέρου

εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 7 του ΚΚΠ/∆ΕΗ, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να
αµείβονται κατά τον ίδιο τρόπο. Εφόσον όµως το επιθυµούν, µπορούν µε ανέκκλητη
δήλωσή τους να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο νέο µισθολόγιο που θα διαµορφωθεί
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των ως άνω εδαφίων 3 και 4 της παρ. 1. Αυτονόητο όµως
είναι, αλλά και ρητά συµφωνείται, ότι µετά την παραπάνω αµετάκλητη επιλογή παύει
αυτοδικαίως και δια παντός να έχει εφαρµογή η ρύθµιση της ως άνω ειδικής διατάξεως
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του ΚΚΠ/∆ΕΗ και ισχύουν και γι' αυτούς τα καθοριζόµενα στο επόµενο εδάφιο 6 για
τους µισθωτούς που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση αυτή.
6.

Για τους υπόλοιπους από τους υπηρετούντες κατά την υπογραφή της παρούσας
τακτικούς µισθωτούς, που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της διατάξεως του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 7 του ΚΚΠ/∆ΕΗ και που βάσει της παρούσας θα λάβουν
το "χρονοεπίδοµα", συµφωνείται ότι η τυχόν εφαρµογή της διατάξεως αυτής στο εξής θα
γίνεται µε σύγκριση του βασικού µισθού, όπως αυτός καθορίζεται στο εδάφιο 4 της παρ.
1 της παρούσας, µε τα κατώτατα όρια βασικών µισθών ή ηµεροµισθίων που ορίζονται
από τις αντίστοιχες Συλλογικές Συµβάσεις, Υπουργικές ή ∆ιαιτητικές Αποφάσεις ή άλλες
νόµιµες ρυθµίσεις.

7.

Η διαφορά που θα προκύψει υπέρ των µισθωτών από τη σύγκριση του "µισθολογίου
χρονοεπιδόµατος" µε το ισχύον µισθολόγιο, θα χορηγηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις την
1.1.80 και την 1.1.81. Τυχόν όµως καταβαλλόµενα, κατά την υπογραφή της παρούσας,
µεγαλύτερα ποσά, υπό τη µορφή τριετιών ή πολυετιών του άρθρου 8 του ΚΚΠ/∆ΕΗ,
απο το "χρονοεπίδοµα", εξακολουθούν να καταβάλλονται.

8.

Για τις ρυθµίσεις που θεσπίζονται µε την παρούσα, όπως και για την προαιρετική ένταξη
στον ΚΚΠ/∆ΕΗ του προσωπικού που διέπεται απο τον ΓΚΠ-ΗΕΑΠ, θα επακολουθήσει
αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ΚΚΠ/∆ΕΗ, µε τη διαδικασία που
προβλέπει το Ν.∆. 210/1974 και το σε εκτέλεση αυτού εκδοθέν Π.∆. 503/1975.

9.

Για τους υπηρετούντες κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας έκτακτους
µισθωτούς που διέπονται απο τον ΚΚΠ/∆ΕΗ συµφωνείται ότι θα ισχύσουν τα
καθοριζόµενα στα παραπάνω εδάφια 5 και 6 της παρ. 1, ανάλογα µε το αν οι αποδοχές
τους κατά την ηµεροµηνία αυτή διαµορφώνονται µε τις Συλλογικές Συµβάσεις κ.λ.π. ή
όχι, σύµφωνα µε την 426/1975 Απόφαση ∆ιοικήσεως.

Για το Προσωπικό το διεπόµενο απο τον ΓΚΠ-ΗΕΑΠ
1.

Χορηγείται και στο προσωπικό της τέως ΗΕΑΠ τιµαιρθµική αύξηση 11%.

2.

Οι λοιπές ρυθµίσεις που επέρχονται στο µισθολόγιο του προσωπικού ∆ΕΗ από 1.1.80
και 1.1.81 µε τις Ε.Σ.Σ.Ε ∆ΕΗ 1979 και 1980, θα γίνουν αντίστοιχα και στο προσωπικό
της τ. ΗΕΑΠ, έτσι που αυτό να µη βρεθεί σε µειονεκτικότερη ή πλεονεκτικότερη θέση,
απ' αυτή που βρίσκεται σήµερα, σε σχέση µε το προσωπικό ΚΚΠ/∆ΕΗ.
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Για τις ρυθµίσεις αυτές θα υπογραφεί εντός του Φεβρουαρίου τ.ε. συµπληρωµατική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που θα αφορά το προσωπικό τ. ΗΕΑΠ και θα καθορίζει
τις λεπτοµέρειες της σχετικής παροχής.
3.

Κατά τα λοιπά ισχύουν, αντίστοιχα, οι διατάξεις του Κανονισµού Καταστάσεως
Προσωπικού ∆ΕΗ και Κανονισµού ΗΕΑΠ και λοιπές ρυθµίσεις της ∆ΕΗ, κατά το µέτρο
που δεν

τροποποιούνται µε την παρούσα Ειδική για όλες τις Κατηγορίες του

Προσωπικού της ∆ΕΗ, Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
4.

Τυχόν θέµατα που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω επιλύονται µε
Αποφάσεις του ∆ιοικητή της ∆ΕΗ.

5.

Την

παρούσα

Ειδική

Συλλογική

Σύµβαση

προσυπογράφουν

και

εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των κατωτέρω Επαγγελµατικών Σωµατείων.

Ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Ενεργείας
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οι

νοµίµως

