ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
προελεύσαντος τ. ΗΕΑΠ και µη εντεταγµένου στον ΚΚΠ/∆ΕΗ

Στην Αθήνα σήµερα 3 Μαρτίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30)
παρουσία του κατά το άρθρο 21 παράγρ. 4 του Ν. 5239/55, εκπροσώπου του εποπτεύοντος
τη ∆ΕΗ Υπουργείου Βιοµηχανίας και

Ενεργείας κ. Αποστόλου Γεωργακόπουλου, ∆/ντή

Ενεργείας, δεόντως εξουσιοδοτηµένου, 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, µε την υπ’ αριθ. 55/1980 Απόφαση
∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ΕΗ, αφ’ ετέρου δε :
1)

των κατά το άρθρο 7 παράγρ. 6 του Ν.3239/55 ειδικά κατά νόµον, εξουσιοδοτηµένων
για την υπογραφή της παρούσας συµβάσεως κ.κ. Τάσου ΑΜΑΛΛΟΥ, Προέδρου και
Κώστα ΜΑΝΙΑΤΗ, Γενικού Γραµµατέα, ως εκπροσώπων της Οµοσπονδίας υπό την
επωνυµία “Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού

∆ΕΗ”

(ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ) πλέον

αντιπροσωπευτικής οργανώσεως του Προσωπικού, ορισθείσης ως τοιαύτης δια την
υπ’ αριθ. 7/73 αποφάσεως του Προέδρου Π∆∆∆ Αθηνών, και
2)

της Οµοσπονδίας

Τεχνικών

∆ΕΗ,

ως και του ήδη

το πρώτον συµβαλλόµενου

σωµατείου υπό την επωνυµίαν Ενωσις Εργατοτεχνικού

Προσωπικού ∆ΕΗ - ΠΑΠ

Νοµού Αττικής,
εν συνεχεία της από 13.2.80 ΕΣΣΕ καθόσον αφορά το εν ενεργεία προσωπικό προελεύσεως
τ. ΗΕΑΠ, το µη εντεταγµένο

στον ΚΚΠ-∆ΕΗ, συµφωνήθηκαν

και έγιναν

αµοιβαία

αποδεκτά τα ακόλουθα:
1.

Αυξάνονται από 1.1.80 οι βασικοί µισθοί (ισότιµο σε δραχµές) του προσωπικού του
προερχόµενου εκ της τέως ΗΕΑΠ και µη εντεταγµένου στον ΚΚΠ-∆ΕΗ κατά 11%.
Η αναπροσαρµογή, µε βάση την παραπάνω αύξηση των ισοτιµιών σε δραχµές των
βασικών µονάδων και της κατά απόδειξη αµοιβής των πρώην εισπρακτόρων, του ειδικού
µισθολογίου της τέως ΗΕΑΠ, θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Λειτουργιών
(Υποτοµέα Εκκαθαρίσεως Μισθοδοσίας Προσωπικού ∆ΠΑ - Προσωπικό ΓΚΠ ΗΕΑΠ), σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα.

2.

Αναπροσαρµόζονται

από 31.12.79 η χρονική αντιστοιχία

και οι βάσεις

του

καταβαλλόµενου (αποφάσεις ∆.Σ 181/76 και 96/78) στους εν ενεργεία µισθωτούς
προελεύσεως τέως ΗΕΑΠ και µη εντεταγµένους στον ΚΚΠ-∆ΕΗ (που δεν λαµβάνουν
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το επίδοµα µέσου όρου ενδείξεων καταµετρήσεως) επιδόµατος “πολυετούς υπηρεσίας
και εξοµαλύνσεως µισθοδοσίας” ως εξής:
Για συµπληρωµένα

∆ιαµορφούµενες από 31.12.79 νέες

έτη υπηρεσίας

βάσεις σε δραχµές του επιδόµατος
πολυετούς υπηρεσίας και εξοµαλύνσεως
µισθοδοσίας

15

4.000

17

4.500

20

5.000

22

6.000

25

7.000

29

8.000

Ως χρόνος για τον υπολογισµό των ετών υπηρεσίας προς το σκοπό προσδιορισµού του
επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας και εξοµαλύνσεως µισθοδοσίας, θα ληφθεί εκείνος που
λαµβάνεται στη ∆ΕΗ για τον υπολογισµό του χρονοεπιδόµατος.
Καθορίζεται όπως οι εν ενεργεία την 1.1.80 µισθωτοί ΓΚΠ-ΗΕΑΠ που έλαβαν αυξήσεις
αρχαιότητας (τριετίες) µέχρι 31.12.79 βάσει των πινάκων µισθολογικών κλιµακίων ΗΕΑΠ
∆, Ε , Ζ, Η, Η’ και Κ τις λάβουν από πραγµατικής ή εικονικής (λόγω προϋπηρεσίας)
προσλήψεως και εφεξής βάσει του πίνακα Γ, ως ούτος ίσχυε εκάστοτε χωρίς αυτό να
επηρεάζει τις ενδιάµεσες εν γένει λοιπές αυξήσεις τους.
Η διαφορά, σε βασικές µονάδες, που θα προκύψει από τον παραπάνω υπολογισµό των
τριετιών αρχαιότητας βάσει του πίνακα Γ, αφαιρούµενου του συνολικού ποσού βασικών
µονάδων που τους έχει χορηγηθεί αντίστοιχα για τις τριετίες αυτές, θα προστεθεί στον
υπάρχοντα την 1.1.80 βασικό µισθό τους, µη δυνάµενη κατά πάσα περίπτωση ή εν λόγω
διαφορά να είναι µικρότερη των 120 βασικών µονάδων.
Οσες από τις τριετίες που αναπροσαρµόζονται, είχαν χορηγηθεί σε βασικά ωροµίσθια, θα
υπολογίζονται

σε βασικές µονάδες βάσει του συντελεστή 243 µετατροπής βασικών

ωροµισθίων σε βασικές µονάδες.
Παράλληλα ο αριθµός των δικαιούµενων από τους υπόψη µισθωτούς τριετιών αυξάνεται
από δέκα (10) σε έντεκα (11), ως προβλέπεται από τον πίνακα µισθολογικών κλιµακίων Γ
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για τους υπαγόµενους σε αυτόν, χωρίς τούτο να επιφέρει καµιά άλλη µεταβολή στην υπό
του ΓΚΠ - ΗΕΑΠ καθοριζόµενη για αυτόν υπηρεσιακή κατάσταση.
∆ιευκρινίζεται ότι ο χρόνος για τη χορήγηση της ενδεκάτης τριετίας στους µισθωτούς που
την δικαιούται για πρώτη φορά µε τη ρύθµιση αυτή, υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
λήψεως της δεκάτης τριετίας και εν πάση περιπτώσει η τριετία αυτή (ενδεκάτη) δεν δύναται
να χορηγηθεί προ της 1.1.80.
4.

Αυξάνεται κάθε τριετία αρχαιότητας που συπληρώνεται από τους µισθωτούς ΓΚΠ ΗΕΑΠ από 1.1.80 και εφεξής κατά σαράντα (40) βασικές µονάδες µε ισόποση αύξηση
της προκύπτουσας, για τον δικαιούχο µισθωτό, τριετίες από τον ισχύοντα, για την
περίπτωσή του, πίνακα µισθολογικών κλιµακίων ΗΕΑΠ όπως αυτός συµπληρώθηκε µε
την απόφαση αριθ. 96/23.7.78 ∆.Σ . ∆ΕΗ.

5.

Χορηγούνται από 1.1.80 σαράντα (40) βασικές µονάδες σε όσους µισθωτούς ΓΚΠ ΗΕΑΠ έλαβαν αύξηση αρχαιότητας από 1.1.77 έως και 1.12.79 και είναι εν ενεργεία
την 1.1.80.

6.

Οι παροχές των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 χορηγούνται

εξ ελευθεριότητας της

Επιχειρήσεως.
7.

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

8.

Το εις δραχµές ισότιµο των Βασικών Μονάδων του µισθοδοτικού συστήµατος
προσωπικού (Πίνακες Μετατροπής) ΓΚΠ - ΗΕΑΠ - σε τελική επιβάρυνση - από 1.1.81
κατά, την µέσο όρο, προκύπτουσα αντίστοιχη ποσοστιαία (%) αύξηση του µισθολογίου
Προσωπικού ΚΚΠ - ∆ΕΗ α) από την µεταβολή των συντελεστών αυξήσεως κλιµακίων
από 1.1.81 και β) από την καταβολή, από της αυτής ηµεροµηνίας, της δευτέρας δόσεως
του “Χρονοεπιδόµατος”.
Η κατά τα ανωτέρω αύξηση του εις δραχµές ισοτίµου των Βασικών Μονάδων, θα
καθορίζει τις νέες τιµές τους, επί των οποίων θα υπολογισθούν τυχόν άλλες
αναπροσαρµογές των Βασικών Μονάδων για το 1981.
Η προαναφερόµενη αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση θα προσδιορίζεται από το τµήµα
του Προσωπικού ΚΚΠ - ∆ΕΗ που έχει 20 χρόνια υπηρεσίας και άνω.
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9.

Κατά τα λοιπά ισχύουν, αντίστοιχα, οι διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού
ΗΕΑΠ και λοιπές ρυθµίσεις της ∆ΕΗ, κατά το µέτρο που δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα συλλογική σύµβαση εργασίας.

10. Την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας προσυπογράφουν και οι νοµίµως
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι

των κατωτέρω

Επαγγελµατικών σωµατείων

εργαζοµένων στη ∆ΕΗ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας

Οι Συµβαλλόµενοι
Ο εκπρόσωπος της ∆ΕΗ

Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων
Για τη ΓΕΝΟΠ - ∆ΕΗ
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