ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1981
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 93/1981
Το ∆ευτεροβαθµιον ∆ιοικτικόν ∆ιαιτητικόν ∆ικαστήριον Αθηνών συγκείµενον εκ
των Θεοδώρου Μεκάλη, Εφέτου, ως Προέδρου, Αποστόλου Μετζητάκου,
∆ιευθυντού του Υπουργείου Εργασίας, επί βαθµώ 2ω, Βασιλείου Στεργιοπούλου,
αναπλ.εκπροσώπου του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, του τακτικού Κλεοβ.
Μπέµπη, µη παραστάντος λόγω κωλύµατος, Παναγιώτου ∆ιαµαντοπούλου,
∆ιευθυντού του εποπτεύοντος την ∆ΕΗ, Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας, επί
βαθµώ 2ω, ως εναλασσοµένου εργοδοτικού µέλους, Νικολάου Σοφαλή, αναπλ.
Εκπροσώπου των µισθωτών, του τακτικού Νικολάου Παπαγεωργίου, µη
παραστάντος λόγω κωλύµατος, ∆ηµητρίου Πιπεργιά, εκπροσώπου της Γενικής
Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ, ως εναλασσοµένου εργατικού µέλους, απάντων ως
µελών αυτού.
Συνεδριάσαν δηµοσία εν τω καταστήµατι του Υπουργείου Εργασίας την 17ην Ιουνίου
1981 ηµέραν Τετάρτην και ώραν 08.00 παρουσία του Γραµµατέως αυτού Κων/νου
Ρίζου και του βοηθού Γεωργίου Καλλιτέρη, υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας,
ίνα αποφανθή επί εφέσεων υποβληθεισών υπό των 1) ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως
Ηλεκτρισµού 2) Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ 3) Πανελληνίου
Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ 4) Οµοσπονδίας Κυρίων Σταθµών Παραγωγής ∆ΕΗ
5) Οµοσπονδίας Τεχνικών ∆ΕΗ 6) Συλλόγου Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών ∆ΕΗΠΑΠ 7) Συλλόγου Προσωπικού ∆ΕΗ-ΠΑΠ απασών κατά της υπ’αριθµ. 109/11981
αποφάσεως του Π∆∆∆ Αθηνών αφορώσης τους όρους αµοιβής και εργασίας του
προσωπικού της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), εκδοθείσης εις
επίλυσιν διενέξεως µεταξύ της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) αφ ενός
µεν και αφ ετέρου των : 1) Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ)
2) Πανελληνίου Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ (ΠΟΠ/∆ΕΗ) 3) Οµοσπονδίας
Κυρίων Σταθµών Παραγ.Λιγν.∆ΕΗ 4) Οµοσπονδίας Τεχνικών ∆ΕΗ 5) Πανελληνίου
Ενώσεως Τεχν.Προσωπικού ∆ΕΗ (ΠΕΤΠ/∆ΕΗ) 6) Συλλόγου Προσωπικού ∆ΕΗΠΑΠ 7) Πανελλαδικού Συλλόγου Καταµετρητών – Εισπρακτόρων ∆ΕΗ 8)Συλλόγου
Υπαλλήλων και Εργατ/των ∆ΕΗ-ΠΑΠ 9) Πανελληνίου Συλλογου Πολεµιστών ∆ΕΗ
10) Πανελληνίου Συλλόγου Προσωπικού Αποθηκών ∆ΕΗ 11) Σωµατείου Χειριστών
Τεχνικών Κατ/των Ηλεκτρ/των Εκσκαφέων και Ηλεκ/ξών Πτολεµαίδος 12)
Σωµατείου Προσωπικού Λιγν. Βιοµηχανικών Μονάδων και Σταθµών Παραγωγής
∆ΕΗ 13) Σωµατείου Χειριστών και βοηθών Εκσκαπτικών ∆ηζηλ/των Μηχ/των και
ΑΗΣ Επαρχίας Εορδαίας Πτολεµαίδας 14) Ενώσεως Ηλεκτροτεχνιτών ∆ΕΗ
Πτολεµαίδας 15) Ενώσεως Χειριστών λειτουργίας κεφαλών Τ/∆ Σιδηροδροµητών
εργατών Λιγνιτορυχείων ∆ΕΗ Πτολεµαίδος 17) Συλλόγου Τεχχνιτών Εναερίων
Γραµµών Μεταφ. ∆ΕΗ 18) Συλλόγου Τοπογράφων Παρατηρητών ∆ΕΗ 19)
Σωµατείου Τεχνικών ∆ΕΗ Λιγν.Πτολεµαίδος 20)Σωµατείου Εργοδηγών Υπαλλήλων
∆ΕΗ 21) Πανελλαδικού Συλλόγου Υπαλλήλων και Εργατ/των ∆ΕΗ των
αµοιβοµένων βάσει των ΣΣΕ 22) Συλλόγου Υπαλλήλων ∆ΕΗ κατηγορίας ∆Ο2 23)
Ενώσεως Προσωπικού .Επιφ.Λιγν.∆ΕΗ Αλιβερίου 25) Σωµατείου Χειριστών και
βοηθών ∆ΕΗ Μεγαλουπόλεως 26?Ενώσεως Γυναικών Υπαλλήλων ∆ΕΗ, των
εκκαλούντων καιεφεσιβλήτων παραστάντων δια των νοµίµων εκπροσώπων των και
των πληρεξουσίων των δικηγόρων, ως εν τοις πρακτικοίς διαλαµβάνεται
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Προκειµένης συζητήσεως
Και διαπιστωθέντος υπό υου Προέδρου του νοµίµου της συγκροτήσεως του
∆ικαστηρίου. Λαβόν γνώσιν των υποβληθεισών εφέσεων και των λοιπών εν τω
φακέλλω εγγράφων. Ακούσαν των εκπροσώπων και των πληρεξουσίων των
αναπτυξάντων προφορικώς τας απόψεις των και αναφερθέντων εις τα υποµνήµατά
των . Λαβόν υπόψιν και τας απόψεις των παραστάντων εκπροσώπων του
Υπουργείου Συντονισµού Πα.Παναγιωτόπουλου και Βιοµηχανίας και Ενεργείας
Νικ.Αρβανίτη
Ι∆ΟΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΣΚΕΦΘΕΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ
1. Επειδή ορθώς κατά την πλειοψηφήσασαν γνώµην του ∆ικαστηρίου, εκρίθη
ότι δικαίωµα προς υποβολήν αιτήσεως µεσολαβήσεως για την επίλυσιν των
κατά το άρθρον 1 παρ.2 του Ν.3239/55 αναφυοµένων συλλογικών διαφορών
και εν αποτυχία επιλύσεως τούτων, την παραποµπήν αυτών εις την
υποχρεωτικήν διαιτησίαν κέκτηται και ο εργοδότης και ως εκ τούτου ορθώς
και νοµίµως η ∆ηµοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) ήσκησεν το
δικαίωµά της αυτό, αιτουµένη την ως άνω διαδικασίαν, µετά την αποτυχίαν
των µεταξύ αυτής και των οικείων επαγγελµατικών οργανώσεων, απ’ευθείας
διαπραγµατεύσεων. Εξ’ άλλου ο παρ’ ηµίν υφιστάµενος θεσµός της
υποχρεωτικής διαιτησίας, ουδόλως δύναται να κριθή ως αντιβαίνων εις το
Σύνταγµα, ιδία εις το άρθρον 22 παραγρ. 2 ααυτού, ως εσφαλµένως
ισχυρίζεται η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ δια τον λόγον ότι οριζοµένου υπό της
προµνησθείσης διατάξεως ότι «διαα νόµου καθορίζονται οι γενικοί όροι
εργασίας συµπληρούµενοι υπό των δι’ ελευθέρων διαπραγµατεύσεων
συναπτοµένων συλλογικών σσυµβάσεων εργασίας και εν αποτυχία τούτων
υπό των δια διαιτησίαςς τιθεµένων κανόνων» αναµφιβόλως νοείται ότι η
επίλυσίς των, κατά την έννοιαν του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.3239/55
προκυπτουσών σσυλλογικών διαφορών ενεργείται και επιτυγχάνεταιι, µέσω
του υφισταµένου παρ’ηµίν θεσµού της διαιτησίας, υπό την µορφήν οίαν
λειτουργεί µέχρι σήµερον και προβλέπεται ειδικώς υπό της κειµένης
νοµοθεσίας και ουχί κάποιας άλλης «προαιρετικής» ως αφηρηµένως και άνευ
συγκεκριµένων στοιχείων επικαλείται η ανωτέρω εργατική οργάνωσις. Εξ
ετέρου, εσφαλµένος δέον να θεεωρήται και ο προβαλλόµενος , υπό της ιδίας
ως άνω οργανώσεως, λόγος περί επιλύσεως της υπο κρίσιν διενέξεως απ’
ευθείας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, ως µη εχούσης όχι µόνον
ευρύτερον συµφέρον αναφερόµενον εις µεγάλον αριθµόν µισθωτών
υπηρετούντων παρά τη ∆ΕΗ, αλλά και γενικώτερον τοιούτον σχετιζόµενον µε
την εν γένει οικονοµίαν της χώρας. Οι απορριπτέοι είναι οι σχετικοί λόγοι
εφέσεως των διενέξει µισθωτών.
2. Επειδή κατά την πελιοψηφήσασα εν τω ∆ικαστηρίω γνώµην, εκρίθη ότι είναι
καθ όλα νόµιµος η παραποµπή εις την διαιτητικήν διαδικασίαν της ούτω
αναφυείσης διενέξεως, µεταξύ αφ ενός της ∆ΕΗ και αφ ετέρου των εν τη
παρούση αναφεροµένων επαγγελµατικών οργανώσεων, αφορώσης την
επαναρρύθµισιν της αµοιβής και των λοιπών όρων εργασίας του προσωπικού
αυτής, δια τον λόγον ότι κατ’ άρθρον 15 παρ. 1 του Ν. 3239/55 τα διοικητικά
διαιτητικά δικαστήρια (Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια) επιλαµβανόµενα
πάσης, κατά τας διατάξεις του νόµου τούτου, αγοµένης ενώπιόν των
συλλογικής διαφοράς εργασίας, προκυπτούσης εκ συλλογικών συµβάσεων
κλπ, δύνανται να τροποποιούν και εν γένει να επαναρρυθµίζουν υφισταµένας
συλλογικάς σχέσεις και ως προς το οικονοµικόν εισέτι µέρος αυτών και να
διατάσσουν παν ότι ήθελεν κριθεί παρ’ αυτών πρόσφορον δια την εναρµόνισιν
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των συµφερόντων των εργοδοτών και των µισθωτών. Κατά δε τα ισχύοντα
και νοµολογηθέντα, δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικέιµενον συλλογικής
διαφοράς θέµατα σχετιζόµενα προς την ύπαρξιν και το περιεχόµενον κανόνων
δικαίου, ως και τοιαύτα ρυθµιζόµενα γενικώς υπό των κειµένων διατάξεων,
ιδία δε θέµατα εµπίπτοντα εις την διάταξιν του άρθρου 21 παρ.3 του Ν.
3239/55, δηλονότι ασφαλιστικά, καθ όσον η κοινωνική ασφάλισις παρ’ ηµίν
αποτελεί αντικείµενον αποκλειστικώς κρατικής µερίµνης. Τω λόγω δε τούτω
ορθώς η εκκαλουµένη απόφασις, προήλθεν εις την υπ αυτής οριζοµένην
ρύθµισιν απορρίψασα, έστω και σιγή, τα συναφή προς τα ανωτέρω, αιτήµατα
των εργατικών οργανώσεων, περιορισθείσα απλώς εις τα µισθολογικά
τοιαύτα.
3. Επειδή κατά την πλειοψηφήσασα εν τω ∆ικαστηρίω γνώµην ορθώς και
νοµίµως η εκκαλουµένη απόφασις συµπεριέλαβεν µεταξύ των διαδίκων
µερών, από εργατικής πλευράς, απάσας τας εν αυτή αναφεροµένας
επαγγελµατικάς οργανώσεις των µισθωτών, νοµίµως λειτουργούσας,
προκειµένου να δεσµευτούν εκ της υπό κρίσιν αποφάσεως τα µέλη τούτων,
ως το άρθρον 4 του Ν.∆. 186/69 ορίζει, καθ’ ότι δικαίωµα συµµετοχής εις
τας συλλογικάς ρυθµίσεις δεν κέκτηται µόνον η πλέον αντιπροωπευτική,
κατά την έννοιαν του νόµου, οργάνωσις (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ), ως εσφαλµένως
ισχυρίζεται αυτή, δια τον λόγον ότι, το µεν εκάστη εκ των αναφεροµένων
οργανώσεων των µσιθωτών, δεσµεύεται δια τα εις την δύναµίν της
εντεταγµένα µέλη, το δε κατά τα νοµολογηθέντα (Σ.τ.Ε. 1909/79) τοιούτον
δικαίωµα αυτοτελούς εγέρσεως συλλογικής διαφοράς και δυνατότης
επιλύσεως ταύτης, έχουν και αι χαρακτηριζόµεναι ως απλώς
αντιπροσωπευτικαί λοιπαί οργανώσεις των µισθωτών. Το λόγω δε τούτω αι
κατηγορίαι αύται των µισθωτών νοµίµως εκπροσωπούνται κεχωρισµένως
εκάστη υπό των παραστασών, ως εν τοις οικείοις πρακτικοίς, ειδικών
επαγγελµατικών οργανώσεων. `Οθεν, τα προς τούτοις ενάντια κρίνονται
απορριπτέα ως αβάσιµα.
4. Επειδή, κατά µεν τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.3239/55, τα
∆ιοικητικά ∆ιαιατητικά ∆ικαστήρια (Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια) κατά
την έρευναν της διαφοράς και την έκδοσιν των αποφάσεών των, προκειµένου
ιδία περί καθορισµού αποδοχών δέον να λαµβάνουν υπ’ όψιν και να
σταθµίζουν τας κοινωνικάς και οικονοµικάς ανάγκας ας εξυπηρετούν αι υπό
κρίσιν επιχειρήσεις την οικονοµοτεχνικήν ααυτών αντοχήν, το επίπεδον των
χορηγουµένων αµοιβών και µισθών εν σχέσει προς το κόστος ζωής, τους
όρους, τας συνθήκας και το είδος της παρεχοµένης εργασίας και το
γενικώτερον συµφέρον της Εθνικής Οικονιµίας, κατά δε τις διατάξςις της
παρ.3 του άρθρου 5 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 17.9.1955 «περί τρόπου
παραστάσεως των εργοδοτών και µισθωτών ενώπιον των κατά Ν.3239/55
∆ιαιατητικών ∆ικαστηρίων σσυλλογικών διαφορών εργασίας, λειτουργίας,
διεξαγωγής των συνεδριάσεών των κλπ εκδοθέντος τη προτάσει του Νόµου
3239/55, έκαστον Π∆∆∆ ή ∆∆∆∆ εκτιµά ελευθέρως τα υπ όψιν αυτού
τεθέντα στοιχεία, εκθέσεις και πληροφορίας και σχηµατίζει γνώµην εκ των
ενόντων και επι βάσει των δεδοµένων της πείρας, µη δεσµευόµενον υπό
νοµικών κανόνων εποδείξεως, ούτε εκ της παραλείψεως εµφανίσε’ως τινος εκ
των κλητευθέντων εκροσώπων των ενδιαφεροµένων µερών ή εκ της µη
προσκοµίσεως ζητηθέντων εγγράφων ή λοιπών στοιχείων. Εν προκειµένω
κατά την κρατήσασαν παρά των ∆ικαστηρίω γνώµην, σχηµαατησθείσαν εκ
των ενόντων, µετ’ ελευθέραν εκτίµησιν των υπ’ όψιν αυτού τεθέντων
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στοιχείων, εκθέσεων και πληροφοριών και επι τη βάσει των δεδοµένων της
πείρας, ορθώς υπό την εκκαλουµένης αναπροσηρµόσθησαν οι µισθοί των
µισθολογικών κλιµακίων των εν διενέξει µισθωτών δια τας εν αυτή
αναφεροµένας χρονικάς περιόδους εις τα εν αυτή αναφερόµενα ποσά. `Οθεν
απορριπτέοι είναι οι περί του αντιθέτου σχετικοί λόγοι εφέσεων των
µσιθωτών.
5. Επειδή κατά την πλειοψηφήσασαν εν τω ∆ικαστηρίω γνώµην εσφαλµένως η
εκκαλούµενη απόφασις διέλαβεν εν παραγράφω 4 αυτής όρον περί
χορηγήσεως απί 1.11.81 ααυξήσεως επί των βασικών µισθών του προσωπικού
∆ΕΗ, υπό τας εν αυτή αναφεροµένας προϋποθέσεις, εις περίπτωσιν κατά την
οποίαν ο γενικός δείκτης τιµών καταναλωτού σσσηµειώσει αύξησιν
µεγαλυτέραν του 20% κλπ, ενώ τοιούτον αίτηµα ως διεπιστώθη εις την
Πρωτοβάθµιαν ααπόφασιν δεν προσεβλήθη υπό των εν διενέξει µερών και
ιδία εκ µέρους των εργατικών οργανώσεων και συνεπώς κατ’ άρθρον 15
παρ. 4 του Ν.3239/55 δεν δύναται να γίνη συζήτησις διαρκούσης της
διαιτητικής, διαδικασίας και δια τον πρόσθετον λόγον ότι, το µεν, δεν
συνήναισαν προς τούτο τα εν διενέξει µέρη, το δε η θέσπισις του όρου τούτου
είναι αντίθετος προς τα συλλογικάς ρυθµίσεις, αφ’ ενός της από 5.6.79
Ειδικής ΣΣΕ και αφ’ ετέρου των συµπληρουσών ταύτην οµοίων ΣΣΕ της
133.2.80 και της 3.3.80, αίτινες ρυθµίζουν το θέµα αυτό και δη κατά
συγκεκριµένον τρόπον, µη επιδεχόµενον διαφορετικήν ή αντίθετον ρύθµισίν
του. Τω λόγω δε τούτω δέον να τροποποιηθεί η εκκαλούµενη απόφασιςς, ως
προς το σηµείο τούτο, κατά τα εν τω διατακτικώ της παρούσης οριζόµενα.
6. Επειδή εσφαλµένως η εκκαλουµένη απόφασις παρέλειψψεν να ρυθµίσειι το
αίτηµα των εργατικών οργανώσεων περί χορηγήσεως επιδόµατος
οικογενειακών βαρών εις τας θήλεις υπαλλήλους της ∆ΕΗ, την ικναοποίησιν
του οποίου εδέχθη άλλωστε το ηµέτερον ∆ικαστήριον, δια της υπ’α ριθµ.
86/1981 αποφάσεώς του, δια τα µέλη του Σωµατείου υπό την επωνυµίαν
«ΕΝΩΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΕΗ» , και εν όψει του ότι
επιβάλλεται µία τοιαύτη ρύθµισις καταργούσα την µεταξύ ανδρών και
γυναικών διάφορον µεταχείρησιν, λαµβανοµένης όµως υπ’ όψιν της
οικονοµικής αντοχής της εργοδότιδος ∆ΕΗ, προς δε και των τυχόν
οικονοµικών επιπτώσεων, εκ της ικανοποιήσεως του σχετικού αιτήµατος εν
τω συνόλω του, επί του κοινωνικού συνόλου και τα εθνικής οικονοµίας, δέον
αύτη να γίνει υπό τας εν τω διατακτικώ της παρούσης οριζοµένας
προϋποθέσεις και περιορισµούς. `Οθεν το ∆ικαστήριον κατά πλειοψηφίαν
άγεται εις την κρίσιν όοοπως χορηγηθή το επίδοµα οικογενειακών βαρών εις
τα εν λόγω πρόσωπα, κατά τα εν διατακτικώ της παρούσης οριζόµενα.
7. Επειδή βάσει των εν τη ηγηθείση σκέψεει αναφεροµένων και των υπό της
∆ΕΗ προσαχθέντων στοιχείων, το∆ικαστήριον κρίνει, κατά πλειοψηφίαν, ότι
δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίησις πάντων των λοιπών ειδικών κλαδικών
αιτηµάτων των περί ων η παρούσα µισθωτών, άτινα αναφέρονται ειδικώς εις
την αίτησιν µεσολαβήσεως της ∆ΕΗ, ως άτινα αναφέρονται ειδικώς εις την
αίτησιν µεσολαβήσεως της ∆ΕΗ, ως και εις τα υποµνήµατα των εν διενέξει
εργατικών οργανώσεων.
∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ
Επιλύον την µεταξύ της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) και των 1)
Γενικής Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ(ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ) 2)Πανελληνίου
Οµοσπονδίας Προσωπικού ∆ΕΗ (ΠΟΠ-∆ΕΗ) 3)Οµοσπονδίας Κυρίων Σταθµών
Παραγ.Λιγν.∆ΕΗ 4)Οµοσπονδίας Τεχνικών ∆ΕΗ 5)Πανελληνίου Ενώωσεως
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Τεχν.Προσωπ.∆ΕΗ (ΠΕΤΠ-∆ΕΗ) 6)Συλλόγου Προσωπικού ∆ΕΗ-ΠΑΠ
7)Πανελλαδικού Συλλόγου Κατ/των – Εισπρακτόρων ∆ΕΗ 8)Συλλόγου
Υπαλλήλων και Εργατ/των ∆ΕΗ-ΠΑΠ 9)Πανελληνίου Συλλόγου Πολεµιστών
∆ΕΗ 10) Πανελληνίου Συλλόγου Προσωπ.Αποθηκών ∆ΕΗ 11)Σωµατείου
Χειριστών Τεχνικών Κατ/των Ηλεκ/των Εκσκαφέων και Ηλεκ/ξών
Λιγν.Πτολεµαίδαας 12)Σωµατείου Προσωπικού Λιγν.Βιοµηχανικών Μονάδων
και Σταθµών Παραγωγής ∆ΕΗ 13)Σωµατείου Χειριστών και βοηθών Εκδ/κων
∆εζελ/των Μηχ/κων ∆ΕΗ και ΑΗΣ Επαρχίας Εορδαίας Πτολεµαίδας 14)Ενώσεως
Ηλεκτροτεχνιτών ∆ΕΗ Πτολεµαίδος 15)Ενώσεως Χειριστών λειτουργίας
κεφαλών Τ/∆ Σιδηροδροµητών εργατών Λιγνιτορυχείων ∆ΕΗ Πτολεµαίδος
16)Σωµατείου εργαζοµένων εναλασσοµένων φυλακών ∆ΕΗ Πτολεµαίδος
17)Συλλόγου Τεχνιτών Εναερίων Γραµµών Μεταφοράς ∆ΕΗ 18)Συλλόγου
Τοπογράφων Παρατηρητών 19)Σωµατείου Τεχνιτών ∆ΕΗ Πτολεµαίδος
20)Σωµατείου Εργοδηγών Υπαλλήλων ∆ΕΗ 21)Πανελλαδικού Συλλόγου
Υπαλλήλων και Εργατ/των κατηγορίας ∆Ο2 23)Ενώσεως Οδηγών Αυτοκινήτων
Λιγν.Πτολεµαίδος 24)Ενώσεως Οδηγών Αυτοκινήτων Λιγν.Πτολεµαίδος και
βοηθών ∆ΕΗ Μεγαλοποόλεως 26)Ενώσεως Γυναικών Υπαλλήλων ∆ΕΗ
υφισταµένην διένεξιν.
∆έχεται τύποις υπο των εν διενέξει µερών υποβληθείσας εφέσεις κατά της υπ]’
αριθµ 109/81 αποφάσεως του Π∆∆∆ Αθηνών, εν µέρει δε και ουσία τας εφέσεις
των µισθωτών. Απορρίπτει την έφεσιν της εργοδότιδος ∆ΕΗ.
Απορρίπτει τα ως απορριπτέα εν τω σκεπτικώ κριθέντα. Μεταρρυθµίζον, εν
µέρει, την υπ’αριθµ.109/81 απόφασιν του Π∆∆∆ Αθηνών, αποφασίζει ως
κατωτέρω:
1. Οι µισθοί των µισθολογικών κλιµακίων του προσωπικού του υπαγοµένου εις
τας διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ, οι οποίοι διαµορφώθησαν την 1.1.81, βάσει των
συντελεστών οι οποίοι είχον συνοµολογηθεί δια της από 5.6.79 ΕΣΣΕ (παρ.
1α) αααυξάνονται κατά ποσοστόν 8% από 10.4.81 και κατά ποσοστό 6,5%
από 11.7.81, ήτοι από της τελευταίας αυτής ηµεροµηνίας καατά ποσοστόν
14,5, συνολικώς.
2. ∆ια την αύξησιν των µισθών του εκτάκτου προσωπικού το οποίον διέπεται
από τας διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ καθώς και του προερχοµένου από
εξαγορασθείσας ηλεκτρικάς επιχειρήσεις (πλην ΗΕΑΠ) και το οποίον δεν
είναι εντεταγµένον εις τον ΚΚΠ/∆ΕΗ, ισχύουν τα εξής: α) Εις τας
περιπτώσεις κατά τας οποίας εις τας συµβάσεις εργασίας των εκτάκτων
καθορίζεται µόνον ο βασικός µισθός ούτος προσαυξάνεται κατά τα ως άνω
ποσοστά υπολογιζόµενα κατά τον αυτόν τρόπον και υπό τας αυτάς
ηµεροµηνίας. β) Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας εις τας συµβάσεις
εργασίας των εκτάκτων καθορίζονται σσυνολικαί αποδοχαί, αύται αυξάνονται
από τας αυτάς ως άνω ηµεροµηνίας κατά το ποσό κατά το οποίον
αυξάνοντααι αι αποδοχα΄΄ι (‘αρθρο 7 παρ.3 ΚΚΠ/∆ΕΗ) του εντεταγµένου εις
το εισαγωγικόν µισθολογικόν κλιµάκιον της κατηγορίας τακτικού µισθωτού,
εις την οποίαν αντιστοιχεί η ειδικότης του εκτάκτου και εφόσον έχει τας
αυτάς προϋποθέσεις µε αυτόν εξ απόψεως απασχολήσεως και οικογενειακής
καταστάσεως.
3. Αυξάνεται ο βασικός µισθός (ισότιµο εις δρχ. των βασικών µονάδων) του
προσωπικού προελεύσεως τεως ΗΕΑΠ, µη εντεταγµένου εις τον ΚΚΠ/∆ΕΗ
κατά ποσοστό 8% από 10.4.81 και κατά ποσοστό 6,5% από 111.7.81 ήτοι
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από την τλευταίαν αυτήν ηµεροµηνίαν κατά ποσοστόν 14.5% συνολικώς των
ποσοστών τούτων υπολογιζοµένων επι της ισχυούσης ισοτιµίας εις δραχµάς
των βασικών µονάδων την 1.1.81. Κατ’ε εφαρµογήν των ανωτέρω αι
ισχύουσαι την 1.1.81 βάσεις υπολογισµού εις δραχµάς των επιδοµάτων
«πολυετούς υπηρεσίας και εξοµαλύνσεως µισθοδοσίας και «πολυετούς
υπηρεσίας» θα διαµορφωθούν αντιστοίχως συµφώνως προς την διάταξιν της
παρ.4.4.1 της αποφάσεως ∆.Σ/∆ΕΗ 181/76
4. Αι διατάξεις της παρούσης δεν έχουν επί του εκτάκτου προσωπικού το οποίον
δεν διέπεται από τας διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ καθώς και επί του εκτάκτου
προσωπικού του οποίου αι αποδοχαί καθορίζονται βάσει ετέρων ρυθµίσεων
(νόµων, ΥΑ, ΣΣΕ κλπ).
5. Εις τας εργαζοµένας θήλεις υπαλλήλους της ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως
Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), χορηγείται απ΄΄ο 1ης Μαίου 1981, το υπό του άρθρου 8
του ΚΚΠ/∆ΕΗ, προβλεπόµενον δια τους άρρενας µισθωτούς επίδοµα
οικογενειακών βαρών, ήτοι ποσοστόν 10% επί του βασικού µισθού δια τον
σύζυγον και 5% δι’ έκαστον τέκνον. Το επίδοµα τέκνων δεν δύναται να είναι
δι’ έκαστον τούτων ελάσσον του 1/10 του κατ’ άρθρον 3 του ΚΚΠ/∆ΕΗ
κατωτέρου µισθολογικού κλιµακίου. Το ως άνω επίδοµα οικογενειακών
βαρών χχορηγείται εφ’ όσον ο σύζυγος δεν εργάζεται εις την ∆ΕΗ και το
∆ηµόσιον. Η καταβολή του επιδόµατος οικογενειακών βαρών παύει, δια µεν
τον σύζυγον εν περιπτώσει λύσεως του γάµου, δια δε τα τέκνα, εφ’ όσον
εργάζονται ή ετέλεσαν γάµον ή συσυνεπλήρωσαν, τα µεν άρρενα το 18ον έτος
της ηλικίας των, τα δε θήλεα το 20ον. Εις ην περίπτωσιν τα τέκνα
σσπουδάζουν επιτυχώς εν τη ηµεδαπή ή αλλοδαπή το επίδοµα τέκνων
καταβάλλεται µέχρι συµπληρώσεως του 22ου έτους.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν αι µη αντικείµεναι τη παρούση διατάξεις των
ρποηγουµένων ως άνω συλλογικών συµβάσεων εργασίας και λοιπών
ρυθµίσεων της ∆ΕΗ.
7. Η ισχύς της παρούσης, υπό τας ανωτέρω διακρίσεις, άρχεται από 10ης
Απριλίου 1981

Εκρίθη, απεφασίσσθη και εγένετο.
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