ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προσωπικού προελεύσεως τ. ΗΕΑΠ µη εντεταγµένου στον ΚΚΠ/∆ΕΗ
Στην Αθήνα σήµερα, (14) ∆έκα τέσσερις Μαίου 1982, στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ΕΗ
(Χαλκοκονδύλη 30), παρουσία του κατά το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 3239/55, εκπροσώπου
του εποπτεύοντος τη ∆ΕΗ Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας Εµµανουήλ Κ Ο
Γ Χ Υ Λ Α Κ Η, δεόντος

εξουσιοδοτηµένου , µεταξύ αφ' ενός µεταξύ µεν

του Τ.

ΑΜΑΛΛΟΥ ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ∆ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά, κατά το άρθρο 7 παρ. 4
εδάφιο β του Ν. 3239/55 , µε την υπ' αριθ. 122/10.5.82 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΗ, και αφ'
ετέρου δε των:
∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΙΠΕΡΓΙΑ και ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΙΑΤΗ , Προέδρου και Γενικού Γραµµατέα της
ΓΕΝΟΠ/ ∆ΕΗ,
Κ. ΦΙΛΗ και Γ. ΜΠΑΛΑΤΗ, Προέδρου και Γεν. Γραµµατέα του Συλόγου Υπαλλήλων και
Εργατοτεχνιτών ∆ΕΗ/ΠΑΠ
Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και Χ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Προέδρου και Γενικού Γραµµατέα του
Συλλόγου Προσωπικού ∆ΕΗ/ΠΑΠ
σε συνέχεια της από 14.3.82 ΕΣΣΕ, καθόσον αφορά το εν ενεργεία κατά τις αντίστοιχες
ηµεροµηνίες προσωπικό προελεύσεως τ. ΗΕΑΠ, το µη εντεταγµένο στον ΚΚΠ/∆ΕΗ,
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1.

Γενική Αύξηση:

1.1 Αυξάνονται από 31.12.81 οι βασικοί µισθοί (ισότιµο σε δραχµές) του Προσωπικού του
Προερχόµενου

από την τέως ΗΕΑΠ και µη εντεταγµένου στον ΚΚΠ/∆ΕΗ, κατά

ποσοστό 8%.
1.2 Η αναπροσαρµογή µε βάση τη παραπάνω αύξηση του Πίνακα µετατροπής βασικών
µονάδων σε δραχµές και του αντίστοιχου επιδόµατος Γ θα γίνει µε µέριµνα του
Υποτοµέα εκκαθαρίσεως µισθοδοσίας Προσωπικού ∆ΠΑ της ∆ΟΛ, σύµφωνα µε τα
µέχρι σήµερα ισχύοντα.
1.3 Αυξάνονται

από 31.12.81, οι βάσεις υπολογισµού

σε δραχµές των επιδοµάτων

"πολυετούς υπηρεσίας και εξοµαλύνσεως µισθοδοσίας " και " πολυετούς υπηρεσίας"
κατά 8%, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4.4.1 της απόφασης ∆.Σ/∆ΕΗ 181/75.
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2.

Για να καλυφθεί η µετάβαση από το παλαιό σύστηµα αυξήσεων των αποδοχών στο νέο
σύστηµα της αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής (Α.Τ.Α) και µε δεδοµένη την
ανάγκη της ενίσχυσης ιδιαίτερα των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, που η
αγοραστική τους δύναµη µειώθηκε από την προηγούµενη εισοδηµατική πολιτική,
χορηγείται από 1.3.82 διορθωτική δραχµική προσαύξηση, όπως καθορίζεται από τον
παρακάτω Πίνακα . Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται µε βάση µόνο τις αποδοχές που
καταβάλλονται σε κάθε µισθωτό, ανεξάρτητα από τη θέση που απασχολείται, και που
συγκεκριµένα αποτελούνται από:
α.

Το ισότιµο των βασικών µονάδων σε δραχµές

β.

Το επίδοµα Γ

γ.

Τα επιδόµατα "πολυετούς υπηρεσίας και εξοµαλύνσεως µισθοδοσίας " και
"πολυετούς υπηρεσίας".

δ.

Τα επιδόµατα, που καταβάλλονται παγίως στον µισθωτό, ανεξάρτητα από τη θέση
που απασχολείται

και δε χάνονται µε τη µετάθεσή του σε οποιαδήποτε άλλη

υπηρεσιακή µονάδα, µε εξαίρεση το Επίδοµα Οικογενειακών Βαρών.
ε.

Το Ειδικό Επίδοµα Συνθηκών Εργασίας, όπως αυτό καθορίζεται στην παρακάτω
παράγραφο 4.1 για το Τεχνικό Προσωπικό.

στ. Το επίδοµα

εξοµαλύνσεως

όπως ειδικότερα

καθορίζεται στην παρακάτω

παράγραφο 4.3:
ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ραχµικής ∆ιορθωτικής Προσαύξησης
Για αποδοχές

µέχρι 20.000 δρχ.

αύξηση 5.000

"

"

από

20.000 - 20.500 το συµπληρωµατικό

του

"

"

από

20.500 - 25.000 δρχ.

"

"

από

25.000 - 25.500 το συµπληρωµατικό

του

"

"

από

25.500 - 30.000

αύξηση 4.000

"

"

από

30.000 - 30.500 το συµπληρωµατικό

του

"

"

από

30.500 - 35.000 δρχ.

"

"

από

35.000 - 35.500 το συµπληρωµατικό

του

"

"

από

35.500 - 40.000

αύξηση 3.000

"

"

από

40.000 - 40.500 το συµπληρωµατικό

του

"

"

από

40.500 - 45.000

αύξηση 2.500

"

"

από

45.000 - 45.500 το συµπληρωµατικό

του

"

"

από

45.500 - 50.000

αύξηση 2.000

"

"

από

50.000 - 52.000 το συµπληρωµατικό

του

Για αποδοχές πάνω από 52.000 µηδενική προσαύξηση.
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25.000

αύξηση 4.500
29.500
34.000

αύξηση 3.500
38.500
43.000
47.500
52.000

3.

Σε περίπτωση µεταβολής του βασικού µισθού και των ποσών των επιδοµάτων που
λήφθηκαν υπόψη για τη διαµόρφωση της διορθωτικής δραχµικής αύξησης αντίστοιχα
µεταβάλλεται και το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί.
Τα ποσά της διορθωτικής δραχµικής αύξησης δεν προσαυξάνουν το βασικό µισθό και
δε λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των επιδοµάτων που προβλέπονται από τις
ισχύουσες ρυθµίσεις.

4.

Ρύθµιση επιδοµάτων

4.1 Χορηγείται από 1.3.82 ειδικό επίδοµα συνθηκών εργασίας, εκ ποσοστού 7% επί του
ισοτίµου σε δραχµές των βασικών µονάδων του µισθού τους, στους Βοηθούς Τεχνίτες,
Τεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς και Βοηθούς Μηχανικού.
4.2 Χορηγείται από 1.3.82 ειδικό επίδοµα συνθηκών εργασίας, εκ ποσοστού 7% επί του
ισοτίµου σε δραχµές των βασικών µονάδων του µισθού τους, στους Υποµηχανικούς
που εργάζονται στα συνεργεία µεταφοράς και διανοµής.
4.3. Επίλυση εκκρεµότητας της 114/81 αποφάσεως του ∆∆∆∆ Αθηνών.
∆ιευκρινίζεται ότι το προβλεπόµενο από την απόφαση 114/81 του ∆∆∆∆ Αθηνών
επίδοµα εξοµοιώσεως 5% υπολογίζεται πάνω στο ισότιµο σε δραχµές των βασικών
µονάδων µισθού προσωπικού τ. ΗΕΑΠ, δεν συγκρίνεται και δεν αντιστοιχεί µε τα
επιδόµατα που χορηγούνται στο προσωπικό ΚΚΠ/∆ΕΗ.
Μετά τη διευκρίνιση αυτή η ∆ΕΗ αποδέχεται και εφαρµόζει τα προβλεπόµενα από
την απόφαση

114/81 ∆∆∆∆ Αθηνών όπως παραπάνω διευκρινίστηκαν

για τα

συµβαλλόµενα

µέρη τα οποία µε την υπογραφή της παρούσας παραιτούνται

των

προσφορών ή παρεµβάσεων τους στη διαιτητική διαδικασία για το παραπάνω θέµα.
Ρητά συµφωνείται ότι από 2.3.82 το επίδοµα αυτό αυξάνεται σε 7% µόνο για τις
ειδικότητες του προσωπικού ΓΚΠ/ΗΕΑΠ που αντιστοιχούν στις κατηγορίες ∆Ο2, Τ5,
Τ6, ΓΥ2, ΓΥ3, ΓΥ4, ΓΥ5, του ΚΚΠ/∆ΕΗ, µε τις αυτές όπως παραπάνω προϋποθέσεις.
5. Λοιπές Ρυθµίσεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις του ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, οι λοιπές ρυθµίσεις
της ∆ΕΗ που αφορούν το προσωπικό ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, καθώς και η από 14.3.82 ΕΣΣΕ
Προσωπικού ∆ΕΗ κατά το µέτρο που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα ΕΣΣΕ.
6.

Κάθε θέµα που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας θα ρυθµίζεται µε
Απόφαση της ∆ιοίκησης.
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7.

Την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύµβαση προσυπογράφουν και οι νοµίµως
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των κατωτέρω Επαγγελµατικών Σωµατείων εργαζοµένων
στη ∆ΕΗ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Εκπρόσωπος της ∆ΕΗ

Οι Εκπρόσωποι των Εργαζοµένων

Τ. ΑΜΑΛΛΟΣ

Για

ΓΕΝ.Ο.Π/∆ΕΗ
Υποδιοικητής

∆.ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πρόεδρος

Γεν.Γραµµατέας

Για το Σύλλογο Προσωπικού ∆ΕΗ/ΠΑΠ
Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Χ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

Γεν. Γραµ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας

ΕΜΜ. ΚΟΧΥΛΑΚΗΣ
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