ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ
Στην Αθήνα σήµερα 27 του Σεπτέµβρη 1983, στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ΕΗ (Χαλκοκονδύλη
30), παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
και του Υπουργού Εργασίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, µεταξύ αφ' ενός του
∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ, ∆ιοικητή ∆ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά κατά το άρθρο 7
παρ. 4

εδάφιο β' του Ν. 3239/55 µε την απόφαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου ∆ΕΗ,

αφετέρου δε, των κατά το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3239/55 ειδικά κατά νόµο
εξουσιοδοτηµένων, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ. της, ∆ηµήτρη ΠΙΠΕΡΓΙΑ, Προέδρου
και του Κώστα ΜΑΝΙΑΤΗ, Γενικού Γραµµατέα, εκπροσώπων της Γενικής Οµοσπονδίας
Προσωπικού ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ), που έχει αναγνωριστεί ως η πλέον αντιπροσωπευτική
οργάνωση του προσωπικού ∆ΕΗ µε την υπ' αριθµ. 7/78 απόφαση του Προέδρου του Π∆∆∆
Αθηνών, πέραν των προβλεποµένων από την εισοδηµατική πολιτική τιµαριθµικών
αναπροσαρµογών και αυξήσεων, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα
παρακάτω :

Α.

ΩΡΑΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.

Από 1.1.83 και για το προσωπικό που ακολουθεί ωράριο 41 ωρών

εβδοµαδιαίας

απασχόλησης, καθιερώνεται ωράριο 40 ωρών την εβδοµάδα. Καµµιά µείωση αποδοχών
δεν θα γίνει εξαιτίας της µείωσης των ωρών εργασίας.
2.

Με απόφαση της ∆ιοίκησης θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής του ωραρίου των 40 ωρών
στο προσωπικό των Υπηρεσιακών Μονάδων του ΡΟΥΦ και των περιφερειακών τους
κλιµακίων, µε ανάλογη προσαρµογή του επιδόµατος εξοµάλυνσης 23%.

3.

Με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών δουλειάς στο προσωπικό που
απασχολείται σε εναλλασσόµενες φυλακές (βάρδιες) και τη δηµιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης, θα εφαρµοστούν νέα προγράµµατα εργασίας. Την κάθε θέση ή οµάδα
οµοειδών θέσεων θα καλύπτουν τόσοι εργαζόµενοι, όσοι απαιτούνται για την εφαρµογή
των 40 ωρών και 5 εργασίµων ηµερών ανά εβδοµάδα και στους εργαζόµενους στις
βάρδιες. Η εφαρµογή των νέων προγραµµάτων θα γίνει σταδιακά, ανάλογα µε την
κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από τα νέα προγράµµατα. Οι
νέες θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα µε πλήρη αξιοποίηση του ήδη
υπηρετούντος προσωπικού (µεταθέσεις-µετατάξεις κλπ.) και µε νέες προσλήψεις.
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Τα προγράµµατα εργασίας, επιφυλλασσόµενων των διατάξεων του άρθρου 15 του
ΚΚΠ/∆ΕΗ, θα προβλέπουν οπωσδήποτε 6 αναπαύσεις µέσα σε 4 εβδοµάδες. Μέγιστη
δυνατή απασχόληση κάθε 4 εβδοµάδες 176 ώρες.
4.

Για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των συνθηκών δουλειάς η Επιχείρηση θα
ανακυκλώνει το προσωπικό της κάθε µονάδας έτσι ώστε να µην απασχολείται συνεχώς
στην ίδια θέση απασχόλησης. Με την ανακύκλωση θα επιδιωχθεί, σε συνδυασµό µε τις
νέες προσλήψεις, να αποδεσµευτεί σταδιακά όσο προσωπικό επιθυµεί ν' αλλάξει θέση
απασχόλησης. Ιδιαίτερη προσπάθεια να καταβληθεί για να αποδεσµευτούν όσοι το
επιθυµούν από τις βάρδιες των Σταθµών Παραγωγής ή Ορυχείων. Το Προσωπικό
λειτουργίας των

Μονάδων στον ελεύθερο χρόνο των προγραµµάτων (εφεδρεία -

συντηρήσεις µονάδων) πέρα από την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων
θα µπορεί να χρησιµοποιείται και στους άλλους τοµείς των Μονάδων.
5.

Από 1.11.83 καταργείται το επίδοµα παραγωγής. Σε όσους έπαιρναν

το επίδοµα

παραγωγής χορηγείται, σε αντικατάσταση, από την ίδια ηµεροµηνία το επίδοµα
εξοµάλυνσης διαφορών µισθοδοσίας που αντιστοιχεί στο ωράριο απασχόλησής τους.

Β.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.

Από 1.1.84 και εφεξής έκτακτο ηµεροµίσθιο προσωπικό θα απασχολείται αποκλειστικά
και µόνο για την κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών αναγκών. Η απασχόληση του έκτακτου
προσωπικού µε συνεχόµενες 2µηνες-τρίµηνες συµβάσεις καταργείται από 31.12.83. Οι
συµβάσεις του έκτακτου ηµεροµίσθιου προσωπικού δεν θα υπερβαίνουν τους 6 µήνες.
Τα ίδια πρόσωπα δεν θα απασχολούνται στην Επιχείρηση πριν περάσουν 8 µήνες από
τη λήξη της σύµβασής τους.

2.

Προσωπικό που καλύπτει µόνιµες ανάγκες της ∆ΕΗ απασχολούµενο σ' αυτή µε
συνεχόµενες συµβάσεις έκτακτου ηµεροµίσθιου προσωπικού (δίµηνες-τρίµηνες), µετά
από γνώµη Ειδικών Τριµελών Επιτροπών Κρίσεως, στις οποίες θα µετέχει εκπρόσωπος
της πιο αντιπροσωπευτικής Οργάνωσης του Προσωπικού, θα υπογράψει σύµβαση
ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της κάλυψης των µόνιµων αναγκών της Επιχείρησης και
των Κυβερνητικών Εγκρίσεων. Για τη διαµόρφωση της γνώµης των Ειδικών Επιτροπών
Κρίσεως θα ληφθούν κύρια υπόψη οι θέσεις, ο χρόνος απασχόλησης και η απόδοση
του κρινόµενου.
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Γ.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.

Από 1.10.83 µεταφέρονται στην Κατηγορία Τ4 - Τεχνικοί εν γένει - οι:
α)

Επιτηρητές κεφαλών ταινιοδρόµων του ΛΚΠ-Α

β)

Οι οδηγοί βαρειών χωµατουργικών αυτοκινήτων Ορυχείων

που ανήκουν στην

Κατηγορία ΓΥ1 - Οδηγοί οχηµάτων
γ)

Οι επιτηρητές ταινιοδρόµων του Λιγνιτορυχείου Μεγαλόπολης και οι µισθωτοί των
συνεργείων σιδηροδροµικών γραµµών του ΛΚΠ-Α, µε την προϋπόθεση ότι και στις
δύο περιπτώσεις, οι µισθωτοί θα έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 10ετή υπηρεσία
στα καθήκοντα αυτά και µετά από επιτυχή εκπαίδευση.

2.

Ρητά συµφωνείται ότι οι ρυθµίσεις της αµέσως προηγούµενης παραγρ. 1 σε καµµιά
περίπτωση δεν θα έχουν αναδροµικές, πέραν από τη 1.10.83, οικονοµικές συνέπειες.

∆.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.

Η χορήγηση των επιδοµάτων της παραγράφου ∆3 της ΕΣΣΕ 1982 στους µισθωτούς που
θα αποκτούν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών ή τις επαγγελµατικές άδειες µετά την
υπογραφή της παρούσας, θα γίνεται από την 1η του εποµένου της ηµεροµηνίας κτήσεως
του αντίστοιχου τίτλου ή επαγγ. άδειας µήνα, εφ' όσον οι τίτλοι αυτοί θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία µέσα σε ένα µήνα από της κτήσεως τους, αλλιώς θα χορηγούνται από
της 1ης του επόµενου της ηµεροµηνίας υποβολής τους µήνα.
Στις περιπτώσεις που τίτλοι σπουδών ή επαγγελµατικές άδειες έχουν εκδοθεί πριν από
την υπογραφή της παρούσας και δεν έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα στην Υπηρεσία,
υποβληθούν δε µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της παρούσας, η χορήγηση
των αντίστοιχων επιδοµάτων θα γίνει από την 1η του επόµενου της ηµεροµηνίας
κτήσεώς τους µήνα αν αυτή δεν είναι προγενέστερη της 2.3.82, αλλιώς από 2.3.82. Μετά
την πάροδο της προθεσµίας αυτής η χορήγηση των αντίστοιχων επιδοµάτων θα γίνεται
και για τους τίτλους και επαγγελµατικές άδειες αυτές, από την 1η του επόµενου της
ηµεροµηνίας υποβολής τους στην Υπηρεσία µήνα.

2.

Επίδοµα Οικογενιακών Βαρών
Επιλύεται η διαφορά που υπάρχει ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ιαιτητικών ∆ικαστηρίων
µετά την έκδοση της 520/83 απόφασης του Συµβουλίου Επικράτειας, µε την επέκταση
από 1.10.83 του επιδόµατος οικογενειακών βαρών σε όλες τις εργαζόµενες στη ∆ΕΗ
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γυναίκες, που η σύµβαση εργασίας τους διέπεται από τις διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ. Ρητά
συµφωνείται ότι σε καµµιά περίπτωση δεν θα καταβληθούν αναδροµικά, οι δε σχετικές
εκκρεµείς δίκες στα ∆ιοικητικά ∆ιαιτητικά ∆ικαστήρια καταργούνται.
3.

Εργοταξιακά Επιδόµατα
∆ιευκρινίζεται ότι η παράγραφος ∆4 (Εργοταξιακά Επιδόµατα) της από 14.3.82 ΕΣΣΕ
του προσωπικού της ∆ΕΗ, η οποία προβλέπει την κατάταξη των µέχρι τότε υφισταµένων
ΚΕΕ, ΚΕΨΕ κ.λ.π., σε τέσσερις (4) Οµάδες, έχει την έννοια κανονιστικής ρύθµισης. Υπό
την έννοια αυτή οι µετέπειτα ιδρυόµενες Μονάδες Επίβλεψης ή

Εποπτείας και

Εκµετάλλευσης (ΚΕΕ, ΚΕΨΕ, Εργοτάξια, Κλιµάκια Ερευνών, Σταθµοί Παραγωγής και
Ουρχεία), θα εντάσσονται στην οικεία κατά περίπτωση Οµάδα, µε απόφαση της
∆ιοίκησης της ∆ΕΗ, για την καταβολή των αντίστοιχων Επιδοµάτων.
4.

Η Επιχείρηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του θέµατος
της καταβολής της ΑΤΑ στους συνταξιούχους της Επιχείρησης ταυτόχρονα µε τους
µισθωτούς.

5.

∆ιεύρυνση ποσοστών βαθµίδων
Με απόφαση της ∆ιοίκησης, τα ποσοστά των βαθµίδων των διαφόρων Κατηγοριών
Προσωπικού αυξάνονται από 1.10.83 έτσι ώστε για το έτος κρίσεως 1983 να καταστεί
δυνατή η προαγωγή όσων µισθωτών κριθούν προακτέοι µέχρι 31.12.1983.

6.

Πινακοποίηση µισθολογίου
Με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση του µισθολογίου και την ενοποίηση των
µισθολογικών συστηµάτων, µικτή Επιτροπή από Υπηρεσιακά Στελέχη και εκπροσώπους
του Προσωπικού θα µελετήσει την πινακοποίηση - κωδικοποίηση του ισχύοντος
µισθολογίου της Επιχείρησης για να υπογραφεί συµπληρωµατική Ε.Σ.Σ.Ε.

7.

Προσωπικό ΗΕΑΠ
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Με σκοπό την ενοποίηση του προσωπικού σε ένα Κανονισµό Προσωπικού η Επιχείρηση
θα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες και ρυθµίσεις για την προαιρετική ένταξη του
προσωπικού της τ. ΗΕΑΠ στον ΚΚΠ/∆ΕΗ.
8.

Από 1.1.84 κάθε οικονοµική διαφορά που είναι συνέπεια υπηρεσιακής µεταβολής, θα
καταβάλλεται στους εργαζόµενους εντός 4µήνου, από την υπογραφή της µεταβολής.

Ε.

Α∆ΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικοποιείται και συγχρόνως αναµορφώνεται το καθεστώς χορήγησης των ειδικών
αδειών που ισχύουν σήµερα, βάσει των διατάξεων του ΚΚΠ/∆ΕΗ, αποφάσεων της
∆ιοίκησης και άλλων νόµιµων ρυθµίσεων, για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό που οι
συµβάσεις εργασίας που διέπονται από τις διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ.
α)

Ειδικές άδειες µε αποδοχές
1.

Μέχρι ένα (1) µήνα κάθε χρόνο, που µπορεί να παραταθεί µε έγκριση του
∆ιοικητή ή των οργάνων που θα εξουσιοδοτηθούν από το ∆ιοικητή, για
σκοπούς παραγωγής του αθλητισµού ή άλλους σκοπούς γενικότερου
ενδιαφέροντος.

2.

Ο απολύτως αναγκαίος αριθµός ηµερών και µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες λόγω
µεταθέσεως - αποσπάσεως, µαρτυρίας σε δικαστήρια ή σε ανακριτικές αρχές,
εµφάνισης στα πειθαρχικά Συµβούλια ή στα Συµβούλια Κρίσεως Προσωπικού
όταν καλούνται από τον Πρόεδρο αυτών, προκειµένου να εµφανιστούν στους
επόπτες κρίσεως όταν καλούνται απ'

αυτούς για ανακοίνωση του

περιεχοµένου του Φύλλου Αξιολόγησης σε περίπτωση δυσµενούς κρίσεως,
λόγω συµµετοχής σε εξετάξεις για λήψη επαγγελµατικών αδειών, λόγω
σοβαρής ασθένειας ή θανάτου στενού συγγενή (σύζυγος, τέκνα, γονείς και
αδέλφια και των δύο συζύγων), αδυναµίας προσελεύσεως στην Υπηρεσία
λόγω ανωτέρας βίας.
3.

Τριών (3) ηµερών λόγω τελέσεως γάµου.

4.

∆ύο (2) ηµερών λόγω αιµοδοσίας.
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5.

Μέχρι τρεις (3) ηµέρες το χρόνο για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές εκδροµές
∆ΕΗ.

6.

Τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών κάθε χρόνο στους αναπήρους πολέµου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Α.Ν. 13/24/49

( οι

λαµβάνοντες αυτή την άδεια δεν δικαιούνται για τον ίδιο λόγο και την
αντίστοιχη άδεια που προβλέπει ο Ν. 4491/66).
β)

Εκπαιδευτικές άδειες µε αποδοχές
1.

∆έκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο στους µαθητές,

σπουδαστές και

φοιτητές καθώς και στους παρακολουθούντες µεταπτυχιακές σπουδές στο
εσωτερικό.
2.

Μέχρι τρία χρόνια προς επιµόρφωση ή ενηµέρωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό
για θέµατα που ενδιαφέρουν τη ∆ΕΗ. Η άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση του
∆ιοικητή και µπορεί να παραταθεί µόνο µε απόφαση του ∆.Σ.

γ)

Συνδικαλιστικές άδειες µε αποδοχές
1.

Η χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών που προβλέπονται από την ΕΣΣΕ
1982 στους δικαιούχους, θα γίνεται µετά από έγγραφη αίτηση του οικείου
Σωµατείου ή Σωµατειακής Ενώσεως που θα υποβάλλεται έγκαιρα κάθε φορά,
στη Μονάδα που υπηρετεί ο δικαιούχος.

2.

Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αδιάθετων υπολοίπων προηγουµένων µηνών,
µόνο για συµµετοχή σε συνέδρια συνδικαλιστικών οργανώσεων.

δ)

Αδειες χωρίς αποδοχές
Μέχρι δύο (2) χρόνια µέσα στην ίδια πενταετία, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, µε
δυνατότητα παράτασης.

ε)

Αδεια τοκετού
Αυξάνεται η λόγω τοκετού άδεια σε εκανόν είκοσι (120) ηµέρες από τις οποίες 3040 ηµέρες θα χορηγούνται προ της πιθανής ηµεροµηνίας τοκετού, κατ' επιλογή της
ενδιαφερόµενης και οι υπόλοιπες µετά τον τοκετό. Σε καµµιά περίπτωση η µετά την
πραγµατική ηµεροµηνία τοκετού άδεια δε µπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα (90)
ηµέρες.
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∆ιευκρινίζεται ότι η ρύθµιση αυτή θα ισχύσει και για τις µισθωτές που θα βρίσκονται
σε άδεια τοκετού κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως της ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ.
στ) Η προβλεπόµενη από την απόφαση ∆ιοίκησης 470/27.11.72 "άδεια βραδείας
προσελεύσεως των µητέρων ανηλίκων τέκνων" κατά 2 ώρες µέχρι τη συµπλήρωση
του 2ου έτους ηλικίας των παιδιών και 1 ώρα µέχρι τη συµπλήρωση του τέταρτου
έτους ηλικίας των παιδιών, σε περίπτωση συνυπηρετήσεως στη ∆ΕΗ και των δύο
συζύγων, µπορεί να χορηγείται αδιακρίτως σε έναν από τους δύο συζύγους, µετά
από κοινή αίτησή τους που θα υποβάλλεται στις Υπηρεσίες και των δύο.
Στις περιπτώσεις προβληµατικών παιδιών που η κατάστασή τους θα βεβαιώνεται
από τα αρµόδια όργανα της ∆.Α.Π., η παραπάνω άδεια βραδείας προσέλευσης της
µιας ώρας µπορεί να παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση του 12ου έτους της
ηλικίας τους.

ΣΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
1.

Συµφωνείται ότι για τους µισθωτούς που είχαν προσληφθεί πριν από την 31.12.73 και
θα βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία την
ηµεροµηνία αυτή και

1.1.84, θα προσµετρηθεί για τις από την

µετά µισθολογικές προαγωγές τους και κατά τον τρόπο που

καθορίζεται παρακάτω, ο συνολικός "χαµένος - πλεονάζων" χρόνος, που προκύπτει
από τις παρακάτω αιτίες:
α)

Λόγω µη συνυπολογισµού του συνολικού χρόνου υπηρεσίας για τις µέχρι 31.12.73
µισθολογικές προαγωγές τους και µέχρι του τερµατικού µ.κ. της κατηγορίας τους µε
βάση της αρχή την ανά τριετίας προαγωγής και µε αφετηρία την ηµεροµηνία της
πραγµατικής και όχι της πλασµατικής πρόσληψής τους στη ∆ΕΗ και το εισαγωγικό
µ.κ. της κατηγορίας τους, που ίσχυε την 1.1.64.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει "πλεονάζων-χαµένος" χρόνος στο τερµατικό µ.κ.
της κατηγορίας, αυτός προσµετρείται µέχρι µια τριετία κατ' ανώτατο όριο, εφόσον
δε ο µισθωτός κατέχει

ήδη το τερµατικό µ.κ. της κατηγορίας του αυτός

προσµετρείται κατά το µέρος και µόνο που απαιτείται για τη συµπλήρωση τριετίας
στο µ.κ. αυτό µέχρι 31.12.73.
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Στις περιπτώσεις που πριν την 1.1.64 µεσολάβησε αλλαγή ειδιικότητας, ο
παραπάνω υπολογισµός του "πλεονάζοντα αφετηρία την ηµεροµηνία αλλαγής

χαµένου χρόνου", θα γίνει µε

της ειδικότητας και το εισαγωγικό µ.κ. της

αντίστοιχης κατηγορίας.
β)

Λόγω µετατάξεως από 1.1.65 µέχρι 31.12.73 σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της
ηµεροµηνίας έναρξης συνεχούς και αποκλειστικής άσκησης καθηκόντων της
κατηγορίας που µετατάχθηκαν.
Ρητά συµφωνείται ότι ως ηµεροµηνία έναρξης άσκησης των

καθηκόντων της

κατηγορίας µετάταξης θα ληφθεί η ηµεροµηνία που προκύπτει από τις υπηρεσιακές
προτάσεις που είχαν υποβληθεί στη ∆ΠΡΣ και βάσει των οποίων έγιναν οι
µετατάξεις αυτές. Οι υπηρεσιακές αυτές προτάσεις δεν µπορεί να υποκατασταθούν
από κανένα άλλο αποδεικτικό µέσο.
Είναι αυτονόητο ότι η, κατά τα ανωτέρω, ηµεροµηνία έναρξης άσκησης καθηκόντων
της κατηγορίας µετάταξης, δεν µπορεί σε καµµιά περίπτωση να είναι προγενέστερη
της ηµεροµηνίας που ο µισθωτός απέκτησε τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται
για την κατηγορία αυτή.
Ως µετατάξεις, για την εφαρµογή των παραπάνω, δεν θεωρούνται οι µετατάξεις σε
ανώτερες κατηγορίες των Οµάδων Α και Ε.
γ)

Λόγω παραµονής στο µ.κ. 13α.

δ)

Λόγω µη συνυπολογισµού κατά την εφαρµογή της παρ. 13 του άρθρου 45 του
ΚΚΠ/∆ΕΗ του χρόνου που είχαν διανύσει µισθωτοί κατηγορίας Γ4 σαν έκακτοι
βοηθοί τεχνίτες.

2.

Επίσης στον παραπάνω "πλεονάζοντα-χαµένο" χρόνο θα συνυπολογισθεί και ο χρόνος
παραµονής στο µ.κ. 13 των µισθωτών της κατηγορίας Τ4 που προσλήφθηκαν µετά την
1.1.74.

3.

Από τους, κατά τα ανωτέρω, προσµετρούµενους χρόνους αφαιρούνται:
α)

Ο χρόνος στασιµότητας και ο χρόνος παραµονής στο έκτακτο προσωπικό λόγω
δυσµενούς κρίσεως καθώς και τα έτη για τα οποία ο µισθωτός έχει αξιολογηθεί µε
κάτω από 500 µονάδες ή µε χαρακτηρισµό χειρότερο του "καλώς", εφόσον αυτά δεν
έχουν κριθεί από Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
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Επίσης αφαιρούνται οι χρόνοι που µισθωτοί µε τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις και
στο ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο την 31.12.73, µ' αυτό που θα προκύψει αντίστοιχα
για µισθωτούς µετά την προσµέτρηση του πλεονάζοντα-χαµένου χρόνου τους,
παρέµειναν στο κατεχόµενο µισθολογικό κλιµάκιο πέραν της τριετίας, λόγω της
µεσολάβησης βαθµίδας κατά τις από 1.1.74 και µέχρι 1.1.84 προαγωγές τους.
β)

Ο χρόνος και κατά το µέρος που καλύπτεται λόγω προσλήψεως σε ανώτερο του
εισαγωγικού µ.κ. ή λόγω εξέλιξης ταχύτερης της ανά τριετία και κλιµάκιο ή λόγω
µετατάξεως σε κατηγορία µε εισαγωγικό µ.κ. ανώτερο του κατεχοµένου ή λόγω
ανακατατάξεως βάσει δικαστικών αποφάσεων.

4.

Ο προσδιορισµός του πλεονάζοντα - χαµένου χρόνου ανά µισθωτό θα γίνει µε πράξεις
του ∆ιευθυντή Προσωπικού. Κατά των πράξεων αυτών δεν χωρει προσφυγή στο ∆.Σ.Κ.

5.

Η προσµέτρηση του χρόνου, που θα προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω ανά µισθωτό, θα
γίνει τµηµατικά, ως ακολούθως:
1.

Σε κάθε συµπληρωµένο έτος πραγµατικής υπηρεσίας στο κατεχόµενο την 31.12.83
µ.κ. και εφεξής, συνυπολογίζεται το 1/6 του συνολικού πλεονάζοντα - χαµένου
χρόνου µε ελάχιστο τους 6 µήνες κάθε φορά, µέχρι της πλήρους εξαντλήσεώς του,
για τη συµπλήρωση του κατά το άρθρο 22 ΚΚΠ/∆ΕΗ απαιτούµενου για προαγωγή
χρόνου.

2.

Η κρίση για την προαγωγή των µισθωτών που έχουν πλεονάζοντα - χαµένο χρόνο,
θα γίνει µε βάση την αξιολόγηση του χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας που εµπίπτει
στην υπό κρίση τριετία.

3.
6.

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι περί προαγωγής διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ.

Ρητά συµφωνείται ότι συµβιβαστικά µετά από αµοιβαίες υποχωρήσεις, µε τις ρυθµίσεις
του παρόντος κεφαλαίου, επιλύονται συνολικά όλες οι αµφισβητήσεις που αναφέρονται
σε ζητήµατα µισθολογικής και εν γένει προαγωγικής εξέλιξης του προσωπικού και
ανάγονται στο προ της 31.12.73 χρονικό διάστηµα

και ότι δεν καταλείπεται πεδίο

εγέρσεως νέων αξιώσεων.
7.

Ρητά επίσης συµφωνείται ότι οι ρυθµίσεις του κεφαλαίου αυτού, σε καµµιά περίπτωση
δεν θα έχουν αναδροµικές πριν από την 1.1.84 οικονοµικές συνέπειες.
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Ζ.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για την πλήρη και ουσιαστική συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη των αποφάσεων
και µέχρι την έκδοση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που προβλέπει ο Ν. 1365/83 (που
θα αναµορφώσουν το θεσµικό πλαίσιο και θα καθορίσουν τη συµµετοχή των
εργαζοµένων),αξιοποιείται

ο

θεσµός

των

Συνελεύσεων

του

Προσωπικού

και

καθιερώνεται πειραµατικά ο θεσµός των Εργατικών Συµβουλίων. Με την ενεργό
συµµετοχή των εργαζοµένων στοχεύεται το ξεπέρασµα των προβληµάτων που
παρουσιάζονται σήµερα στην Υπηρεσία, η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της
παραγωγικότητας της Επιχείρησης.

1.

Γενικές Συνελεύσεις Εργαζοµένων (ΓΣΕ)

α.

Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό, σε κάθε παραγωγική Μονάδα,αποτελεί τη
Συνέλευση των Εργαζοµένων. Οι Συνελεύσεις συνέρχονται τακτικά κάθε τρεις
µήνες.

β.

Η ΓΣΕ διευθύνεται από τριµελές Προεδρείο αποτελούµενο από τον Προϊστάµενο
της Μονάδας και δύο εκλεγµένα µέλη της συνέλευσης. Το Προεδρείο εκλέγεται στην
πρώτη συνέλευση του χρόνου για 4 συνελεύσεις. Σε όσες Μονάδες λειτουργούν
Εργατικά Συµβούλια (Ε.Σ.) στο τριµελές Προεδρείο συµµετέχουν: Ο Προϊστάµενος
της Μονάδας, ο Πρόεδρος του Ε.Σ. και ένα εκλεγµένο µέλος από τη ΓΣΕ.

γ.

Η Γ.Σ.Ε. συγκαλείται από τον ∆ιευθυντή της Μονάδας και σε όσες λειτουργούν
Εργατικά Συµβούλια συγκαλείται απ' αυτά. Η σύγκληση γίνεται µε έγγραφη
ανακοίνωση που αναγράφει τα θέµατα της Η.∆. και αναρτάται στους πίνακες
ανακοινώσεων της Μονάδας 7 µέρες πριν τη συνεδρίαση. Οι εισηγητές στα θέµατα
καθορίζονται από το όργανο που συγκαλεί τη συνέλευση.

δ.

Στις ΓΣΕ παρευρίσκονται όλοι οι εργαζόµενοι της Μονάδας που δεν κωλύονται από
υπηρεσιακούς λόγους.

ε.

Σε κάθε συνεδρίαση γίνεται συνοπτικός απολογισµός των

δραστηριοτήτων της

Μονάδας κατά το προηγούµενο τρίµηνο και ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι πάνω
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στην πορεία της Μονάδας και τους στόχους που πρέπει να πραγµατοποιηθούν το
επόµενο τρίµηνο.
στ. Στις ΓΣΕ διατυπώνονται οι απόψεις των εργαζοµένων και εκφράζεται η γνώµη της
Συνέλευσης σε θέµατα λειτουργίας των Μονάδων, εκπαίδευσης των εργαζοµένων,
παραγωγής και παραγωγικότητας των Μονάδων, οργάνωσης εργασίας και
συνθηκών δουλειάς.
ζ.

Στη Γ.Σ.Ε κρατούνται συνοπτικά πρακτικά από απασχολούµενο στη Γραµµατεία της
Μονάδας µισθωτό που ορίζεται από το όργανο που συγκαλεί τη συνέλευση.

η.

Τα πορίσµατα και οι προτάσεις της Γ.Σ.Ε.κοινοποιούνται στις προϊστάµενες
Υπηρεσιακές Μονάδες µέχρι και τη ∆ιοίκηση, προκειµένου να τα λαµβάνουν υπόψη
τους.

θ.

Τα πρακτικά των συνελεύσεων είναι ανοιχτά για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και
για κάθε εργαζόµενο.

2.

Εργατικά Συµβούλια
α.

Καθιερώνεται πειραµατικά ο θεσµός των Εργατικών Συµβουλίων. Εργατικά
Συµβούλια θα λειτουργήσουν:

β.

1.

Στις Περιοχές Καλλιθέας, Νεάπολης, Χίου, Πάτρας και Τρικάλων.

2.

Στον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων.

3.

Στον ΥΗΣ Πολυφύτου

4.

Στο Κ.∆.Ε.Π

Τα Εργατικά Συµβούλια είναι πενταµελή και εκλέγονται µεταξύ υποψηφίων από το
Τακτικό Προσωπικό, από το συνολο των εργαζόµενων της Μονάδας, µε µυστική
ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Η Τριµελής Εφορευτική
Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζόµενων.

γ.

Μέλη Εργατικών Συµβουλίων δεν µπορούν να εκλέγονται όσοι έχουν ιδιότητα
µελών ∆.Σ. Συλλόγων πανελλαδικής έκτασης ή

ευρύτερης περιφέρειας και

Οµοσπονδιών.
δ.

Την Η.∆. καθορίζει ο Πρόεδρος του Ε.Σ. Για τα θέµατα της
ζητούνται και οι απόψεις ή εισηγήσεις των Υπηρεσιών.
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Η.∆. µπορούν να

ε.

Τα µέλη των Εργατικών Συµβουλίων είναι οποτεδήποτε ανακλητά από τη Γ.Σ. των
εργαζοµένων.

στ. Το Ε.Σ. συνέρχεται µε ευθύνη του πρώτου σε ψήφους µέλους και στην πρώτη
συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
ζ.

Τα µέλη του Ε.Σ. δεν απαλλάσσονται από τα

υπηρεσιακά τους καθήκοντα και

συνεδριάζουν σε χρόνο πέρα από το κανονικό ωράριο. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.
διευκολύνεται από την Υπηρεσία στην εκπλήρωση του έργου του.
η.

Τα Εργατικά Συµβούλια διατυπώνουν γνώµη, ανεξάρτητα από τα Υπηρεσιακά
Συµβούλια που προβλέπονται από τον ΚΚΠ/∆ΕΗ, µε τεκµηριωµένες εισηγήσεις, για
θέµατα

Προσωπικού

αρµοδιότητας

της

Μονάδας,

για

τη

βελτίωση

της

παραγωγικότητας, τη µείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών, τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας, την αποκέντρωση των δικαιοδοσιών, την

οργανωτική

διάρθρωση της Υπηρεσίας, τη βελτίωση των διαδικασιών προγραµµατισµού, την
εκπαίδευση

και

µετεκπαίδευση

και

αξιοποίηση

Προσωπικού

και

µέσων,

διαχειρίζονται τα εστιατόρια-κυλικεία της µονάδας και φροντίζουν για την ανάπτυξη
των ανθρωπίνων σχέσεων κ.λπ.
θ.

Ειδικοί µελετητές που θα οριστούν από την Επιχείρηση σε συνεργασία µε την πλέον
αντιπροσωπευτική

οργάνωση

του

προσωπικού,

θα

παρακολουθήσουν

τη

λειτουργία του θεσµού και θα γνωστοποιήσουν στη ∆ιοίκηση και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις τα συµπεράσµατά τους και προτάσεις για τυχόν

διορθώσεις της

πορείας του.
Η.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Με σκοπό την αξιοποίηση των κεφαλαίων του λογαριασµού πρόνοιας της ασφάλισης του
Προσωπικού, συµφωνείται:
α.

Παιδικές Εξοχές
Σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργήσουν από το 1984 παιδικές
εξοχές. Οι παιδικές εξοχές θα φιλοξενούν παιδιά των ασφαλισµένων του Ν. 4491/66 και
παιδιά από τους γύρω ∆ήµους και Κοινότητες. Οι παιδικές εξοχές θα
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καλύψουν

σταδιακά όλα τα παιδιά των ασφαλισµένων και θα δηµιουργηθούν σε εκτάσεις που
διαθέτει η ∆ΕΗ ή που θα ενοικιάσει γι' αυτό το σκοπό απ' το ∆ηµόσιο.
β.

Παιδικοί Σταθµοί
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, να καλύψει τις ανάγκες παιδικών
(βρεφονηπιακών) σταθµών,έτσι ώστε σταδιακά για όλα τα παιδιά των εργαζοµένων στη
∆ΕΗ να υπάρχουν θέσεις σε παιδικούς σταθµούς. Το ηµιτελές κτίριο του παιδικού
σταθµού στο Μαρούσι Αττικής να αποπερατωθεί για να συµβάλει στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος µε τη λειτουργία του. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για τα προβληµατικά
παιδιά.

γ.

Καταναλωτικοί Συνεταιρισµοί
Για την ενίσχυση και παραπέρα προώθηση του συνεταιριστικού κινήµατος των
υπαλλήλων της ∆ΕΗ, η Επιχείρηση θα συνδράµει τις πρωτοβουλίες των εργαζοµένων
που θα αποβλέπουν στη δηµιουργία Συνεταιριστικών Καταστηµάτων στο κέντρο και στα
µεγάλα περιφερειακά κέντρα. Η συνδροµή θα γίνεται στα πλαίσια των ισχυουσών
ρυθµίσεων και της γενικότερης πολιτικής.

δ.

Λέσχες Προσωπικού
Για την ανάπτυξη τωνπολιτιστικών δραστηριοτήτων του προσωπικού η Επιχείρηση θα
συνδράµει τις πρωτοβουλίες

εργαζοµένων για τη δηµιουργία Λεσχών και την

πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στους χώρους δουλειάς.

Θ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.

Με στόχο την παραπέρα ανύψωση της στάθµης του προσωπικού της Επιχείρησης σε
επαγγελµατικά και γενικότερα θέµατα και προκειµένου να βελτιωθούν η παραγωγικότητα
της Επιχείρησης και

οι παρεχόµενες προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες, η

Επιχείρηση θα επιδιώξει αυτοδύναµα µε ενεργοποίηση της ∆ΕΚΠ αλλά και σε σύµπραξη
µε άλλους φορείς, µε λειτουργία σχολών, µε πραγµατοποίηση σεµιναρίων κλπ., να κάνει
πράξη την επιµόρφωση του προσωπικού.
2.

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης-µετεκπαίδευσης και γενικής επιµόρφωσης που καταρτίζει
η ∆ΕΚΠ µέχρι τις 15 του Μάη κάθε χρόνου θα γνωστοποιούνται στην αντιπροσωπευτική
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συνδικαλιστική

οργάνωση

για

υποβολή

προτάσεων

-παρατηρήσεων

πριν

οριστικοποιηθούν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.

Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ ισχύουν ο ΚΚΠ/∆ΕΗ και οι ΕΣΣΕ
των προηγουµένων χρόνων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται.

2.

Κάθε θέµα που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας θα

ρυθµίζεται µε

απόφαση της ∆ιοίκησης που θα εκδίδεται µετά από γνώµη της αντιπροσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύµβαση προσυπογράφουν και οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι
εκπρόσωποι των πιο κάτω Επαγγελµατικών Σωµατείων εργαζοµένων της ∆ΕΗ.
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