ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1988
Στην Αθήνα σήµερα 24.6.88 στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ΕΗ
Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του κ. Γ. ΜΠΙΡ∆ΗΜΗΡΗ Προέδρου
και Γενικού ∆/ντή της ∆ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά κατά το άρθρο 7
παράγραφος 4 εδάφιο β' του Ν. 3239/1955 µε την 132/14.6.88 απόφαση
του ∆.Σ. της ∆.Ε.Η. και αφ' ετέρου των κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 του
Ν. 3239/55 ειδικά κατά το νόµο εξουσιοδοτουµένων, σύµφωνα µε την
υπ' αριθ. 1109/24.6.88 απόφαση του ∆.Σ. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ), κ. Νικήτα ΓΚΙΚΑ Προέδρου και του
κ. ∆ηµητρίου ΠΙΠΕΡΓΙΑ, Γενικού Γραµµατέα της, που έχει αναγνωρισθεί
ως η πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση του Προσωπικού της ∆ΕΗ µε την
7/1978 απόφαση του Προέδρου του Π∆∆∆ Αθηνών, συµφωνήθηκαν και
έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
1. Από 1.5.88 ο µισθός του µισθολογικού κλιµακίου 13 του ισχύοντος
Μισθολογίου αυξάνεται κατά ποσοστό τέτοιο ώστε να δώσει
επιβάρυνση για το 1988 ίση µε εκείνη που θα προέκυπτε από
την ένταξη του υπηρετούντος Προσωπικού στο νέο Κανονισµό
Καταστάσεως Προσωπικού, για το ίδιο διάστηµα, όπως η ένταξη
αυτή προβλέπονταν στο έγγραφο της ∆ΕΗ Γ.ΒΓ∆/∆Ι - 399/26.4.88,
µειωµένη κατά 200.000.000 (διακόσια εκατοµµύρια δραχµές) που θα
καταβληθούν εφ' άπαξ έναντι του Μισθολογίου που θα συµφωνηθεί
µε το νέο ΚΚΠ/∆ΕΗ.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί ισόποσα σ' όλο το προσωπικό που
υπάγεται στις διατάξεις του ισχύοντος ΚΚΠ/∆ΕΗ µε την
προκαταβολή του µηνός Ιουνίου 1988.
2. Από 1.5.88 το Επίδοµα Οικογενειακών Βαρών ορίζεται όπως
προβλέπεται στο ως άνω έγγραφο της ∆ΕΗ (εδάφιο δ' παράγραφος
5.) και θα καταβάλλεται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ισχύουν σήµερα.
3. Αντίστοιχες αυξήσεις θα χορηγηθούν και στο προσωπικό του
ΓΚΠ/ΗΕΑΠ συµψηφιζόµενες µε τυχόν εκδοθησόµενες ∆ιαιτητικές
Αποφάσεις.
4. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο
ΚΚΠ/∆ΕΗ και οι ΕΣΣΕ των προηγουµένων ετών κατά το µέτρο που δεν
τροποποιούνται.
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