ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Αθήνα σήµερα 15.2.1989 στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ΕΗ (Χαλκονδύλη 30), παρουσία
του εκπροσώπου Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µεταξύ αφ'ενός του κ.
Γεωργίου ΜΠΙΡ∆ΙΜΗΡΗ Προέδρου και Γενικού ∆/ντή της ∆ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά κατά
το άρθρο 7 παράγραφος 4 εδάφιο Β' του Ν. 3239/1955 µε την 57/13.2.89 απόφαση του ∆.Σ.
της ∆ΕΗ και αφ' ετέρου των κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Ν. 323955 ειδικά κατά το
νόµο εξουσιοδοτουµένων, σύµφωνα µε την υπ' αριθ. Φ27/147/15.2.89 απόφαση του ∆.Σ. της
ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ), κ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Προέδρου και του κ. Κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 1.1.89 ο µισθός τους µισθολογικού κλιµακίου 13 του ΚΚΠ/∆ΕΗ ορίζεται σε 15.150
δρχ. και από 1.3.89 σε 16.150 δρχ.

2.

Από τις ίδιες πιο πάνω ηµεροµηνίες (1.1.89 και 1.3.89) χορηγείται στο προσωπικό που
υπάγεται στον ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, ποσοστιαία αύξηση ίση προς την αντίστοιχη ποσοστιαία
αύξηση του µισθού του µ.κ. 13 (παραγρ. 1) ως ακολούθως:
2.1 Στο

βασικό

µισθό

(ισότιµο

σε

δραχµές

των

βασικών

µονάδων).

Η

αναπροσαρµογή,µε βάση την πιο πάνω αύξηση, του Πίνακα Μετατροπής Βασικών
Μονάδων σε δραχµές και κατά συνέπεια ο καθορισµός του Επιδόµατος Γ που
αντιστοιχεί, θα γίνει µε µέριµνα του αρµόδιου Υποτοµέα Μισθοδοσίας της ∆ΟΛ,
σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα.
2.2 Στις βάσεις υπολογισµού σε δραχµές των επιδοµάτων "πολυετούς υπηρεσίας και
εξοµάλυνσης µισθοδοσίας" και "πολυετούς υπηρεσίας", σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγρ. 4.4.1 της αριθ. 181/78 απόφασης του ∆Σ/∆ΕΗ και τις σχετικές διατάξεις
των παραγρ. 2.1 και 2.2 του Κεφ. Β της αριθ. 96/78 απόφασης του ∆.Σ. ∆ΕΗ.
3.

Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας από 1.1.89 ανακαθορίζεται από 12% του µισθού του
µ.κ. 7 σε 12% του µισθού του µισθολογικού κλιµακίου 5 και όχι λιγότερο από 3875 δρχ.
Από την ίδια πιο πάνω ηµεροµηνία, επεκτείνεται το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και
στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων όπως αυτά θα καθοριστούν µε
απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή.
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4.

Από 1.1.89 χορηγείται ειδικό επίδοµα 7% στο προσωπικό των Κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ3
και Τ4 που απασχολείται στους Κυρίους Σταθµούς Παραγωγής, τα Λιγνιτωρυχεία
Πτολεµαϊδας-Αµυνταίου και Μεγαλόπολης, τα ΚΕΕ, ΚΕΨΕ και Εργοτάξια στα οποία
χορηγείται το επίδοµα Κυρίων Σταθµών Παραγωγής και Λιγνιτωρυχείων.

5.

Στους Οδηγούς Οχηµάτων της Κατηγορίας Τ4 το επίδοµα στάθµης

σπουδών της

παραγράφου ∆3 της ΕΣΣΕ 1982, θα λαµβάνεται εφ'εξής ίσο µε 13% µε την
επαγγελµατική άδεια τους ή µε 15% αν έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
∆ιευκρινίζεται ότι το εκ 15% επίδοµα των οδηγών κατηγορίας ΓΥ1 το οποίο µε βάση την
713/82 απόφαση ∆ιοίκησης καταβάλλεται στους µισθωτούς της υπόψη Κατηγορίας αντί
των επιδοµάτων σπουδών της παρ. ∆3 της ΕΣΣΕ/82 θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται,
ανεξάρτητα από τη στάθµη σπουδών τους (στοιχειώδη ή µέση).
6.

Από 1.1.89 χορηγείται ειδικό επίδοµα 15% στο προσωπικό των

Κυρίων Σταθµών

Παραγωγής, των Λιγνιτωρυχείων Πτολεµαϊδας - Αµυνταίου και Μεγαλόπολης, των ΚΕΕ,
ΚΕΨΕ και Εργοταξίων που δεν παίρνει κανένα από τα επιδόµατα "τεχνικού προσωπικού
κυρίων Σταθµών Παραγωγής και Λιγνιτωρυχείων", "Αποµόνωσης" και δραχµικό ΑΗΣ
Λαυρίου καθώς και στους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς που υπηρετούν στις πιο πάνω
Μονάδες.
Το ως άνω επίδοµα θα χορηγηθεί και στο προσωπικού του ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ που παίρνει
το δραχµικό επίδοµα των 1.500 δρχ. µε το οποίο και θα συµψηφιστεί.
7.

∆ιεύρυνση µισθολογικής εξέλιξης - Ενοποίηση Κατηγοριών
7.1. Από 1.1.88 διευρύνεται η µισθολογική εξέλιξη όλων των κατηγοριών του τακτικού
προσωπικού κατά ένα (1) µισθολογικό κλιµάκιο και ειδικώς για την Κατηγορία ΓΥ1
κατά δύο (2), διατηρουµένης για τα νέα τερµατικά µ.κ. της σχέσης που έχουν τα
σηµερινά τερµατικά µ.κ. προς τα αµέσως προηγούµενά τους.

7.2. Το νέο τερµατικό µισθολογικό κλιµάκιο αποτελεί για όλες τις κατηγορίες, ιδιαίτερη
βαθµίδα. Μετά την παραπάνω ρύθµιση, µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή θα
ανακαθοριστούν κατάλληλα τα ποσοστά των βαθµίδων των

Κατηγοριών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παραγράφου 8γ του άρθρου 4 του ΚΚΠ/∆ΕΗ.
Ειδικά για την Κατηγορία ΓΥ1

µετά την προσθήκη των ως άνω δύο (2) µ.κ. οι

βαθµίδες των κλιµακίων διαµορφώνονται ως εξής:
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Βαθµίδες
µ.κ.

5

α2

α1

6

7

α

β

8,9,10,11,12

Οι µισθωτοί των Κατηγοριών ∆Ο2 και Υ2 των οποίων η µισθολογική εξέλιξη φθάνει
µέχρι το µ.κ. 7 της βαθµίδας (δ), εξελίσσονται µέχρι και του µ.κ. 6 της βαθµίδας (γ)
της κατηγορίας τους.

7.3. Μισθωτοί, που την 31.12.87 είχαν συµπληρώσει τουλάχιστον τριετία στο
κατεχόµενο

τερµατικό

µισθολογικό

κλιµάκιο

της

Κατηγορίας

τους,

θα

παραπεµφθούν στα αρµόδια Πρωτοβάθµια Συµβούλια Κρίσεως προκειµένου να
κριθούν για προαγωγή στο
προϋποθέσεις

καθιερούµενο νέο µ.κ., µε τους όρους και τις

του άρθρου 22 του ΚΚΠ/∆ΕΗ και των λοιπών ισχυουσών

ρυθµίσεων. Ο τυχόν πέραν της τριετίας χρόνος παραµονής στο κατεχόµενο την
31.12.87 µισθολογικό κλιµάκιο θα προσµετρηθεί για την χορήγηση του επιδόµατος
ευδόκιµης παραµονής στο καθιερούµενο νέο τερµατικό κλιµάκιο, ή για προαγωγή
στο τερµατικό µισθολογικό κλιµάκιο προκειµένου περί της κατηγορίας ΓΥ1.

7.4. Από 1.1.88 καταργείται η κατηγορία Τ6 (Σχεδιαστές) και οι ανήκοντες σε αυτή
µισθωτοί υπάγονται στην κατηγορία Τ4

(Τεχνικοί εν γένει) και ο αριθµός των

οργανικών θέσεων της Τ6 προστίθεται στις οργανικές θέσεις της Τ4. Από την ίδια
ηµεροµηνία δηµιουργείται νέα ειδικότητα στην κατηγορία Τ4, η Τ4/Λ (σχεδιαστές).
Προσόντα για την πρόσληψη και τη µισθολογική εξέλιξη των Σχεδιαστών ορίζονται
το Πτυχίο αναγνωρισµένης Σχολής Μέσης Τεχνικής ή Γενικής Εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και σχετική εµπειρία.
8.

Τυφλοί µισθωτοί της Επιχειρήσεως, κατηγ.ΓΥ2 - Χειριστές Τεχνικού Εξοπλισµού, µε τα
προβλεποµένα στο άθρρο 4 του ΚΚΠ/∆ΕΗ τυπικά προσόντα ανώτερης ή ανώτατης
στάθµης εκπαίδευσης, υπάγονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 23 του
ΚΚΠ/∆ΕΗ και της 523/76 κανονιστικής απόφασης της ∆ιοίκησης, στις αντίστοιχες των
προσόντων τους αυτών Κατηγορίες προσωπικού

και στο εισαγωγικό µισθολογικό

κλιµάκιο αυτών, από της εντάξεώς τους στο Τακτικό Προσωπικό ή από της αποκτήσεως
του αντίστοιχου Πτυχίου, εφ' όσον τούτο απεκτήθη µεταγενεστέρως. Σε περίπτωση κατά
την οποία κατά τον χρόνο της κατά τα ως άνω υπαγωγής τους στην νέα Κατηγορία,
κατέχουν µισθολογικό κλιµάκιο ανώτερο του εισαγωγικού, τότε διατηρούν το κατεχόµενο
µ.κ. και ο χρόνος
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παραµονής τους σ' αυτό προσµετρείται για την επόµενη προαγωγή

τους. Οι οικονοµικές συνέπειες της ρύθµισης αυτής δεν ανατρέχουν σε χρόνο
προγενέστερο της 1.1.89.
9.

Με διαδικασία που θα καθορισθεί µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή, µετά από γνώµη
της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του Προσωπικού είναι
δυνατόν να αποκεντρωθεί η αρµοδιότητα ένταξης τους εκτάκτου Προσωπικού.

10. Οι ως άνω ρυθµίσεις δεν καταλαµβάνουν το έκτακτο ηµεροµίσθιο προσωπικό το οποίο
συνδέεται µε την Επιχείρηση µε σύµβαση εργασίας που δεν διέπεται από τις διατάξεις
του ΚΚΠ/∆ΕΗ.
11. Οι πιο πάνω παροχές θα συµψηφιστούν µε τυχόν εκδοθησόµενες κατόπιν προσφυγών
εκπροσώπων εργαζοµένων στη ∆ΕΗ, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις.
12. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο ΚΚΠ/∆ΕΗ και οι ΕΣΣΕ
των προηγούµενων ετών κατά το µέτρο που δεν τροποποιούνται ή διατηρούν την ισχύ
τους σήµερα.
13. Κάθε θέµα που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας, ρυθµίζεται µε απόφαση
του Γενικού ∆/ντή που εκδίδεται µετά από γνώµη της πιο Αντιπροσωπευτικής
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης του Προσωπικού (ΑΣΟΠ), που θα διατυπώνεται µέσα σε
τακτή προθεσµία που δεν θα υπερβαίνει τον ένα µήνα.

14. Για όσες από τις παραπάνω ρυθµίσεις απαιτείται, θα κινηθεί η διαδικασία του Π∆/503/75
για την προσαρµογή των σχετικών διατάξεων του ΚΚΠ/∆ΕΗ.

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΒΕΤ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΖΕΛΑ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ
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ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γ.ΜΠΙΡ∆ΙΜΗΡΗΣ

Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ Γ.∆/ΝΤΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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Κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

