ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Αθήνα σήµερα 28 Φεβρουαρίου 1990 στα Κεντρικά Γραφεία της ∆ΕΗ (Χαλκοκονδύλη
30), παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆Η
µεταξύ αφ'ενός του κ. Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Γενικού ∆/ντή της ∆ΕΗ, εξουσιοδοτηµένου ειδικά
κατά το άρθρο 7 παράγραφος 4 εδάφιο Β του Ν. 3239/1955 µε την 61/28-2-90 απόφαση του
∆.Σ. της ∆ΕΗ και αφ'ετέρου των κατά το άρθρο 7 παράγραφος 6 του Ν. 3239/55 ειδικά
εξουσιοδοτηµένων, σύµφωνα µε την από 7-2-1990 απόφαση του ∆.Σ. της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ) κ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Προέδρου και κ.
Κ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γενικού

Γραµµατέα

της,

που

έχει

αναγνωρισθεί

ως

η

πιο

Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση του Προσωπικού της ∆ΕΗ µε την 7/1978
απόφαση του Προέδρου του Π∆∆∆ Αθηνών, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά
τα παρακάτω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':

ΑΝΑΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΚΠ/∆ΕΗ
1.

Από 1.1.90 καταργείται το µ.κ. 13. Οι υπηρετούντες τακτικοί µισθωτοί ΚΚΠ/∆ΕΗ, των
κατηγοριών ΓΥ3, ΓΥ4 και ΓΥ5, που προσλήφθηκαν µε εισαγωγικό µ.κ. το13 και
εξακολουθούν να παραµένουν, την 1.1.90,. σε µια από τις κατηγορίες αυτές,
ανακατατάσσονται, από της ηµεροµηνίας αυτής, αυτοδίκαια, στο επόµενο του
κατεχόµενου µισθολογικό κλιµάκιο (µκ.), ο δε χρόνος παραµονής τους στο κατεχόµενο
την 31.12.89 µ.κ., προσµετράται για την επόµενη προαγωγή τους ή τη χορήγηση
επιδόµατος ευδόκιµης παραµονής, λόγω εξαντλήσεως της µισθολογικής εξέλιξής τους.

2.

Από 1.1.90 επίσης, γίνεται ανακλιµάκωση της µισθολογικής εξέλιξης του υπηρετούντος
τακτικού Προσωπικού, που υπάγεται στις διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ.

Η εν λόγω,

από 1.1.90, ανακλιµάκωση της µισθολογικής εξέλιξης, του τακτικού προσωπικού,
πραγµατοποιείται σε συνάρτηση µε τη στάθµη του τίτλου σπουδών του, εφόσον ο τίτλος
αυτός απαιτείται ως τυπικό προσόν, για την πρόσληψη, ένταξη, µισθολογική εξέλιξη ή
µετάταξη, στην Κατηγορία στην οποία βρίσκεται, κάθε τακτικός µισθωτός, κατά την
υπόψη ηµεροµηνία.
3.

Για την ολοκλήρωση της εφαρµογής της πιο πάνω ρύθµισης (ανακλιµάκωσης),
δηµιουργούνται, κατά περίπτωση, νέες βαθµίδες εξέλιξης και µισθολογικά κλιµάκια για το
τακτικό προσωπικό και τα άρθρα 3 (παρ. 1), 4 και 7 (παρ.1) του ΚΚΠ/∆ΕΗ,
τροποποιούνται ως ακολούθως:
"Αρθρο 3 (παραγρ. 1)
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Το τακτικό προσωπικό κατατάσσεται στα µισθολογικά κλιµάκια: Τ, Α, Β, Β1, 1β, 1α, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12".
Αρθρο 3 -παρ.1 ΚΚΠ/∆ΕΗ (τέλος)
"Αρθρο 4
Κλάδοι - Κατηγορίες - Βαθµίδες - Ειδικότητες - Προσόντα Οργανικές θέσεις Προσωπικού
1.

Το τακτικό προσωπικό κατατάσσεται σε Κλάδους που υποδιαιρούνται σε Κατηγορίες
που µπορούν επίσης να υποδιαιρεθούν σε βαθµίδες, στις οποίες αντιστοιχούν
µισθολογικά κλιµάκια και αριθµός οργανικών θέσεων.
Κάθε µισθωτός εντάσσεται σε µισθολογικό κλιµάκιο, βαθµίδα, Κατηγορία και Κλάδο, για
πλήρωση οργανικής θέσης.

2.

Οι Κλάδοι αποτελούν γενικές διακρίσεις του προσωπικού σύµφωνα µε το είδος της
απασχόλησής του. Η Κατηγορία περιλαµβάνει προσωπικό περισσότερων ειδικοτήτων,
που χαρακτηρίζεται από γενικά προσόντα της ίδιας ή και διαφορετικής εκπαιδευτικής
στάθµης και που έχει µισθολογική εξέλιξη η οποία σχετίζεται, κατά βάση και κατά
περίπτωση, µε τη στάθµη του τυπικού προσόντος (στοιχειώδης, βασική , µέση, ανώτερη
και ανώτατη).

3.

Οι Κλάδοι ορίζονται ως εξής:
α)

Στελέχη Γενικών Θέσεων

Γ

β)

Τεχνικοί

Τ

γ)

∆ιοικητικο-οικονοµικοί

δ)

∆ικηγόροι

Ν

ε)

Υγειονοµικοί

Υ

∆Ο

στ) Μισθωτοί Γενικών Υπηρεσιών ΓΥ
4.

Η παραπέρα υποδιαίρεση των Κλάδων σε Κατηγορίες και τα στοιχεία κάθε µιας απ'
αυτές, που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, καθορίζονται ως εξής:

Α.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
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1.

Γ - Κατηγορία Στελεχών Γενικών θέσεων
Βαθµίδες :

α1

α

β

Μισθολογικά Κλιµάκια :

Τ

Α

Β

Ποσοστό οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα:
Εκείνα που ορίζονται για τους µισθωτούς κάθεµιάς των παρακάτω Κατηγοριών Τ1, Τ2,
∆01, Ν και Υ1.

Β.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

2.

Τ1 - ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί
Βαθµίδες :

α3

Μισθολογικά Κλιµάκια :

α2 α1 α β γ δ
Β1

1β 1α 1 2 3 4-5

Ποσοστό οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα:
∆ίπλωµα Μηχανικού Ανώτατης Σχολής ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής, και ιδιότητα του
µέλους του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας.
3.

Τ2 - Πτυχιούχοι Θετικών Επιστηµών
Βαθµίδες :

α3 α2 α1 α β γ δ ε

Μισθολογικά Κλιµάκια :

Β1 1β 1α 1 2 3 4 5-6-7

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα:
∆ίπλωµα Θετικών Επιστηµών Ανώτατης Σχολής ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής.
Για ένταξη στα µισθολογικά κλιµάκια 6 ή 5 της βαθµίδας ε: Επιπλέον του ανωτέρω και
τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών διετούς τουλάχιστον διάρκειας σε κύκλο σπουδών
Θετικών Επιστηµών των υπόψη Σχολών.
4.

Τ3 - Τεχνολόγοι Μηχανικοί
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

γ

δ

ε

Μισθολογικά Κλιµάκια :

1β

1α

1

2

3

4

5

6

7-8-9

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%):

Προσόντα:
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Πτυχίο αναγνωρισµένης Σχολής Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµο
αλλοδαπής
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 9-1α:
Πτυχίο Σχολής, ως ανωτέρω, διετούς φοιτήσεως.
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 8-1β:
Πτυχίο, ως ανωτέρω, Σχολής ΤΕΙ ή ισοτίµου τριετούς ή τετραετούς φοιτήσεως.
5.

Τ4 - Τεχνικοί (γενικά)
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

γ

δ

Μισθολογικά Κλιµάκια :

1α

1

2

3

4

5

6

7

ε
8-9-10-11-12

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%):
Προσόντα:
α. Πτυχίο αναγνωρισµένης Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή αντίστοιχο Πτυχίο Σχολών
Μαθητείας του Υπουργείου Εργασίας, ή Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτικό Γ'
τάξης Εξατάξιας Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επιπλέον δε:
-

Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 11-5:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια της οικείας ειδικότητας
και φύσης καθηκόντων σε συνδυασµό ενδεχοµένως και µε συναφή προς αυτή
εµπειρία.

-

Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 11-4:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη άδεια Τεχνίτη και σχετική εµπειρία.

-

Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 11-3:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη άδεια Αρχιτεχνίτη και σχετική εµπειρία.

β. Πτυχίο ή Απολυτήριο αναγνωρισµένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης,
περιλαµβανοµένων και των αναγνωρισµένων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εµπορικού
Ναυτικού, ή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής, επιπλέον
δε:

-
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Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 10-4:

Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια της οικείας ειδικότητας
και φύσης καθηκόντων σε συνδυασµό ενδεχοµένως και µε συναφή προς αυτή
εµπειρία.
-

Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 10-2:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη άδεια Τεχνίτη και σχετική εµπειρία.

-

Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 10-1:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη άδεια Αρχιτεχνίτη και σχετική εµπειρία.

-

Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 10-1α:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια για άσκηση καθηκόντων
φύσης Εργοδηγού της οικείας ειδικότητας καθώς και συναφής προς την οικεία
ειδικότητα εµπειρία, ή ένταξη που έγινε κατά τις διατάξεις των άρθρων 81 και
82 του προισχύσαντα Κανονισµού, ή ιδιότητα µισθωτού προέλευσης τέως
ΗΕΑΠ ειδικότητας Βοηθού Μηχανικού.

Γ.

ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6.

∆Ο1 - Πτυχιούχοι
Βαθµίδες :

α3 α2 α1 α β γ

Μισθολογικά Κλιµάκια :

δ

Β1 1β 1α 1 2 3-4 5-6-7

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα :
Πτυχίο

Ανώτατης

Σχολής

ηµεδαπής

κατεύθυνσης

συναφούς

προς

∆ιοικητικοοικονοµικές και Εµπορικές Επιστήµες ή ισότιµο αλλοδαπής.
7.

∆Ο2 - Λοιποί ∆ιοικητικο-οικονοµικοί
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

γ

δ

Μισθολογικά Κλιµάκια :

1α

1

2

3

4

5

6

7 8-9-10-11

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :

Προσόντα :
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 11-3:
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ε

τις

Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτικό Γ' Τάξης Εξατάξιας Σχολής Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής.
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 10-1α:
Απολυτήριο Λυκείου ή Απολυτήριο Εξατάξιας Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής, σε συνδυασµό ενδεχοµένως µε πρόσθετο προσόν που
απαιτείται για την άσκηση της οικείας ειδικότητας.
8.

∆Ο3 - ∆ιοικητικοοικονοµικοί Τεχνολόγοι
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

γ

δ

ε

Μισθολογικά Κλιµάκια :

1β

1α

1

2

3

4

5

6

7-8-9

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%):
Προσόντα:
Πτυχίο

αναγνωρισµένης

Ανώτερης

Σχολής

ηµεδαπής

συναφούς

προς

τις

διοικητικοοικονοµικές, εµπορικές και λοιπές παρεµφερείς κατευθύνσεις ή ισότιµο
αλλοδαπής
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 9-1α:
Πτυχίο Σχολής, ως ανωτέρω, διετούς φοιτήσεως.
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 8-1β:
Πτυχίο, ως ανωτέρω, Σχολής ΤΕΙ ή ισοτίµου τριετούς ή τετραετούς φοιτήσεως.
∆. ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
9.

Ν - ∆ικηγόροι
Βαθµίδες :

α3 α2 α1 α β γ

Μισθολογικά Κλιµάκια :

δ

Β1 1β 1α 1 2-3 4-5

6-7

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα:
Αδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλµατος και ιδιότητα του µέλους του ∆ικηγορικού
Συλλόγου του Πρωτοδικείου του τόπου, που είναι διορισµένος ο ∆ικηγόρος.
Ε.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

10. Υ1 - Ιατροί
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Βαθµίδες :

α3 α2 α1 α β γ

Μισθολογικά Κλιµάκια :

δ

Β1 1β 1α 1 2 3-4 5-6

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα :
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής και άδεια
άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
11. Υ2 - Λοιποί Υγειονοµικοί
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

γ

δ

ε

Μισθολογικά Κλιµάκια :

1α

1

2

3

4

5

6

7 8-9-10-11

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα :
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 11-3 :
Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτικό Γ' τάξης αναγνωρισµένης Εξατάξιας Σχολής Μέσης
Εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σε συνδυασµό µε δίπλωµα ειδικής
επαγγελµατικής σχολής Τραυµατιοφορέων ή, αντ'αυτού, µε κατάλληλη εµπειρία.
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 10-1α :
Απολυτήριο

Λυκείου

ή

Απολυτήριο

Μεσης

Σχολής,

Γενικής

Εκπαίδευσης

ή

Επαγγελµατικής Υγειονοµικής κατεύθυνσης της απαιτούµενης ειδικότητας και η σχετική
επαγγελµατική άδεια που απαιτείται από το νόµο.
12. Y3 - Υγειονοµικοί Τεχνολόγοι
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

γ

δ

ε

Μισθολογικά Κλιµάκια :

1β

1α

1

2

3

4

5

6

7-8-9

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα :
Πτυχίο αναγνωρισµένης Ανώτερης Σχολής Υγειονοµικής κατεύθυνσης ηµεδαπής ή
ισότιµο αλλοδαπής και η κατά νόµο απαιτούµενη σχετική επαγγελµατική άδεια.
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 9-1α:
Πτυχίο Σχολής, ως ανωτέρω, διετούς φοιτήσεως.
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 8-1β:
Πτυχίο, ως ανωτέρω, Σχολής ΤΕΙ ή ισοτίµου τριετούς ή τετραετούς φοιτήσεως.
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ΣΤ. ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13. ΓΥ1 - Οδηγοί Οχηµάτων
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

Μισθολογικά Κλιµάκια :

3

4

5

6

7

8-9-10-11

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%):
Προσόντα:
Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτικό Γ' τάξης αναγνωρισµένης Εξατάξιας Σχολής Μέσης
Εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής και κατάλληλη συναφής προς την
ειδικότητα εµπειρία ως και η επαγελµατική άδεια που απαιτείται από το νόµο.
14. ΓΥ2 - Χειριστές Τεχνικού Εξοπλισµού
Βαθµίδες :

α3

α2

α1

α

β

γ

Μισθολογικά Κλιµάκια :

3

4

5

6

7

8

δ
9-10-11

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :
Προσόντα :
Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτό Γ'τάξης Εξατάξιας Σχολής Μέσης

Εκπαίδευσης

ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής ή πτυχίο Ειδικής Επαγγελµατικής Σχολής, καθώς και
κατάλληλη συναφής προς την ειδικότητα εµπειρία ως και η επαγγελµατική άδεια που
απαιτείται από το νόµο.

15. ΓΥ3 - Ασφαλείας
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

Μισθολογικά Κλιµάκια :

4

5

6

7

8

9

γ
10-11-12

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%) :

Προσόντα :
Απαιτούµενη συναφής προς την οικεία ειδικότητα εµπειρία, επιπλέον δε:
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 12-5:
Απολυτήριο Εξατάξιου ∆ηµοτικού Σχολείου.
Για µισθολογική εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια 11-4 :
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Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτικό Γ'τάξης Εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής.
16. ΓΥ4 - Οικοκυροσύνης
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

Μισθολογικά Κλιµάκια :

5

6

7

8

9

10-11-12

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%):
Προσόντα:
Απολυτήριο Εξαταξίου ∆ηµοτικού Σχολείου ή Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτικό
Γ'τάξης Εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ηµεδαπης ή ισότιµο αλλοδαπής, σε
συνδυασµό ενδεχοµένως µε απαιτούµενη συναφή προς την οικεία ειδικότητα εµπειρία.
17. ΓΥ5 - Εργάτες (γενικά)
Βαθµίδες :

α4

α3

α2

α1

α

β

Μισθολογικά Κλιµάκια :

5

6

7

8

9

10-11-12

Ποσοστό Οργαν.θέσεων (%):
Προσόντα:
Απολυτήριο Εξατάξου ∆ηµοτικού Σχολείου ή Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτικό Γ'
τάξης Εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδπής, σε
συνδυασµό ενδεχοµένως µε απαιτούµενη συναφή εµπειρία.

5.

Με αποφάσεις του Γενικού ∆/ντή καθορίζονται κάθε φορά, µε βάση τα προσόντα της
προηγούµενης παραγράφου 4, οι ειδικότητες που ανήκουν σε κάθε Κατηγορία ως και τα
ειδικότερα, για την άσκηση των καθηκόντων, καθεµιάς απ' αυτές, απαιτούµενα
προσόντα πρόσληψης ή ένταξης.

6.

Οι µισθωτοί ασκούν τα καθήκοντα της Κατηγορίας τους που προσιδιάζουν στα
επαγγελµατικά τους προσόντα. Οταν πρόκειται για µισθωτούς που προσλαµβάνονται ή
εντάσσονται για άσκηση καθηκόντων ∆ακτυλογράφησης ή ∆ιάτρησης, οι µισθωτοί αυτοί,
µετά οκταετή άσκηση στη ∆ΕΗ της εν λόγω ειδικότητας, µπορούν να

αλλάζουν

ειδικότητα στην Κατηγορία τους.
7.

Κατεξαίρεση των όσων καθορίζοναι στην προηγούµενη παράγραφο 4 και για όσες
περιπτώσεις κρίνει ο Γενικός ∆/ντής, επιτρέπεται η πρόσληψη ή ένταξη ή µετάταξη
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µισθωτών για άσκηση καθηκόντων φύσης Βοηθού Τεχνίτη, Τεχνίτη και Αρχιτεχνίτη και
χωρίς τα απαιτούµενα κατά περίπτωση, τυπικά προσόντα της παραγρ. 4.Β.5 του
άρθρου 4 του ΚΚΠ/∆ΕΗ, εφόσον ο µισθωτός έχει ανάλογη συναφή εµπειρία ή
προϋπηρεσία και την κατά νόµο απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια.
Η µισθολογική εξέλιξη των ως άνω µισθωτών είναι η ακόλουθη:
-

Για τα µισθολογικά κλιµάκια 12-6:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη επαγγελµατική άδεια της οικείας ειδικότητας και
φύσης καθηκόντων σε συνδυασµό ενδεχοµένως και µε συναφή προς αυτή εµπειρία.

-

Για τα µισθολογικά κλιµάκια 12-5:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη άδεια Τεχνίτη και σχετική εµπειρία.

-

Για τα µισθολογικά κλιµάκια 12-4:
Η τυχόν κατά νόµο απαιτούµενη άδεια Αρχιτεχνίτη και σχετική εµπειρία.

8.

Ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και είναι αντίστοιχος προς τη διάρθρωση της ∆ΕΗ που ισχύει κάθε φορά.
Η κατανοµή των οργανικών θέσεων γίνεται µε απόφαση του Γενικού ∆/ντή ανάλογα µε
τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά.
Τα ποσοστά των οργανικών θέσεων καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Γενικού
∆/ντή."
άρθρο 4/ΚΚΠ-∆ΕΗ (τέλος)

"Αρθρο 7-παρ.1
Ο µηνιαίος µισθός των µισθολογικών κλιµακίων Β1-12 καθορίζεται µε βάση τους
παρακάτω σηµειούµενους, έναντι κάθε κλιµακίου, συντελεστές οι οποίοι εφαρµόζονται
στο µισθό του µισθολογικού κλιµακίου 12, όπως αυτός διαµορφώνεται, κάθε φορά, κατά
τη διαδικασία που ο νόµος ορίζει:
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Β1

310,00

1β

286,03

1α

263,82

1

243,33

2

224,43

3

207,00

4

190,93

5

176,10

6

162,42

7

149,81

8

138,18

9

127,44

10

117,55

11

108,42

12

100,00

Η σχέση των µισθολογικών κλιµακίων Τ, Α και Β της Κατηγορίας Γ - Στελέχη Γενικών
θέσεων µε βάση το µ.κ. 12 (100,00) διαµορφώνεται ως εξής:
Τ

381,00

Α

346,00

Β

315,00

Η σχέση αυτή µπορεί να µεταβάλλεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη δεύτερη
περίοδο του εδαφίου 3 της παραγρ.5 του Κεφαλ.Γ' της ΕΣΣΕ Προσωπικού ∆ΕΗ 1985".
Αρθρο 7-παρ.1/ΚΚΠ-∆ΕΗ (τέλος)
4.

Η εφαρµογή όλων των προαναφερόµενων ρυθµίσεων (παραγρ.1,2 και 3) θα γίνει, όπως
ειδικότερα περιγράφεται στη συνέχεια.
4.1. Από 1.6.90 χορηγείται αύξηση (πλην των περιπτώσεων του παρακάτω εδαφίου
4.2., της Κατηγορίας ΓΥ3 µε τυπικό προσόν Στοιχειώδους Εκπαίδευσης και των
Κατηγοριών ΓΥ4 και ΓΥ5) ίση µε το 1/3 της διαφοράς µεταξύ του µισθού του µ.κ.
που κατέχει κάθε τακτικός µισθωτός την ηµεροµηνία αυτή και του αµέσως ανώτερου
µ.κ.
Από 1.5.91 η εν λόγω αύξηση διαµορφώνεται συνολικά στα 2/3 της διαφοράς
µεταξύ του κατεχόµενου, την ηµεροµηνία αυτή, µ.κ. και του αµέσως ανώτερου.
Από 1.10.91 χορηγείται, µισθολογικά, χωρίς καµιά άλλη διαδικασία, στους πιο
πάνω τακτικούς µισθωτούς, ένα (1) µισθ.κλιµάκιο, πέραν
έχουν ανακαταταγεί µέχρι την εν λόγω

αυτού στο οποίο θα

ηµεροµηνία (1.10.91), σύµφωνα µε τα

ισχύοντα περί προαγωγών, ώστε να ολοκληρωθεί η µετάβαση στο νέο µισθολογικό
κλιµάκιο που προκύπτει από την ανακλιµάκωση. Με το µισθό του υπόψη νέου
µισθολογικού κλιµακίου θα συµψηφιστεί η µέχρι τότε χορηγηθείσα αύξηση των 2/3
της παραπάνω διαφοράς.
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4.2. Ειδικά για τους απόφοιτους της Πρότυπης Σχολής Μαθητείας της ∆ΕΗ και των
Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν µε εισαγωγικό µ.κ. το 12
(πλην των Κατηγοριών του Κλάδου ΓΥ - Μισθωτοί Γενικών Υπηρεσιών) και για
τους Γιατρούς οι οποίοι είχαν προσληφθεί µε εισαγωγικό µ.κ. το 8, οι πιο πάνω
αυξήσεις διαµορφώνονται σε 1/3 από 1.6.90 και σε 2/3, συνολικά, από 1.5.91, της
διαφοράς µεταξύ του µισθού του µ.κ. που κατέχει, τις ηµεροµηνίες αυτές, κάθε
τακτικός µισθωτός των παραπάνω περιπτώσεων και του µεθεπόµενου µ.κ.
Από 1.10.91 χορηγούνται, µισθολογικά, στους υπόψη τακτικούς µισθωτούς, δύο (2)
µισθολογικά κλιµάκια, πέραν αυτού στο οποίο θα έχουν ανακαταταγεί µέχρι την εν
λόγω ηµεροµηνία (1.10.91), σύµφωνα µε τα ισχύοντα περί προαγωγών, ώστε να
ολοκληρωθεί η µετάβαση, στο νέο µισθολογικό κλιµάκιο που προκύπτει από την
ανακλιµάκωση. Με το µισθό του υπόψη νέου µισθολογικού κλιµακίου θα
συµψηφισθεί η µέχρι τότε χορηγηθείσα αύξηση των 2/3 της παραπάνω διαφοράς.
4.3. Και στις δύο περιπτώσεις, των παραπάνω εδαφίων 4.1. και 4.2., ο χρόνος που έχει
διανυθεί στο ήδη κατεχόµενο, κατά την 30.9.91, µ.κ.,θεωρείται ως διανυθείς στο
νέο µισθολογικό κλιµάκιο που προέκυψε, µισθολογικά, την 1.10.91 µε την ως άνω,
κατά περίπτωση, ανακλιµάκωση, για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας µελλοντικής
κρίσης για προαγωγή στο επόµενο µ.κ. ή για τη χορήγηση επιδόµατος ευδόκιµης
παραµονής στο αυτό µ.κ., λόγω εξάντλησης της µισθολογικής εξέλιξης της
Κατηγορίας κατά τα αναφερόµενα, ειδικότερα, στην ππαραγρ. 1.δ. του άρθρου 8
του ΚΚΠ/∆ΕΗ.
4.4. Η ανακλιµάκωση της Κατηγορίας Γ-Στελέχη Γενικών Θέσεων, γίνεται, από την
1.1.90, για τους κατέχοντες, την ηµεροµηνία αυτή, τα µ.κ. Β και Α, ανάλογα µε τις
ρυθµίσεις των προηγουµένων παρ.2.3 και 4 της παρούσας ΕΣΣΕ, οι δε αντίστοιχες
αυξήσεις καθορίζονται, από τις ίδιες πιο πάνω ηµεροµηνίες (1.6.90, 1.5.91 και
1.10.91), στο 1/3 επί της διαφοράς των τιµών των µισθολογικών κλιµακίων της
υπόψη Κατηγορίας, όπως έχουν, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της

παρούσας

ΕΣΣΕ.
Μετά την, κατά τα παραπάνω, ολοκλήρωση της ανακλιµάκωσης, οι πιο πάνω
συγκεκριµένοι µισθωτοί ανακατατάσσονται, αυτοδίκαια, στο αµέσως επόµενο, του
κατεχόµενου µ.κ., δηλαδή οι κάτοχοι του µ.κ. Β στο µ.κ. Α και οι κάτοχοι του µ.κ. Α
στο µ.κ. Τ.
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4.5. Οι παραπάνω αυξήσεις των εδαφίων 4.1., 4.2., και 4.4., αποτελούν, µέχρι να
συµψηφισθούν κατά τα ανωτέρω, τµήµα του µισθού του µ.κ.,που κατέχει κάθε
µισθωτός.
5.

Προκειµένου να καταστεί δυνατό να προαχθούν όσοι τακτικοί µισθωτοί θα κριθούν
προακτέοι, κατά τα έτη κρίσεως 1991, 1992 και 1993, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΚΚΠ/∆ΕΗ, µε απόφαση του Γεν.∆/ντή, θα αναπροσαρµοσθούν, κατάλληλα, τα ποσοστά
των βαθµίδων των διαφόρων Κατηγοριών Προσωπικού.

6.

Από 1.1.90 και µετέπειτα η ρύθµιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 της ΕΣΣΕ
5.10.89 για τους ηλεκτροτεχνικούς, θα ισχύει και για τους µισθωτούς των λοιπών
Ειδικοτήτων της Κατηγορίς Τ4, για την άσκηση καθηκόντων των οποίων, καθώς και για
τη µισθολογική τους εξέλιξη, προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ η κατοχή
επαγγελµατικής άδειας.

7.

Οι µέχρι την 30.9.91 εντάξεις του εκτάκτου προσωπικού που διέπεται από τον
ΚΚΠ/∆ΕΗ,

στο

τακτικό,

θα

πραγµατοποιούνται

βάσει

των,

κατά

περίπτωση,

εισαγωγικών µισθολογικών κλιµακίων των Κατηγοριών του ΚΚΠ/∆ΕΗ, που ίσχυαν πριν
από τη θέση σ'εφαρµογή της παρούσας ΕΣΣΕ, προστιθεµένων αθροιστικά στο µισθό
του µ.κ. ένταξης, των µέχρι την ηµεροµηνία της (ένταξης), ποσοστών ανακλιµάκωσης,
που χορηγήθηκαν κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2.
Οι από 1.10.91 και µετέπειτα εντάξεις θα πραγµατοποιούνται στα νέα, κατά περίπτωση,
εισαγωγικά µισθολογικά κλιµάκια των Κατηγοριών του άρθρου 4 του ΚΚΠ/∆ΕΗ, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρούσα ΕΣΣΕ.
8.

Για τους τακτικούς εκείνους µισθωτούς, οι οποίοι, µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος της
παρούσας ΕΣΣΕ, έχουν µεταταγεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ΚΚΠ/∆ΕΗ, σε Κατηγορία για την οποία προβλέπονται τυπικά προσόντα ανώτερης
Εκπαιδευτικής Στάθµης, από τα αντίστοιχα που προβλέπονταν για την προηγούµενη
Κατηγορία τους και για τους οποίους, µε την ανακλιµάκωση της παραγρ. 4.2. ως
ανωτέρω, προκύπτει ότι, αν παρέµεναν στην προηγούµενη Κατηγορία τους, θα είχαν
µισθολογική εξέλιξη ευµενέστερη αυτής που επέρχεται, αντίστοιχα, για την Κατηγορία
της µετάταξης, η ανακλιµάκωση θα γίνει µε βάση τη ρύθµιση που προβλέπεται για την
Κατηγορία στην οποία βρίσκονταν πριν την µετάταξή τους.
Η παραπάνω συσχέτιση και ρύθµιση εφαρµόζεται αποκλειστικά και µόνο για την
τελευταία µετάταξη που πραγµατοποιήθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας
ΕΣΣΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β':

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΤΑ

ΣΤΟΥΣ

ΜΙΣΘΟΥΣ

ΤΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΚΠ/∆ΕΗ
1.

Από 1.2.90 ενσωµατώνονται στους µισθούς των Μισθολογικών Κλιµακίων ΚΚΠ/∆ΕΗ,
βάσει του ισχύοντος µισθολογικού συστήµατος, τα ποσοστά της ΑΤΑ του έτους 1982.
Με τα ποσοστά αυτά θα αναπροσαρµοσθεί, διαδοχικά, η τιµή του µ.κ. 12, οι δε τιµές
των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων θα αναπροσαρµοσθούν µε βάση την υφιστάµενη
σταθερή σχέση µεταξύ τους. Από την ίδια πιο πάνω ηµεροµηνία (1.2.90), θα
υπολογίζεται στις αποδοχές η ΑΤΑ από 1.1.83 και µετέπειτα.
1.1. Από 1.10.90 ενσωµατώνονται επίσης, διαδοχικά, στους µισθούς των Μισθολογικών
Κλιµακίων ΚΚΠ/∆ΕΗ, βάσει του ισχύοντος µισθολογικού συστήµατος, τα ποσοστά
της ΑΤΑ του έτους 1983, κατά τον ίδιο τρόπο της ενσωµάτωσης της ΑΤΑ του έτους
1982. Από την ίδια πιο πάνω ηµεροµηνία (1.10.90) θα υπολογίζεται στις αποδοχές
η ΑΤΑ από 1.1.1984 και µετέπειτα.

1.2. Με τα ενσωµατούµενα, όπως παραπάνω, στους µισθούς των

µισθ.κλιµακ.

ποσοστά της ΑΤΑ, αναπροσαρµόζονται, αντίστοιχα, από 1.2.1990 και 1.10.1990,
τόσο οι κλίµακες αποδοχών του Πίνακα 1 της από 14.3.82 ΕΣΣΕ Προσωπικού ∆ΕΗ,
βάσει των

οποίων προσδιορίζεται το ύψος της δραχµικής διορθωτικής

προσαύξησης της πιο πάνω ΕΣΣΕ, όσο και τα ποσά της δραχµικής διορθωτικής
προσαύξησης του ίδιου Πίνακα.
1.3. Οπου από τις ισχύουσες ρυθµίσεις προβλέπονται κατώτατα όρια επιδόµατος
Κατηγορίας, αυτά θα υπολογίζονται επί του µισθού του µ.κ. 12.
1.4. Από 1.2.1990 παύει να ισχύει η παρ. Α3 της ΕΣΣΕ/∆ΕΗ 14.3.1982.
2.

Από τις παραπάνω ρυθµίσεις, σε καµµιά περίπτωση δεν θα προκύπτουν συνολικές
αποδοχές µικρότερες εκείνων, που καταβάλονταν στους µισθωτούς πριν από αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΚΠ / ΗΕΑΠ
1.

Ανάλογη

ρύθµιση

µε

εκείνη

του

Προσωπικού

ΚΚΠ/∆ΕΗ

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β.

-

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΑ) γίνεται, και για το Προσωπικό ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, µε την
ενσωµάτωση , από τις ίδιες ηµεροµηνίες (1.2.90 και 1.10.90), των ποσοστό της ΑΤΑ
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1982 και 1983 στο ισότιµο σε δραχµές των βασικών µονάδων των Πινάκων Μετατροπής
του Μισθολογικού Συστήµατος Προσωπικού ΓΚΠ/ΗΕΑΠ.
2.

Επίσης προκειµένου να γίνει ανάλογη ρύθµιση, µε εκείνη της ανακλιµάκωσης του
Προσωπικού

ΚΚΠ/∆ΕΗ

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α.)

και

για

το

προσωπικό

ΓΚΠ/ΗΕΑΠ,

αναπροσαρµόζεται το Ισότιµο σε δραχµές των Βασικών Μονάδων των Πινάκων
Μετατροπής του Μισθολογικού

Συστήµατος Προσωπικού ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, σε ύψος που

ισούται συνολικά µε την ποσοστιαία διαφορά µεταξύ δύο διαδοχικών µισθολογικών
κλιµακίων ∆ΕΗ (της µισθολογικής κλίµακας µ.κ. 12 - Β1) επί τον συντελεστή 1,425.
Η ρύθµιση αυτή θα υλοποιηθεί ως εξής: Από 1.6.90 θα χορηγηθεί το 1/3 του ποσού της
συνολικής αναπροσαρµογής, από 1.5.91 το άλλο 1/3 του εν λόγω ποσού αυτής και από
1.10.91 το υπόλοιπο 1/3 του εν λόγω ποσού αυτής για ολοκλήρωση της υπόψη
ρύθµισης.
Η παραπέρα αναπροσαρµογή σε δραχµές και του αντίστοιχου Επιδόµατος Γ, θα γίνει µε
µέριµνα της ∆ΟΛ, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα.
3.

Με απόφαση Γενικού ∆/ντή θα αναπροσαρµοσθούν κατ' ανάλογη εφαρµογή των όσων
ορίζονται στην προηγούµενη παραγρ.2, τα επιδόµατα "πολυετούς υπηρεσίας και
εξοµάλυνσης µισθοδοσίας" και "πολυτετούς υπηρεσίας", για το πιο πάνω προσωπικό
(ΓΚΠ/ΗΕΑΠ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Από της ηµεροµηνίας ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ:
1.

Το ελάχιστο Επίδοµα Στάθµης Σπουδών των Τυφλών Τηλεφωνητών ορίζεται σε 15%.

2.

Το

επίδοµα

διαχειριστικών

λαθών

για

Υπόλογους

∆ιαχειριστές

Χρηµατικού,

Εισπράκτορες-Ταµίες, αναπροσαρµόζεται ως εξής:
2.1. Σε δρχ. 300, ανά ηµέρα πραγµατικής απασχόλησης, για διαχείριση µετρητών από
50.000-5.000.000 δρχ. κατά µήνα.
2.2. Σε δρχ. 400,ανά ηµέρα πραγµατικής απασχόλησης,για διαχείριση µετρητών από
5.000.001-15.000.000 δρχ., κατά µήνα.
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2.3. Σε δρχ. 500, ανά ηµέρα πραγµατικής απασχόλησης, για διαχείριση µετρητών από
15.000.001 δρχ. και άνω, κατά µήνα.
3.

Για τους τακτικούς µισθωτούς που θα υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4491/66 και του ΚΚΠ/∆ΕΗ ή του ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, µετά την
1.6.1990 και µέχρι την 30.9.1991, η ολοκλήρωση της αναπροσαρµογής (διαµόρφωση)
των αποδοχών τους, µε βάση τα νέα Μισθολογικά Κλιµάκια, που τους χορηγούνται
κατά περίπτωση, βάσει της ανακλιµάκωσης του Κεφαλαίου Α. ή τις ρυθµίσεις των
παραγρ.2 και 3 του Κεφαλαίου Γ. της παρούσας ΕΣΣΕ, θα γίνεται, όλως εξαιρετικά, ένα
πλήρη µήνα πριν από την ηµεροµηνία αποχώρησης τους λόγω παραίτησης από την
Επιχείρηση ή λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας.
Λόγω του από 22.2.1990 Γνωµοδοτικού Σηµειώµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ικαστικού ∆ΕΗ,
σχετικά µε το σύννοµο της παρούσας παραγρ.3, η ∆ΕΗ επιφυλάσσεται να προσφύγει
δικαστικώς προκειµένου να κριθεί το σύννοµο ή µη της ρύθµισης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µισθωτοί
της Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί (γενικά) οι Πτυχιούχοι της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης που
είχαν προσληφθεί µε το δέκατο (10ο) µισθολογικό κλιµάκιο, προωθούνται κατά ένα (1)
µισθολογικό κλιµάκιο, µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παραγρ. 4.1. του
Κεφαλαίου Α. της παρούσας ΕΣΣΕ.

2.

Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µισθωτοί
των Κατηγοριών ΓΥ1, ΓΥ2, Υ2 και ∆Ο2, µε τυπικό προσόν Στοιχειώδους Εκπαίδευσης,
προωθούνται κατά 1 µ.κ., µε την διαδικασία που περιγράφεται στην παραγρ. 4.1 του
Κεφαλαίου Α. της παρούσας ΕΣΣΕ.

3.

Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µισθωτοί
της Κατηγορίας Τ3 - Τεχνολόγοι Μηχανικοί, οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισµένης Σχολής
Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισοτίµου αλλοδαπής µέχρι διετούς
φοιτήσεως, προωθούνται κατά ένα (1) µισθολογικό κλιµάκιο, µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στην παραγρ. 4.1. του Κεφαλαίου Α. της παρούσας ΕΣΣΕ.

4. Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µισθωτοί της
Κατηγορίας Τ3 - Τεχνολόγοι Μηχανικοί, οι κάτοχοι πτυχίου των καταργηθεισών Σχολών
Υποµηχανικών που ήταν προσαρτηµένες στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, καθώς και
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οι κάτοχοι πτυχίου των Ανωτέρων Σχολών Υποµηχανικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης
που έπαυσαν να λειτουργούν, µπορούν να εξελίσσονται µισθολογικά µέχρι και το
µισθολογικό κλιµάκιο Β1, σε αριθµό που θα καθορίζεται µε απόφαση Γενικού ∆/ντή. Το
∆.Σ/∆ΕΗ θα εξετάσει το θέµα ενδεχόµενης περαιτέρω µισθολογικής εξέλιξης των υπόψη
µισθωτών.
5.

Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µισθωτοί
της Κατηγορίας Τ4 - Τεχνικοί (γενικά), που κατέχουν ή θα αποκτήσουν στο µέλλον
Απολυτήριο Γυµνασίου ή Ενδεικτικό Γ'τάξης Εξατάξιας Σχολής Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή Επαγγελµατική Αδεια Βοηθού
Τεχνίτη ή Τεχνίτη, προωθούνται κατά ένα (1) µισθολογικό κλιµάκιο, µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στην παραγρ. 4.1. του Κεφαλαίου Α. της παρούσας ΕΣΣΕ, εφόσον η
απόκτηση των πιο πάνω προσόντων εµπίπτει στα χρονικά όρια ισχύος της διαδικασίας
αυτής, άλλως αν η κτήση τους γίνει από την 1.10.91 και µετέπειτα η εν λόγω µισθολογική
προώθηση γίνεται εφάπαξ, συµψηφιζοµένης της τυχόν µισθολογικής προώθησής τους
µε βάση την ανακλιµάκωση του Κεφαλαίου Α. της παρούσας ΕΣΣΕ.
Οι µισθωτοί αυτοί εξελίσσονται, µισθολογικώς, στα µισθολογικά κλιµάκια 11-4 των
βαθµίδων ε-α της Κατηγορίας τους.

6.

Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µισθωτοί
της Κατηγορίας Τ4 - Τεχνικοί (γενικά), που κατέχουν ή θα αποκτήσουν στο µέλλον,
Απολυτήριο Λυκείου ή Απολυτήριο Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Μέσης
Τεχνικής Σχολής ή Επαγγελµατική Αδεια Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού, ή άλλη
προσιδιάζουσα προς την συγκεκριµένη Κατηγορία Επαγγελµατική Αδεια για την οποία
χορηγείται Επίδοµα Μέσης Εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) µισθολογικά
κλιµάκια, µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παραγρ. 4.2 του Κεφαλαίου Α. της
παρούσας ΕΣΣΕ, εφόσον η απόκτηση των πιο πάνω προσόντων εµπίπτει στα χρονικά
όρια ισχύος της διαδικασίας αυτής, άλλως αν η κτήση τους γίνει από την 1.10.91 και
µετέπειτα η εν λόγω µισθολογική προώθηση γίνεται εφάπαξ, συµψηφιζοµένης της τυχόν
µισθολογικής προώθησής τους µε βάση την ανακλιµάκωση του Κεφαλαίου Α. της
παρούσας ΕΣΣΕ, επιφυλασσοµένης καιτης ρύθµισης των παραγρ. 1 και 5 του παρόντος
Κεφαλαίου Ε.
Οι µισθωτοί αυτοί εξελίσσονται µισθολογικώς στα µισθολογικά κλιµάκια 10-1α των
βαθµίδν ε-α4 της Κατηγορίας τους.

7.

Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µισθωτοί
της Κατηγορίας ∆Ο2 - Λοιποί ∆ιοικητικοοικονοµικοί, που δεν κατέχουν τα τυπικά
προσόντα που απαιτούνται για τη µισθολογική εξέλιξή τους µέχρι το µισθολογικό
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κλιµάκιο 3 της βαθµίδας α1 της Κατηγορίας τους, εξελίσσονται µέχρι και το µισθολογικό
κλιµάκιο αυτό.
8.

Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µσθωτοί
της Κατηγορίας Υ2-Λοιποί Υγειονοµικοί, που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα που
απαιτούνται για τη µισθολογική εξέλιξή τους µέχρι το µισθολογικό κλιµάκιο 3 της
βαθµίδας α1 της Κατηγορίας τους, εξελίσσονται µέχρι και το µισθολογικό κλιµάκιο αυτό.

9.

Ο υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, µισθωτοί της
Κατηγορίας ΓΥ1-Οδηγοί Οχηµάτων που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα που
απαιτούνται για τη µισθολογική εξέλιξή τους µέχρι το µισθολογικό κλιµάκιο 3 της
βαθµίδας α4 της Κατηγορίας τους, εξελίσσονται µέχρι και το µισθολογικό κλιµάκιο αυτό.

10. Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, µισθωτοί της
Κατηγορίας ΓΥ2-Χειριστές Τεχνικού Εξοπλισµού, που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα
που απαιτούνται για τη µισθολογική εξέλιξή τους µέχρι το µισθολογικό κλιµάκιο 3 της
βαθµίδας α3 της Κατηγορίας τους, εξελίσσονται µέχρι και το µισθολογικό κλιµάκιο αυτό.
11. Οι υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, τακτικοί µισθωτοί
της Κατηγ./Ειδικ. Τ4/ΙΑ - Οδηγοί Οχηµάτων Ελξεως, που είναι κάτοχοι αδείας οδήγησης
κατηγορίας Β' Φορτηγού και Ρυµουλκού µε Ρυµουλκούµενο ή ισότιµης και δεν έχουν τα
τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη µισθολογική εξέλιξή τους µέχρι το µισθολογικό
κλιµάκιο 3 της βαθµίδας α1 της Κατηγορίας τους, εξελίσσονται µέχρι και το µισθολογικό
κλιµάκιο αυτό.
12. Από τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Α. (ανακλιµάκωση) της παρούσας ΕΣΣΕ, όλοι οι
υπηρετούντες, κατά την ηµεροµηνία ισχύος της, τακτικοί µισθωτοί των Κατηγοριών Τ4,
∆Ο2, Υ2 και του Κλάδου ΓΥ, προωθούνται, κατά ένα (1), τουλάχιστον, µισθολογικό
κλιµάκιο, εφόσον από τις επιµέρους ρυθµίσεις του Κεφαλαίου αυτού δεν προκύπτει
τέτοια προώθηση, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παραγρ. 4.1. του Κεφαλαίου Α.
της υπόψη ΕΣΣΕ, ως προς τη διαδικασία υλοποίησης της χορήγησης του εν λόγω
µισθολογικού κλιµακίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.: ΘΕΣΜΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ
Για την επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισµού της Επιχείρησης,πάνω σε υγιείς βάσεις και
ειδικότερα στα πλαίσια της:
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α)

Ανάπτυξης - Αναβάθµισης των εργασιακών σχέσεων

β)

Ενδυνάµωσης του θεσµού της συµµετοχής των Εργαζοµένων στα όργανα λήψης
αποφάσεων που τους αφορούν

γ)

Ανταπόκρισης σε κοινωνικού περιεχοµένου ανάγκες των εργαζοµένων και

δ)

Εµπέδωσης κλίµατος αµοιβαίας κατανόησης και εµπιστοσύνης συµφωνήθηκε, αµοιβαία,
η θέσπιση και το ταχύτερο δυνατό υλοποίηση, µέσα στις προθεσµίες που παρακάτω,
κατά περίπτωση, ορίζονται, των ακόλουθων ρυθµίσεων:

Α.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.

Θέσπιση και εφαρµογή Κανονισµού Μεταθετότητας Προσωπικού,
Καθιερώνεται Κανονισµός Μεταθετότητας Προσωπικού, µε τον οποίο ρυθµίζεται ο
τρόπος µετάθεσης του Προσωπικού, είτε για

υπηρεσιακές ανάγκες, είτε για την

ικανοποίηση αιτηµάτων του και τηρείται για όλο το προσωπικό,που διέπεται από τον
ΚΚΠ/∆ΕΗ, πλην εξαιρέσεων, που ρητά θα αναφέρονται στον εν λόγω Κανονισµό, του
οποίου ο τρόπος έκδοσης και το περιεχόµενο θα συµφωνηθούν µε την πλέον
ΑΣΟΠ/∆ΕΗ, ύστερα από την, κατα νόµο, σχετική έγκριση του ∆Σ/∆ΕΗ.
Κριτήρια, του υπόψη Κανονισµού Μεταθετότητας, από πλευράς εργαζοµένων, θα είναι,
ενδεικτικά:
-

Ετη υπηρεσίας εκτός τόπου συµφερόντων του µισθωτού.

-

Χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ τόπου εργασίας και τόπου συµφερόντων του
µισθωτού.

-

Πλήθος µεταθέσεων του µισθωτού, για υπηρεσιακές ανάγκες και ιδιαίτερα σε
αποµακρυσµένες περιοχές.

-

Οικογενειακή κατάσταση του µισθωτού ή σοβαρή µεταβολή
διαζύγιο, θάνατος κ.λ.π.).

-

Οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της οικογενείας του µισθωτού.

-

Λόγοι υγείας του µισθωτού ή µελών της οικογενείας του.
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σ'αυτή (Γάµος,

-

Εντοπιότητα ενός από τους συζύγους.

-

Τόπος εργασίας των συζύγων.

-

Απόκτηση στέγης.

-

Βάρη από µέλη της οικογενείας του µισθωτού (σπουδές τέκνων, υπερήλικες ή
ασθενείς γονείς) κλπ.

Τα ανωτέρω κριτήρια και όσα άλλα, σε συνδυασµό πάντοτε µε την

κάλυψη των

υπηρεσιακών αναγκών, κριθεί σκόπιµο να θεσπισθούν από την Οµάδα Εργασίας, που
αναφέρεται παρακάτω, θα µοριοποιηθούν και κάθε µισθωτός θα συγκεντρώνει, κατ' αυτό
τον τρόπο, ένα σύνολο µορίων, που θα συνιστά το Βαθµό Μεταθετότητάς του (ΒΜ).
Με βάση τον ΒΜ, για κάθε µισθωτό, θα εκδίδονται µηχανογραφικά, το πρώτο τρίµηνο
κάθε χρόνου, Πίνακες Μεταθετότητας,µε µέριµνα της ∆ΠΡΣ, οι οποίοι θα ανακοινώνονται
στο Προσωπικό της Επιχείρησης.
µετάθεση χωρίς

Ο ΒΜ λειτουργεί ως εξής: Οταν πρόκειται για

αίτηση του µισθωτού, ο ΒΜ του τον διασφαλίζει έναντι των

συναδέλφων του, µε µικρότερο ΒΜ (µετατίθεται αυτός που έχει µικρότερο ΒΜ, που
υπηρετεί στον ίδιο τόπο). Οταν πρόκειται για µετάθεση που ζητάει ο ίδιος οµισθωτός, ο
ΒΜ

του τον κάνει επικρατέστερο έναντι των συναδέλφων του µε µικρότερο ΒΜ

(µετατίθεται αυτός που έχει µεγαλύτερο ΒΜ ανεξάρτητα από τον τόπο που υπηρετεί).
Μεταθέσεις µισθωτών, χωρίς αίτησή τους, ενεργούνται µόνο για υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι περιπτώσεις παραπόνων σχετικά µε τις µεταθέσεις, θα εξετάζονται από ειδικό
Συµβούλιο που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό µε συµµετοχή εκπροσώπου της
πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ.
Για την υλοποίηση του νέου αυτού θεσµού (Θέσπιση Κανονισµού Μεταθετότητας)
συγκροτείται Οµάδα Εργασίας αποτελούµενη από τους ∆/ντές των Γραφείων των ΒΓ∆,
ένα στέλεχος της ∆ΠΡΣ, ένα στέλεχος του Κλιµακίου Οργάνωσης, δύο (2) εκρποσώπους
της πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ και εκπρόσωπο του ΚΕΣ/∆ΕΗ, έργο της οποίας θα είναι η
υποβολή, στην ∆ιοίκηση της Επιχείρησης, µέσα σε τρεις µήνες το αργότερο, από την
υπογραφή της παρούσας, σχεδίου ολοκληρωµένου Κανονισµού Μεταθετότητας
Προσωπικού, λαµβάνοντας υπόψη, κατά την µελέτη και το σχετικό σχέδιο που έχει
υποβληθεί στην Επιχείρηση, από την πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ.
Συντονιστής της παραπάνω Οµάδας Εργασίας, ορίζεται ο ΒΓ∆/∆Ι.
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2.

Θέσπιση και εφαρµογή Κανονισµού Ανάθεσης Καθηκόντων στο Προσωπικό.
Καθιερώνεται όπως, η ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό, για όλες τις στάθµες της
ιεραρχίας (ΒΟΚ και κατώτερες), γίνεται ύστερα από προκήρυξη και προδιαγραφή των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, κατά προκηρυσσόµενη θέση, µε συµµετοχή
εκπροσώπου της πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ, της Κατηγορίας του κρινόµενου µισθωτού, στα
αρµόδια, κατά περίπτωση, Οργανα επιλογής ή προεπιλογής των καταλληλοτέρων από
τους υποψηφίους.
Οι ειδικότερες ρυθµίσεις - διαδικασίες που θα τηρηθούν για τις αναθέσεις καθηκόντων ή
και για τη δυνατότητα ανάκλησής τους, µετά από εύλογο χρόνο άσκησης (εφόσον θα
συντρέχουν συγκεκριµένες - αντικειµενικές προυποθέσεις, που θα καθοριστούν), από
Οργανο ανάλογης σύνθεσης µε εκείνο της Ανάθεσης, θα προβλεφθούν από Κανονισµό
Αναθέσεως Καθηκόντων Προσωπικού, σχέδιο του οποίου θα συνταχθεί από την Οµάδα
Εργασίας και τον Συντονιστή, της παρακάτω παραγράφου 4.
Το υπόψη σχέδιο θα υποβληθεί στην ∆ιοίκηση µέσα σε 3 µήνες, το αργότερο, από την
υπογραφή της παρούσας, προκειµένου ο Κανονισµός αυτός, µετά την τελική
διαµόρφωση και έγκρισή του,

από την ∆ιοίκηση, να τεθεί σ'εφαρµογή από 1.8.1990.

Κατά τη σύνταξη του πιο πάνω σχεδίου Κανονισµού, η Οµάδα Εργασίας θα κινηθεί µέσα
στα πλαίσια που προδιαγράφονται στον

συνηµµένο Πίνακα Ι, όπου σ'αυτόν

προβλέπονται, κατά στάθµη καθηκόντων, τα Οργανα Κρίσης, τα Γενικά και Ειδικά
Κριτήρια και τα Οργανα ανάθεσης καθηκόντων.
Μέχρι την θέσπιση και θέση σε ισχύ του πιο πάνω Κανονισµού Ανάθεσης Καθηκόντων
θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι παρακάτω σχετικές ρυθµίσεις:
α)

Απόφαση ∆ιοίκησης 121/1976, για την ανάθεση καθηκόντων στην κατηγορία Τ4,
όπως αυτή έχει συµπληρωθεί ή

τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις ∆ιοίκησης

471/1976, 374/1984, 125/1986 και 227/1986.
β)

Αποφάσεις Γενικού ∆/ντή 205/1986 και 64/1987, για ανάθεση καθηκόντων
Τοµεαρχών ΒΟΚ, ∆/ντών Περιοχών κτλ.

Από την ισχύ της παρούσας ΕΣΣΕ, οι παραπάνω αποφάσεις Γενικού ∆/ντή (205/1986
και 64/1987), θα ισχύουν, ανάλογα και για αναθέσεις καθηκόντων Στάθµης
Υποτοµεάρχη ΒΟΚ.
3.

Ανασύνθεση Οργανογραµµάτων Υπηρεσιακών Μονάδων
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Για την µεθόδευση της υλοποίησης της παραπάνω ρύθµισης (δηλαδή προσδιορισµός
του πλήθους των αναγκαιούντων µισθωτών κατά Κατηγορία/Ειδικότητα και των θέσεων
ιεραρχίας - ευθύνης), συγκροτείται Οµάδα Εργασίας αποτελουµένη από τους ∆/ντές των
Γραφείων των ΒΓ∆ ή άλλα στελέχη οριζόµενα από τους ΒΓ∆, στέλεχος από την ∆ΠΡΣ,
δύο (2) εκπροσώπους της πλέον

ΑΣΟΠ/∆ΕΗ και ένα (1) του ΚΕΣ/∆ΕΗ. Η υπόψη

Οµάδα Εργασίας θα υποβάλει στη ∆ιοίκηση της Επιχείρησης, µέσα σε δύο µήνες το
αργότερο, από την υπογραφή της παρούσας, συγκεκριµένες προτάσεις για την έκδοση
σχετικών Αποφάσεων και Οδηγιών από

τα, κατά νόµο, αρµόδια Οργανα της

Επιχείρησης.
Συντονιστής της παραπάνω Οµάδας Εργασίας ορίζεται, ο επικεφαλής του Κλιµακίου
Οργάνωσης.
Η ολοκλήρωση του παραπάνω έργου θα γίνει µέχρι την 31.12.1990.
4.

Καθιέρωση της συµµετοχής των εργαζοµένων στην Αξιολόγηση του Προσωπικού
Για την υλοποίηση αυτής της ρύθµισης, συγκροτείται Οµάδα Εργασίας αποτελούµενη
από τους ∆/ντές των Γραφείων των ΒΓ∆, ένα στέλεχος της ∆ΠΡΣ, δύο (2) εκπροσώπους
της πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ και ένα (1) εκπρόσωπο του ΚΕΣ/∆ΕΗ, έργο της οποίας είναι να
υποβάλει στη ∆ιοίκηση της Επιχείρησης, µέσα σε τρεις µήνες το αργότερο, από την
υπογραφή της παρούσας, σχέδιο νέου ΕΚΦΑ που θα προβλέπει:
α)

Τη συµµετοχή εκπροσώπων των εργαζοµένων (προερχοµένων από την Κατηγορία
των κρινοµένων) στην αξιολόγηση του προσωπικού, µέχρι και τη στάθµη των
Υποτοµεαρχών ΒΟΚ, ή άλλων καθηκόντων ισότιµης στάθµης.

β)

Την αποκέντρωση της σύνταξης των φύλλων αξιολόγησης σε κριτές, που έχουν
άµεση και ιδία αντίληψη των κρινοµένων.

γ)

Την απλούστευση και τον περιορισµό των κριτηρίων αξιολόγησης, στα απολύτως
ουσιώδη και προσιδιάζοντα στη φύση του αντικειµένου απασχόλησης και στη
στάθµη των καθηκόντων.

Συντονιστής της παραπάνω Οµάδας Εργασίας, ορίζεται ο επικεφαλής του Κλιµακίου
Οργάνωσης.
Ο νέος ΕΚΦΑ θα ισχύσει αναδροµικά από 1.1.1990 και εφεξής.
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5.

Αποκέντρωση Οργάνων Μισθολογικών Προαγωγών
Τροποποιούµενων αναλόγως των παραγρ. 1.α) και 1.β) του άρθρου 22 του ΚΚΠ/∆ΕΗ,
ορίζεται ότι, οι µισθολογικές προαγωγές που ενεργούνται από τα Οργανα της παραγρ.
1.α), θα περιλαµβάνουν από το έτος κρίσεως 1990, προαγωγές µέχρι και του
µισθολογικού κλιµακίου 6.
Ειδικότερα για τις κατηγορίες ΓΥ1, ΓΥ2, ΓΥ3, ΓΥ4 και ΓΥ5, οι προαγωγές των
αντίστοιχων µισθωτών θα ενεργούνται επίσης από τα Οργανα της παραγρ. 1.α) του
άρθρου 22 του ΚΚΠ/∆ΕΗ.
Η Οµάδα Εργασίας της προηγούµενης παραγρ. 4 υπό τον ίδιο Συντονιστή, θα υποβάλει
στη ∆ιοίκηση ολοκληρωµένες προτάσεις, για περαιτέρω αποκέντρωση, σε Περιφερειακά
Οργανα, των προαγωγών λοιπών Κατηγοριών του Προσωπικού, µέχρι τέλος Ιουλίου
1990.

Β.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1.

Κοινωνικές ανάγκες
Προκειµένου να καταρτιστεί και τεθεί σ' εφαρµογή, πρόγραµµα ίδρυσης Λεσχών
Προσωπικού, Πολιτιστικών και Αθλητικών Κέντρων, στις µεγάλες Μονάδες και ιδιαίτερα
στα Ενεργειακά και Λιγνιτικά Κέντρα της Επιχείρησης, συγκροτείται Οµάδα Εργασίας
αποτελουµένη από τον ∆/ντή της ∆∆ΣΕ, ως Συντονιστή, τον ∆/ντή του Γραφείου του
ΒΓ∆ στον οποίο υπάγεται η Μονάδα που θα ιδρυθεί η Λέσχη, ή το Πολιτιστικό ή
Αθλητικό Κέντρο, το ∆/ντή της ∆ΥΣ, εκπρόσωπο της πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ και εκπρόσωπο
του ΚΕΣ/∆ΕΗ.
Η υπόψη Οµάδα Εργασίας θα καταρτίσει λεπτοµερές σχέδιο προγράµµατος και
διαδικασιών υλοποίησης του νέου αυτού θεσµού, το οποίο θα υποβάλει µέσα σε δύο
µήνες, το αργότερο, από την υπογραφή της παρούσας, στη ∆ιοίκηση προκειµένου, µετά
από έγκριση, να τεθεί σε σταδιακή εφαρµογή από 1.5.1990.
Πρώτη εφαρµογή του θεσµού αυτού γίνεται στο χώρο των Λιγνιτικών Κέντρων όπου θα
ιδρυθούν τρεις (3) Λέσχες Προσωπικού (µία στην Κοζάνη, µία στην Πτολεµαίδα και µία
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στη Μεγαλόπολη), τηρουµένων των ρυθµίσεων του εδαφίου γ) της παρ.3 του άρθρου 14
του Π.∆. 57/85.
2.

Υγεία - Πρόνοια εργαζοµένων
α.

Για την επιτάχυνση της λειτουργίας των νέων Πολυιατρείων, τη δηµιουργία
υποδοµής και την εφαρµογή προληπτικής ιατρικής και έρευνας µε την υλοποίηση
του προγράµµατος του Προληπτικού

Περιοδικού Ελέγχου Υγείας, για τους

υπαγόµενους στην Ασφάλιση της ∆ΕΗ, µε προτεραιότητα τους απασχολούµενους
στους πλέον ανθυγιεινούς χώρους (επαγγελµατικές ασθένειες κτλ) συγκροτείται,
από της ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, Συντονιστικό Οργανο µε Επικεφαλής το ∆/ντή
της ∆ΑΠ και µε µέλη το ∆/ντή Κλάδου Υγειονοµικού της ∆ΑΠ, το ∆/ντή της ∆ΥΣ,
Εκπροσώπους της ∆/νσης Προµηθειών, της πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ και του ΚΕΣ/∆ΕΗ.
Αντικείµενο

του

εν

λόγω

Συντονιστικού

Οργάνου,

είναι

ο

καταρτισµός

χρονοδιαγράµµατος για την ολοκλήρωση των έργων που έχουν προγραµµατισθεί,
στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών
εργασιών και η εισήγηση, ιεραρχικά, στο Γενικό ∆/ντή για τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων και αποφάσεων.
β.

Για την επέκταση του θεσµού των Παιδικών Σταθµών και την υλοποίηση των
συµβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης, για ίδρυση Παιδικών Κατασκηνώσεων
και Παραθεριστικών Κέντρων, µε στόχο τη σταδιακή κάλυψη των σχετικών αναγκών
του Προσωπικού, συστήνεται από της ισχύος της παρούσας, Οµάδα Εργασίας από
το ∆/ντή της ∆ΑΠ, τους αρµόδιους κατά περίπτωση ∆/ντές ΒΟΚ και Εκπροσώπους
της ∆ΥΣ, της πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ και του ΚΕΣ/∆ΕΗ.
Εργο αυτής της Οµάδας ορίζεται η σύνταξη και υποβολή στη ∆ιοίκηση σχετικών
προτάσεων και προγράµµατος έργων, µέσα σε τρεις µήνες από την υπογραφή της
παρούσας ΕΣΣΕ, προκειµένου στη συνέχεια η ∆ιοίκηση να λάβει τις σχετικές
αποφάσεις της. Εργο επίσης της προαναφερόµενης Οµάδας είναι να µελετήσει και
την περίπτωση ανάληψης της λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθµών από την
Επιχείρηση.
Ο ΒΓ∆/∆Ι θα εποπτεύει τόσο το Συντονιστικό Οργανο της παραγρ.2.α, όσο και την
Οµάδα Εργασίας της παραγρ. 2.β.
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3.

Προκειµένου να δοθεί δυνατότητα διεύρυνσης των προγραµµάτων ανταλλαγών των
εργαζοµένων στη ∆ΕΗ µε εργαζόµενους άλλων Χωρών, για ενηµέρωση, πολιτιστικούς
λόγους κ.λ.π., στα πλαίσια των σχέσεων της πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ, µε αντίστοιχες
Οργανώσεις άλλων Χωρών, διατίθεται στην πλέον ΑΣΟΠ/∆ΕΗ για το
ποσόν των δρχ. 10.000.000, το οποίο θα

1990 το

χρησιµοποιηθεί, αποκλειστικά, για τους

σκοπούς αυτούς βάσει αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων που θα υποβληθούν προς
τούτο στη ∆ΕΗ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.

Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο ΚΚΠ/∆ΕΗ και οι
ΕΣΣΕ/∆ΕΗ, των προηγούµενων ετών, κατά το µέτρο που δεν τροποποιούνται.

2.

Οι ως ανω 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.

3.

Οπου βάσει των παραπάνω ρυθµίσεων και όρων τροποποιούνται διατάξεις του
ΚΚΠ/∆ΕΗ θα ακολουθήσει, στη συνέχεια, η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από το
Π.∆. 503/75 για την προσαρµογή τους και µόνο.

4.

Κάθε θέµα που θα προκύψει από την ερµηνεία ή εφαρµογή της

παρούσας ΕΣΣΕ,

ρυθµίζεται µε απόφαση του Γενικού ∆/ντή, που εκδίδεται µετά από γνώµη της πλέον
Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού (ΑΣΟΠ/∆ΕΗ), που θα
διατυπώνεται µέσα σε τακτή προθεσµία, η οποία δεν θα υπερβαίνει τον ένα µήνα.

www.genop.gr

Ο Υπουργός ΒΕΤ

Ο Υπουργός Εργασίας

Οι Συµβαλλόµενοι
Ο Εκπρόσωπος της ∆ΕΗ
Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός ∆/ντής

www.genop.gr

Οι Εκπρόσωποι των Εργαζοµένων
Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος

Γεν.Γραµµατέας
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