ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ
Στην Αθήνα σήµερα την 26ην Μαϊου 1994 στα Κεντρικά
Γραφεία της ∆ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ.
Α∆Ρ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γενικού ∆ιευθυντή, που ενεργεί εν
προκειµένω ως εκπρόσωπος της ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (∆ΕΗ) και είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος µε
την απόφαση αριθµ. 129/26.5.1994 του ∆.Σ. αυτής και
αφετέρου των κ.κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΩΛΗ Προέδρου και Ρ.ΡΙΖΟΥ
Γενικού Γραµµατέα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ), που έχει αναγνωριστεί
ως
η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση
(ΑΣΟΠ) του Προσωπικού της ∆ΕΗ µε την 7/1978 απόφαση του
Προέδρου του Π∆∆∆ Αθηνών, οι οποίοι ενεργούν εν
προκειµένω ως Προέδρου του Π∆∆∆ Αθηνών, οι οποίοι
ενεργούν εν προκειµένω ως εκπρόσωποι αυτής και είναι
εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο µε την από 24.5.94 απόφαση του
∆.Σ. αυτής, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα
παρακάτω:
Από την 1.5.1994 ο µισθός του Μισθολογικού Κλιµακίου 12
του ΚΚΠ/∆ΕΗ διαµορφώνεται στις 40.487 δραχµές και από την
1.9.94 στις 43.751 δραχµές.
Για τους µισθούς των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων του
ΚΚΠ/∆ΕΗ ισχύει η µεταξύ τους σταθερή σχέση (συντελεστές),
που προβλέπεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 7 του ΚΚΠ/∆ΕΗ,
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παραγρ.3 του
Κεφαλαίου Α’ της από 28.2.1990 ΕΣΣΕ.
Στους µισθούς των, κατά τα παραπάνω, µισθολογικών
κλιµακίων του ΚΚΠ/∆ΕΗ έχουν ενσωµατωθεί τα ποσοστά της
ΑΤΑ του έτους 1986 ως εξής:
Από 1.5.1994 τα ποσοστά της α’ και β’ δόσης και από 1.9.1994
το ποσοστό της γ’ δόσης της ΑΤΑ 1986.
Aπό τις ίδιες ηµεροµηνίες τα ποσοστά αυτά παύουν να ισχύουν
αυτοτελώς.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του Κεφαλαίου
Β’ της ΕΣΣΕ Προσωπικού ∆ΕΗ της 28.2.1990.
Αντίστοιχες µε τις παραπάνω ρυθµίσεις θα ισχύσουν και για το
µισθολογικό σύστηµα του προσωπικού ΓΚΠ/ΗΕΑΠ, σύµφωνα
µε τα µέχρι σήµερα αναλόγως εφαρµοζόµενα.
Με απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή θα αναπροσαρµοστούν
κατάλληλα τα ποσοστά των βαθµίδων όλων των κατηγοριών
προσωπικού, προκειµένου να καταστεί δυνατόν να προαχθούν
όσοι τακτικοί µισθωτοί κριθούν προακτέοι κατά τα έτη κρίσεως
1994 και 1995, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ.
3. Η ∆ΕΗ θα αντιµετωπίσει σε εύλογο χρόνο στα πλαίσια των
οικονοµικών δυνατοτήτων της επιµέρους αιτήµατα Κατηγοριών
και Ειδικοτήτων του προσωπικού που έχουν υποβληθεί από τις
αντιπροσωπευτικές κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του.
4. Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ µε εκπροσώπους της θα συµµετέχει στις
επιτροπές που θα συγκροτούνται µε αποφάσεις του Γ.∆/ντή, οι
οποίες θα έχουν στόχο τον καθορισµό στρατηγικών,
εκσυγχρονισµού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και
αναµόρφωσης µισθολογικού και βαθµολογικού καθεστώτος.
5. Για την ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζοµένων της ∆ΕΗ µε
τους συναδέλφους τους των χωρών της Ευρωπαϊκής `Ενωσης
και τη συµµετοχή της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ σε οµοειδείς ∆ιεθνείς
Οργανώσεις, η ∆ΕΗ καλύπτει αιτιολογηµένες δαπάνες που
πραγµατοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς µετά από
συνεννόηση µε τη Γ∆/∆Ι της ∆ΕΗ και σχετική έγκριση.
6. Προκειµένου να καταστεί δυνατόν να περατώνονται το
ταχύτερο οι εκκρεµότητες συνεπεία προσφυγής στο ∆.Σ.Κ. στις
περιπτώσεις µη ένταξης στο τακτικό προσωπικό ή απόλυσης
λόγω τρίτης στασιµότητας, καθώς και προσφυγής στο Π.Π.Σ.
στις περιπτώσεις του άρθρου 36 παραγρ. 2 του ΚΚΠ/∆ΕΗ,
ορίζονται τα ακόλουθα:
6.1. Οι προσφυγές στο ∆.Σ.Κ. θα εισάγονται σ’αυτό από τον
γενικό ∆ιευθυντή µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής τους.
6.2. Παράπονα κατά του χαρακτηρισµού της αποχής ή της
µετάθεσης ως αδικαιολόγητης, υποβάλλονται στο Π.Π.Σ. µέσα
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σε προθεσµία 30 ηµερών από της κοινοποιήσεως, επί αποδείξει,
του σχετικού εγγράφου λύσης της σύµβασης εργασίας.
6.3. Το ∆.Σ.Κ. και το Π.Π.Σ. στις παραπάνω περιπτώσεις
αντίστοιχα, υποχρεούνται να συζητούν τις υποθέσεις και να
εκδίδουν τις αποφάσεις τους µέσα σε προθεσµία 50 ηµερών
από της εισαγωγής τους σ’αυτά.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ,
ισχύουν ο ΚΚΠ/∆ΕΗ και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ∆ΕΗ των
προηγουµένων ετών, κατά το µέτρο που δεν
τροποποιούνται µε την παρούσα ΕΣΣΕ.
2. Οι ρυθµίσεις της παρούσας ΕΣΣΕ δεν καταλαµβάνουν το
έκτακτο ηµεροµίσθιο προσωπικό.
Κάθε θέµα που θα προκύψει από την ερµηνεία ή εφαρµογή
της παρούσας ΕΣΣΕ, ρυθµίζεται µε απόφαση του Γενικού
∆ιευθυντή, που εκδίδεται µετά από γνώµη της πλέον
Αντιπροσωπευτικής
Συνδικαλιστικής
Οργάνωσης
Προσωπικού (ΑΣΟΠ)/∆ΕΗ, η οποία θα διατυπώνεται µέσα
σε τακτή προθεσµία που δεν θα υπερβαίνει τον ένα µήνα.
Η παρούσα ΕΣΣΕ καταρτίζεται, κατά νόµο, σε τρία (3)
πρωτότυπα, από τα οποία ανά ένα πήραν τα συµβαλλόµενα
µέρη και το τρίτο κατατίθεται στην αρµόδια Επιθεώρηση
Εργασίας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Εκπρόσωπος της ∆ΕΗ Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων
Α.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γεν.∆ιευθυντής
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Α.ΤΣΩΛΗΣ
Ρ.ΡΙΖΟΣ
Πρόεδρος
Γ.Γραµµατέας
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ

