ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2003
Στην Αθήνα σήµερα την 04.06.2003 στα Κεντρικά Γραφεία της
∆ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ. ΣΤ.ΝΕΖΗ
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, που ενεργεί εν προκειµένω ως
εκπρόσωπος της ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
(∆ΕΗ) Α.Ε και είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος µε την απόφαση αριθ.
115/04.06.2003 του ∆.Σ. αυτής και αφετέρου των κ.κ. Ν.ΠΙΛΑΛΙ∆Η
Προέδρου και Π.ΛΟΦΤΣΑΛΗ Γενικού Γραµµατέα της ΓΕΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ), που έχει
αναγνωρισθεί ως η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική
Οργάνωση (ΑΣΟΠ) του Προσωπικού ∆ΕΗ µε την 7/1978 απόφαση
του Προέδρου του Π∆∆∆ Αθηνων, οι οποίοι ενεργούν εν
προκειµένω ως εκπρόσωποι αυτής και είναι εξουσιοδοτηµένοι
προς τούτο µε την από 18.03.2003 απόφαση του ∆.Σ. αυτής,
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:
Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
Από 01.01.2003 ο µισθός του µισθολογικού κλιµακίου 12 του
ΚΚΠ/∆ΕΗ διαµορφώνεται σε #221,35# (ΕΥΡΩ), και από την
01.07.2003 σε #227,47# (ΕΥΡΩ). Για τους µισθωτούς των λοιπών
µισθολογικών κλιµακίων του ΚΚΠ/∆ΕΗ ισχύει η µεταξύ τους
σταθερή σχέση (συντελεστές), που προβλέπεται στην παράγρ. 1
του ΚΚΠ/∆ΕΗ, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την
παράγρ. 3 του Κεφαλαίου Α΄ της από 28.02.1990 ΕΣΣΕ και τις
µεταγενέστερες αυτής αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Η κράτηση 2% της παραγρ. Α. 13 της ΕΣΣΕ 1995, όπως αυτή
αναπροσαρµόστηκε σε 4 ο/οο µε την παραγρ. Α.3 της ΕΣΣΕ 1996,
θα γίνεται µόνο από τα µέλη των Συλλόγων µελών της πλέον
ΑΣΟΠ/∆ΕΗ.
3. ∆ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το συνολικό ποσό των δανείων που χορηγείται στο προσωπικό
της παραγρ. Β.4 της ΕΣΣΕ 1999 – 2000, αυξάνεται από 1,2% σε
1,4% του συνόλου της ακαθάριστης µισθοδοσίας προσωπικού της
Επιχείρησης του προηγούµενου έτους.
4. ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
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Σε περίπτωση αναδροµικής αυξήσεως των αποδοχών των
µετακινηθέντων εκτός έδρας µισθωτών, η αναδροµικότητα της
αύξησης καταλαµβάνει και την Ηµερήσια Εκτός `Εδρας
Αποζηµίωση.
5. Για τη χορήγηση του Επιδόµατος Τεχνικού Προσωπικού Κυρίων
Σταθµών Παραγωγής ΑΣΠ και Λιγν/χείων δεν απαιτείται από τους
δικαιούχους η συµπλήρωση διετούς υπηρεσίας και χορηγείται
εφεξής αµέσως µε την ανάληψη υπηρεσίας τους στα Υπηρεσιακά
Κλιµάκια που προβλέπεται η χορήγησή τους.
6. ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
6.1. Η ονοµασία «Επαγγελµατικό Επίδοµα» αντικαθίσταται εφεξής
από τον όρο «Επίδοµα Εκπ/σης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Επιπέδου 1» και η ονοµασία «Επίδοµα Μέσης Εκπ/σης» από τον
όρο «Επίδοµα Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Επιπέδου 2».
6.2 `Οσον αφορά στους δικαιούχους αυτών µισθωτούς θα ισχύει
εφεξής το ακόλουθο σχήµα:
ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 1.
Το επίδοµα αυτό το δικαιούνται οι κάτοχοι:
- Απολυτηρίου του Γυµνασίου τριετούς φοίτησης
- Πτυχίου των Κατώτερων Τεχνικών – Επαγγελµατικών
Σχολών των ετών µέχρι το 1977.
- Πτυχίου των Τεχνικών – Επαγγελµατικών Σχολών και
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ Νέου Τύπου του Ν.576/77.
- Πτυχίου των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83
- Πτυχίου των Τεχνικων – Επαγγελµατικών Σχολών του
Ν.1566/85.
- Πτυχίου των ΤΕΕ Α΄ΚΥΚΛΟΥ και των ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ
Μαθητείας του ΟΑΕ∆.
- Πτυχίου των ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ και των ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ
Μαθητείας ΟΑΕ∆.
- Πτυχίου ΚΕΤΕ Τεχνικών Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυκείων
ή Μέσων Τεχνικών – Επαγγελµατικών Σχολών.
Επίσης το δικαιούνται όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις που
περιγράφονται για το Επίδοµα Μέσης Εκπαίδευσης στο αναλυτικό
www.genop.gr

Εγχειρίδιο Επιδοµάτων Προσωπικού ∆ΕΗ (που κυρώθηκε µε την
36/99 Απόφ. Γεν. ∆/ντή).
7. ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Τα δύο µέρη δεσµεύονται να έχουν καταρτίσει και συµφωνήσει
µέχρι το τέλος του έτους ένα νέο µισθολόγιο και νέο σύστηµα
αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού.
Βασική αρχή του νέου µισθολογίου θα είναι ότι µε αυτό θα
αµείβεται η αξία της θέσης την οποία κατέχει ο µισθωτός, ο βαθµός
της υπευθυνότητάς του µέσα σ’αυτή κι ο βαθµός της απόδοσής
του. Τα κριτήρια αξιολόγησης των θέσεων και η αξιολόγηση των
θέσεων, θα συµφωνηθούν µεταξύ ∆ΕΗ και ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ.
Με το νέο σύστηµα αµοιβών δηµιουργείται ένας ενιαίος µισθός
παγίων αποδοχών για κάθε µισθωτό, χωρίς τα πάσης φύσεως
ειδικά επιδόµατα, στον οποίο ενσωµατώνονται τα παρακάτω
µεγέθη του ισχύοντος µισθολογίου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ο µισθός του µισθολογικού Κλιµακίου
Το χρονοεπίδοµα
Το αντίστοιχο Επίδοµα Στάθµης Εκπαίδευσης
Το Επίδοµα Εξοµάλυνσης 30%
Το Γενικό Επίδοµα 7% της ΕΣΣΕ 1995
Το σύνολο της ΑΤΑ

Με το νέο σύστηµα αξιολόγησης θα αξιολογείται η ετήσια απόδοση
του µισθωτού, µε βάση τρείς (3) τουλάχιστον διαβαθµίσεις, οι
οποίες θα έχουν άµεση σχέση µε το ποσό της ετήσιας αύξησης,
λόγω προαγωγής, των αποδοχών κάθε µισθωτού.
Η επιβάρυνση από την εφαρµογή του ως άνω νέου µισθολογίου,
µη συµπεριλαµβανοµένης της ωρίµασης και των αυξήσεων λόγω
πληθωρισµού, όπως αυτές θα συµφωνούνται µε τις ΕΣΣΕ στα
πλαίσια των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, θα κατανεµηθεί σε
τρία (3) χρόνια αρχής γενοµένης από 01.01.2004. Σε περίπτωση
καθυστέρησης επίτευξης συµφωνίας πέραν της ανωτέρω
ηµεροµηνίας η ισχύς του νέου µισθολογίου και η επιβάρυνση για
την εφαρµογή του θα αρχίζει από 01.01.2004.
Η κατ΄ έτος επιβάρυνση µε την οποία θα αυξάνονται οι συνολικές
τακτικές
αποδοχές
του
προηγούµενου
έτους,
συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών, θα
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ανέρχεται σε 23,5 εκ. ΕΥΡΩ ( 8 δις.δρχ) για το 2004, σε 25 εκ.
ΕΥΡΩ ( 8,5 δις.δρχ) για το 2005 και σε 26,5 εκ. ΕΥΡΩ ( 9 δις.δρχ)
για το 2006.
Τα παραπάνω θα ισχύσουν µε την προϋπόθεση της έγκρισής τους
από τους συναρµόδιους Υπουργούς.
Β. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΚΚΠ/∆ΕΗ
–
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

&

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να µεριµνήσουν ώστε να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη σύνταξη σχεδίων νέου
ΚΚΠ/∆ΕΗ, νέου µισθολογίου και νέου συστήµατος αξιολόγησης
προσωπικού µε σκοπό την περάτωσή τους µέχρι 31.12.2003. Η
πρόταση της Επιχείρησης για µερική τροποποίηση άρθρων του
ισχύοντος ΚΚΠ/∆ΕΗ που αφορούν ειδικότερα το πειθαρχικό
δίκαιο και την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης εργασίας του
προσωπικού συµφωνείται να αντιµετωπισθεί στο πλαίσιο της ως
άνω αναµόρφωσης του ΚΚΠ/∆ΕΗ.
2. ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ
Με
απόφαση
του
∆ιευθύνοντος
Συµβούλου
θα
αναπροσαρµοστούν κατάλληλα τα ποσοστά των βαθµίδων όλων
των κατηγοριών του Προσωπικού, προκειµένου να καταστεί
δυνατόν να προαχθούν όσοι τακτικοί µισθωτοί κριθούν προακτέοι
κατά τα έτη κρίσεως.
3. ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ
Οι ηµέρες σπουδαστικής άδειας αυξάνονται από δέκα πέντε (15)
σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες και για όσα χρόνια είναι η
κανονική διάρκεια σπουδών προσαυξηµένα κατά ένα (1) έτος.
4. ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Στους µισθωτούς (τακτικούς - έκτακτους – ηµεροµίσθιους) που
πάσχουν ή έχουν παιδιά που πάσχουν από νόσηµα, το οποίο
απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος χορηγείται ειδική άδεια µε
αποδοχές µέχρι είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο
επιπλέον της κανονικής άδειας.
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5. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
1. Οι αιµορροφιλικοί µισθωτοί της ∆ΕΗ που η κατάστασή τους
βεβαιώνεται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές του
ΟΑΠ/∆ΕΗ, ακολουθούν µειωµένο ηµερήσιο ωράριο κατά µία
(1) ώρα.
2. Η παραγρ. 4 του κεφαλαίου Β’ της από 03.04.1996 ΕΣΣΕ
Προσωπικού ∆ΕΗ αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους µισθωτούς – γονείς προβληµατικών παιδιών, ηλικίας µέχρι
18 ετών, που η κατάστασή τους βεβαιώνεται από τις αρµόδιες
Υγειονοµικές Επιτροπές του ΟΑΠ/∆ΕΗ, χορηγείται ηµερησίως
ωριαία άδεια βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης.
Επίσης στους
µισθωτούς – γονείς προβληµατικών παιδιών,
ηλικίας άνω των 18 ετών, µε ποσοστά αναπηρίας 67% και άνω,
που η κατάστασή τους βεβαιώνεται από τις αρµόδιες Υγειονοµικές
Επιτροπές του ΟΑΠ/∆ΕΗ, χορηγείται ηµερησίως ωριαία άδεια
βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης.
∆ικαιούχοι της υπόψη άδειας είναι τόσο οι µισθωτές, όσο και οι
µισθωτοί των οποίων η εργαζόµενη σύζυγος δεν δικαιούται
αντίστοιχης άδειας, ενώ σε περίπτωση συνυπηρέτησης και των
δύο γονέων στη ∆ΕΗ, την άδεια λαµβάνει ο ένας εκ των δύο µετά
από κοινή αίτησή τους, που συνυποβάλλεται στις Υπηρεσιακές
Μονάδες και των δύο.
Η παραπάνω άδεια διακόπτεται, σε περίπτωση που ένας εκ των
δύο
συζύγων
συνταξιοδοτηθεί
εκτός
της
περίπτωσης
συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας προς εργασία.
Ακόµη την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι µισθωτοί που έχουν
σύζυγο µε ποσοστό αναπηρίας 100% που βεβαιώνεται από
αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές, τον οποίο και συντηρούν.
6. ∆ΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το ποσό της δαπάνης που αφορά την ανάπτυξη κοινωνικών
προγραµµάτων των µισθωτών της Επιχείρησης, σύµφωνα µε την
παραγρ. 3 της ΕΣΣΕ 1995, που διατέθηκε κατά το έτος 2002
προσαυξηµένο κατά 4% για τα έτη 2003 και 2004, θα διατεθεί
σωρρευτικά κατά το έτος 2003.
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7. ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξετάσει µε τις
συνεργαζόµενες για τη µισθοδοσία του προσωπικού της τράπεζες,
τη δυνατότητα δανειοδότησής του, µε ευνοϊκότερους όρους για
τους εργαζόµενους.
Γ. 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.
3. Κάθε θέµα που θα
προκύψει από την ερµηνεία ή
εφαρµογή της παρούσας ΕΣΣΕ, ρυθµίζεται µε απόφαση του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, που εκδίδεται µετά από γνώµη
της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης
(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 Α.Ε Οι Εκπρόσωποι των Εργαζοµένων
ΣΤ.ΝΕΖΗΣ
∆/νων Σύµβουλος
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Ν.ΠΙΛΑΛΙ∆ΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ

Π.ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ
α.α
ΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΣ
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