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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ Α.Ε. 
ΕΤΩΝ 2008 – 2009  

 
 Στην Αθήνα σήµερα την 23η Ιουλίου 2008 στα Κεντρικά Γραφεία της 
∆ΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ. Π.Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, που ενεργεί εν προκειµένω ως 
εκπρόσωπος της ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (∆ΕΗ) Α.Ε. και 
είναι ειδικά εξουσιοδοτηµένος µε την απόφαση αριθ. 158/22.07.2008 του ∆.Σ. 
αυτής και αφετέρου των κ.κ. Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Προέδρου και Ε. 
ΜΠΟΥΖΟΥΛΑ Γενικού Γραµµατέα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ – 
ΚΗΕ), που έχει αναγνωρισθεί ως η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική 
Οργάνωση (ΑΣΟΠ) του Προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε. µε την 7/1978 απόφαση 
του Προέδρου του Π∆∆∆ Αθηνών, οι οποίοι ενεργούν εν προκειµένω ως 
εκπρόσωποι αυτής και είναι εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο µε την από 
22.07.2008 απόφαση του ∆.Σ. αυτής, συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως 
αποδεκτά τα παρακάτω  : 
 
Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
1. Από την 01.02.2008 ο µισθός του µισθολογικού κλιµακίου 12 του 

ΚΚΠ/∆ΕΗ διαµορφώνεται σε #359,50# € (ΕΥΡΩ), από την 01.09.2008 
σε #399,31# € (ΕΥΡΩ), από την 01.02.2009 σε #411,29# € (ΕΥΡΩ) και 
από την 01.09.2009 σε #425,69# € (ΕΥΡΩ). 

  
 Για τους µισθωτούς των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων του ΚΚΠ/∆ΕΗ 

ισχύει η µεταξύ τους σταθερή σχέση (συντελεστές), που προβλέπεται 
στο άρθρο 7, 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 του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
2. Στις τιµές των µ.κ. του ΚΚΠ/∆ΕΗ, έχουν ενσωµατωθεί ποσοστά της 

ΑΤΑ ετών 1990 και 1991 µε τα οποία ολοκληρώνεται και η 
ενσωµάτωση του συνόλου της ΑΤΑ. 

 
 

Από 01.02.2008 ενσωµατώνεται και παύει να ισχύει 
αυτοτελώς το ποσοστό 5,8% της πρώτης 
δόσης ΑΤΑ έτους 1990 και ποσοστό 3% 
από το ποσοστό της δεύτερης δόσης ΑΤΑ 
έτους 1990   
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Από 01.09.2008 ενσωµατώνεται και παύει να ισχύει 
αυτοτελώς το εναποµείναν ποσοστό 4,1% 
από το ποσοστό της δεύτερης δόσης ΑΤΑ 
έτους 1990, το ποσοστό 2,5 % της πρώτης 
δόσης της ΑΤΑ έτους 1991 και το ποσοστό 
2,5% της δεύτερης δόσης της ΑΤΑ έτους 
1991  

 
 
 
 
 
3. Με την παρούσα ΕΣΣΕ συµφωνείται να διατεθεί εντός του έτους 2009 

το ποσό των 25 εκ. €, κατά ανώτατο όριο προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η άρση των στρεβλώσεων και η δίκαιη και ανάλογη του τόπου 
και των συνθηκών εργασίας διαµόρφωση των ειδικών επιδοµάτων 
στους µισθωτούς της Επιχείρησης, όπως προβλέπεται στο Κεφ. Β’, 
παράγρ. 2 της ΕΣΣΕ 2006 προϋπόθεση αναγκαία για τη θέσπιση νέου 
µισθολογίου στο πλαίσιο των συµφωνηθέντων µε τις ΕΣΣΕ 1999 – 
2000, 2001, 2003 και 2006.   

 
Η υπόψη διαµόρφωση των ειδικών επιδοµάτων θα ολοκληρωθεί µέχρι 
τον Ιούνιο 2009 και τελεί υπό την προϋπόθεση της σχετικής συµφωνίας 
µεταξύ της ∆ΕΗ και των εκπροσώπων της πλέον ΑΣΟΠ.  Με την 
επίτευξη της συµφωνίας θα  διατεθεί από την Επιχείρηση το ποσό των 
25 εκ. €, για την υλοποίησή της από 01.01.2009. 

 
4. ΧΡΟΝΟΕΠΙ∆ΟΜΑ 
 
 Από 01.02.2008 η υποπαράγραφος α) της παράγρ. 1 του άρθρου 8α 

του ΚΚΠ/∆ΕΗ όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 3 του 
Κεφαλαίου Α της ΕΣΣΕ 2006 συµπληρώνεται ως ακολούθως  : 

 
« Μετά τη συµπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ποσοστό 76% 
 Μετά τη συµπλήρωση 36 ετών υπηρεσίας ποσοστό 88%». 
 
Κατά τα λοιπά η χρονοκλιµάκωση ισχύει ως έχει.  

 
 
Β.  ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
1. Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος των διατάξεων της παραγρ. 5 του 

Κεφαλαίου Β’ της ΕΣΣΕ 2006 ως εξής  : 
 

« Ανάλογη ρύθµιση ισχύει και στην περίπτωση της λύσης σύµβασης 
εργασίας µισθωτού ο οποίος έχει εξαντλήσει την µισθολογική εξέλιξη 
της Κατηγορίας του µέχρι του τερµατικού αυτής µ.κ. τουλάχιστον για 
χρονικό διάστηµα 6 µηνών.   Στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται 
αναπροσαρµογής των αποδοχών του µε χορήγηση κλάσµατος του 
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Επιδόµατος Ευδόκιµης Παραµονής (Ε.Ε.Π.) αντίστοιχο του 
δεδουλευµένου χρόνου.  
Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόµενα στα 
προηγούµενα εδάφια της παρούσης παραγράφου.» 

 
2. Συµπληρώνεται η παράγρ. 6 του Κεφαλαίου Ε της ΕΣΣΕ 1990 ως 

ακολούθως  : 
  

« Οι µισθωτοί που ανήκουν στην Κατηγορία Τ4 (Τεχνικοί γενικά) και 
στην Κατηγορία Τ5 (Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές) ή που θα 
µεταταγούν σ’ αυτές και οι οποίοι κατέχουν ή θα αποκτήσουν στο 
µέλλον, Απολυτήριο Λυκείου ή Απολυτήριο Σχολής Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή Επαγγελµατική 
άδεια Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού ή άλλη προσιδιάζουσα προς τη 
συγκεκριµένες Κατηγορίες επαγγελµατική άδεια, για τις οποίες 
χορηγείται Επίδοµα Μέσης Εκπαίδευσης, εξελίσσονται µισθολογικώς 
στο τερµατικό µισθολογικό κλιµάκιο της Κατηγορίας τους.».  

 
 
 
 
 
3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ 
 

Τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 30, παράγρ. 10, του ΚΚΠ/∆ΕΗ, 
που αφορά στον Πειθαρχικό Ελεγχο του Προσωπικού, ως ακολούθως  
: 

 
 «Ανωµοτί εξέταση µαρτύρων, αντί για ένορκη, κατά τη διοικητική 

ανάκριση» 
 
 
4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 
 Στους µισθωτούς που έχουν χηρέψει, στον άγαµο (η) γονέα ή 

διαζευγµένο (η), που έχει νοµίµως την επιµέλεια του παιδιού, 
χορηγείται ειδική άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το 
χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.  Γονέας µε 
τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων 
ηµερών.  Η άδεια αυτή χορηγείται, λόγω αυξηµένων αναγκών 
φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών 
συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από 
συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και 
δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας 
κανονικής άδειας.  Μισθωτοί που δικαιούνται την εν λόγω ειδική άδεια, 
θα πρέπει να τη λαµβάνουν µέχρι την 31.12. έκαστου έτους. 

 
 
5. Η παράγραφος Β.5. της από 23.04.1997 ΕΣΣΕ αντικαθίσταται ως εξής  

: 
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« Από την υπογραφή της παρούσας καθιερώνεται η χορήγηση 
τρίµηνης άδειας µε αποδοχές στις µισθωτές οι οποίες υιοθετούν 
ανήλικο παιδί ηλικίας µέχρι έξι (6) ετών, και µετά την ανάληψη της 
φροντίδας του τέκνου από τους θετούς γονείς, µε προσκόµιση των 
νόµιµων δικαιολογητικών υιοθεσίας». 

 
 
 
Γ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
1. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο 

ΚΚΠ/∆ΕΗ και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ∆ΕΗ των προηγούµενων 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 Εκπρόσωποιτων Εργαζοµένων 

 
Π.Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ–ΚΗΕ 
 

Ε. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ Γεν. Γραµµατέας 
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ–ΚΗΕ 
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