Άδειες σύμφωνα με την ΚΣΣΕ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ
Στους εργαζομένους των ΔΕΥΑ χορηγούνται άδειες όπως καθορίζεται κάθε φορά από
την εργατική νομοθεσία και τις αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης.
Εκτός από τις παραπάνω άδειες στους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ που είναι μέλη του
σωματείου εργαζομένων της επιχείρησης που ανήκει στη δύναμη της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ
χορηγούνται επιπλέον οι άδειες:
1. Άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών κατά τον τοκετό της συζύγου.
2. Άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών λόγω θανάτου συγγενών πρώτου βαθμού. Η

άδεια λόγω θανάτου συγγενών χορηγείται και για συγγενείς εξαγχιστείας
(πεθερός-α, κουνιάδος-α).
3. Άδεια αιμοδοσίας δύο (2) εργάσιμων ημερών. Στην άδεια αιμοδοσίας των δύο
ημερών δεν υπολογίζεται η ημέρα που πραγματοποιείται η αιμοδοσία και
χορηγείται εντός του ημερολογιακού έτους.
4. Άδεια πέντε (5) επιπλέον εργάσιμων ημερών κάθε έτος με αποδοχές για όσους
εργάζονται αναλογικά με τις ημέρες εργασίας στους βιολογικούς καθαρισμούς (εκτός
των υπάλληλων γραφείου), τα αντλιοστάσια αποχέτευσης και τα αποφρακτικά
μηχανήματα.
5. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά και με πλήρες ωράριο στα
εξωτερικά συνεργεία (εργάτες- τεχνίτες- οδηγοί-χειριστές μηχανημάτων έργων) καθώς
και στους εργαζόμενους σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, αντλιοστάσια ύδρευσηςαποχέτευσης-τηλεθέρμανσης-αφαλάτωσης, με τη συμπλήρωση των 3 ετών
απασχόλησης χορηγείται επιπλέον κανονική άδεια 2 ημερών το χρόνο. Την
παραπάνω άδεια δεν δικαιούται στο προσωπικό που τους χορηγείται η άδεια των 5
ημερών επιπλέον της κανονικής.
6. Στον εργαζόμενο γονέα, μητέρα ή πατέρα, χορηγείται μειωμένο ωράριο εργασίας
δύο ωρών ανά ημέρα για τα πρώτα δύο έτη μετά την άδεια τοκετού και λοχείας και
μιας ώρας ανά ημέρα για τα επόμενα δύο έτη, με αποδοχές.
Ο εργαζόμενος γονέας, μητέρα ή πατέρας μπορεί να επιλέξει, αντί του
μειωμένου ωραρίου εργασίας, άδεια για την ανατροφή του παιδιού εννέα (9)
ημερολογιακών μηνών μετά την άδεια τοκετού και λοχίας, με αποδοχές.
Ο εργαζόμενος πατέρας μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής παιδιού
στην περίπτωση που η σύζυγός του δεν κάνει χρήση της άδειας αυτής, με τις
προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.
7. Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου θα έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία
(1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών.
8. Η κανονική άδεια δύναται να χορηγείται στους εργαζόμενους τμηματικά, μετά
από αίτηση τους.
9. Δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να λαμβάνουν ολιγόωρες άδειες
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μέχρι συμπληρώσεως (5) ημερών της κανονικής τους άδειας.
10. Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή
των αποδοχών, για εργαζόμενους-ες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω σύμφωνα με
γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ανεξαρτήτως παθήσεως. Επίσης δικαιούνται μειωμένο ωράριο
εργαζόμενοι-ες που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία από
67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100%, εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση του
ΚΕΠΑ.
11. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το
οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται
ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο.
12. Τις αποδοχές για τις τρεις πρώτες ημέρες άδειας ασθένειας κάθε έτους θα τις
καταβάλλουν εξ' ολοκλήρου οι Δ.Ε.Υ.Α.
13. Στα συνδικαλιστικά όργανα του νομίμου σωματείου της Δ.Ε.Υ.Α. καθώς και στα
μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α. χορηγείται συνδικαλιστική άδεια, όπως αυτή
ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία, με πλήρεις αποδοχές. Στους
εργαζόμενους των ΔΕΥΑ που είναι εκλεγμένοι Αντιπρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς
Εργατικών Κέντρων, η συνδικαλιστική άδεια μέχρι 5 ημέρες των μήνα θα χορηγείται με
πλήρεις αποδοχές.
14. α) Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή
μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης,
χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
β) Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες
κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς η τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά
ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι
δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.
Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών.
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