ΠΡΑΞΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ..../......./...../......

ΚΛΑΔΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ
Για τθ ρφκμιςθ των όρων αμοιβισ και εργαςίασ των εργαηομζνων ςτισ
Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ όλθσ τθσ Χώρασ.

Σιμερα τθν ..../..../............ ςτ.... ................... μεταξφ των:

1.

Ζνωςθσ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό τθσ, κ. Γιϊργθ Μαρινάκθ.
2.

Τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Εργαηομζνων ςτισ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ

Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α.), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από
τουσ κ.κ. Παφλο Δραγκόλα, Πρόεδρο και Αχιλλζα Μθτράκο, Γενικό Γραμματζα,
ςυμφωνοφνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουκα:

Άρκρο 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Συνάπτεται μεταξφ των ανωτζρω νζα κλαδικι ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ
διάρκειασ από 01.01.2014 ζωσ 31.12.2016. Η παροφςα ςυλλογικι ςφμβαςθ
εργαςίασ ρυκμίηει όλουσ τουσ όρουσ των εργαςιακϊν ςχζςεων των εργαηομζνων
όλων των ειδικοτιτων, που απαςχολοφνται με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και το δόκιμο προςωπικό ςε κάκε είδουσ
Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ, Τθλεκζρμανςθσ, όλθσ τθσ
Χϊρασ και είναι μζλθ των ςωματείων, που ανικουν ςτθν Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Άρκρο 2
ΑΔΕΙΕ
Στα πλαίςια τθσ ελευκερίασ τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, θ οποία είναι
απόλυτα ςεβαςτι από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ωσ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα,
διατυπϊνεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ριτρα διατιρθςθσ του ςυνόλου των
ςυνδικαλιςτικϊν αδειϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ όπωσ
αυτζσ ιςχφουν ςιμερα. Επιςθμαίνεται, ότι διατθρείται ςε ιςχφ το άρκρο 6 παρ. 7
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τθσ Κλαδικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ ζτουσ 2009 και κάκε άλλθ
τροποποίθςθ μπορεί να λάβει χϊρα μόνο μετά από νεότερθ ςυμφωνία των δφο
μερϊν.

Άρκρο 3
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΗ
Το άρκρο 4 τθσ προθγοφμενθσ κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ
ετϊν 2011 - 2013 αντικακίςταται ωσ εξισ:
Η καταβολι τθσ μιςκοδοςίασ των υπαγομζνων ςτθν παροφςα κλαδικι
ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ, μιςκωτϊν και εργαηομζνων, κα γίνεται ςφμφωνα με
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ μεταξφ των μερϊν ςυμφωνίεσ, οι οποίεσ κα αποτελζςουν
παράρτθμα τθσ παροφςασ, εφόςον ςυναφκοφν ζωσ τθν θμερομθνία τυπικισ λιξθσ
αυτισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα με προθγοφμενεσ Κλαδικζσ ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ζχουν ςυμφωνθκεί
Στθν παροφςα ςυλλογικι ςφμβαςθ γίνεται κοινϊσ αποδεκτό από αμφότερα
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ότι τόςο λόγω τθσ φφςθσ και λειτουργίασ των Δθμοτικϊν
Επιχειριςεων Φδρευςθσ, Αποχζτευςθσ και Τθλεκζρμανςθσ όςο και των εκ του
λόγου αυτοφ αναγκϊν, θ ρφκμιςθ τθσ μιςκοδοςίασ και λοιπϊν παροχϊν του
προςωπικοφ αυτϊν εξυπθρετείται βζλτιςτα με τον κεςμό τθσ ςυλλογικισ
διαπραγμάτευςθσ.
Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχζσ ανϊτερεσ από τισ εκάςτοτε
μεταξφ των μερϊν ςυμφωνίεσ ι ευνοϊκότεροι όροι εργαςίασ, που προβλζπονται
από νόμουσ, υπουργικζσ αποφάςεισ, Σ.Σ.Ε. ι Δ.Α., ζκιμα, Οργανιςμοφσ Εςωτερικϊν
Υπθρεςιϊν των Δ.Ε.Υ.Α. κ.λ.π., δεν κίγονται με τθν παροφςα και εξακολουκοφν να
ιςχφουν.
Άρκρο 4
ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Καλοφνται τα Δ.Σ. κάκε Δ.Ε.Υ.Α. να προβοφν ςτα πλαίςια κοινωνικισ
προςταςίασ ςε κάκε νόμιμθ ενζργεια για τθν αςφάλιςθ του προςωπικοφ τουσ και
ωσ προσ τοφτο ςτθ ςφναψθ αποταμιευτικοφ - αςφαλιςτικοφ προγράμματοσ με
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ μετά από επιλογι διαμζςω διαδικαςιϊν διαφάνειασ για
το ςφνολο του τακτικοφ προςωπικοφ. Προτείνεται κάκε επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει
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κατά ποςοςτό 3/4 και ο κάκε εργαηόμενοσ κατά ποςοςτό 1/4 του ςυνολικοφ
ετιςιου ποςοφ προσ αςφάλιςθ, που τουσ αναλογεί. Εργαηόμενοσ, που δε κα
ςυμμετζχει κατά το ωσ άνω αναφερόμενο ποςοςτό 1/4 του ποςοφ, δε κα
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο πρόγραμμα. Η αςφάλιςθ κα αφορά μόνο το τακτικό
προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ, ο δε κάκε νζοσ αςφαλιςμζνοσ κα εντάςςεται ςτο
πρόγραμμα από το επόμενο ζτοσ, από το οποίο προςελιφκθ (μετά τθ διάνυςθ τθσ
δοκιμαςτικισ περιόδου), το δε κεφάλαιο κα προςαυξάνεται αντίςτοιχα κατά το
αναλογοφν για αυτόν ποςό. Το ποςό, που κα διατίκεται προσ αςφάλιςθ για το
τακτικό προςωπικό, κα αποφαςίηεται με κοινι ςυμφωνία τθσ επιχείρθςθσ και του
οικείου ςωματείου. Η παραπάνω ενζργεια δε ςυνιςτά λόγο νόμιμθσ απαλλαγισ από
τθν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ ςτουσ αρμόδιουσ
φορείσ, όπωσ κάκε φορά ο νόμοσ ορίηει. Σε περίπτωςθ, που ςε κάποια ΔΕΥΑ
υφίςταται ιδθ ιδιωτικι αςφάλιςθ του προςωπικοφ, οι εργαηόμενοι μποροφν να
επιλζξουν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Συλλογικισ Σφμβαςθσ για τθν τροποποίθςθ
των όρων ιδιωτικισ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ.

Άρκρο 5
Αμοιβι επιφυλακισ
Σε περίπτωςθ, που οι εργαηόμενοι τίκενται ςε επιφυλακι (απλι ετοιμότθτα)
εκτόσ του νομίμου ωραρίου εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν των δικτφων
και εγκαταςτάςεων δικαιοφνται αποηθμίωςθσ επιφυλακισ. Τθν αποηθμίωςθ
επιφυλακισ τθν κακορίηουν μετά από ςυμφωνία θ κάκε ΔΕΥΑ και το ςωματείο
εργαηομζνων. Σε περίπτωςθ ανυπαρξίασ ςυμφωνίασ κα εφαρμόηονται του κοινοφ
εργατικοφ δικαίου. Διευκρινίηεται, ότι οι ϊρεσ τθσ πραγματικισ απαςχόλθςθσ κατά
τθ διάρκεια τθσ επιφυλακισ αμείβονται ωσ υπερωριακι εργαςία, ενϊ δεν
απαγορεφεται ευνοϊκότερθ ςυμφωνία μεταξφ Δ.Ε.Υ.Α. και ςωματείου Εργαηομζνων.

Άρκρο 6
ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Σε όςουσ εργαηόμενουσ Δ.Ε.Υ.Α. χορθγείτο ζνα λίτρο γάλα θμερθςίωσ ζωσ το
ζτοσ 2009 ςυνεχίηεται να χορθγείται κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ κλαδικισ
ςφμβαςθσ.
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Όςεσ διατάξεισ των προθγουμζνων Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ, που
υπζγραψαν τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ι Διαιτθτικϊν Αποφάςεων, δεν ζχουν
καταργθκεί με νεότερθ ςυμφωνία ι τροποποιθκεί εξακολουκοφν να ιςχφουν.

Η παροφςα Σ.Σ.Ε. ιςχφει από 01.01.2014 ζωσ τθν 31.12.2016.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Δ.Ε.Τ.Α

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΓΙΩΡΓΗ
ΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Τ.Α.

ΔΡΑΓΚΟΛΑ ΠΑΤΛΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ

ΜΗΣΡΑΚΟ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
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