ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)
Αθήνα σήμερα την 2α Ιουλίου 1991 στα Γραφεία της οδού Ωρωπού 156 - Γαλάτσι, της Εταιρείας
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.), οι υπογράφοντες : 1) Δαμαλίτης Νικόλαος
με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή της ενταύθα εδρευούσης Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ" (Ε. ΥΔ. Α. Π.) ως
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής σύμφωνα με τη συνημμένη υπ' αρίθμ. 7340/14-6-1991
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και
2) Οι κ.κ. Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος και Βασίλειος Χριστόπουλος Γενικός Γραμματέας της
Ομοσπονδίας προσωπικού Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Ελλάδας της Ε.ΥΔ.Α.Π., εκπροσωπούσης
εν προκειμένω τις ακόλουθες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. : α) Το Σύλλογο
Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π., β) Την Ένωση Υπαλλήλων Ε.ΥΔ.Α.Π., γ) Την Ένωση Εργατοϋπαλλήλων
Ε.ΥΔ.Α.Π;, δ) Το Σύλλογο Υπαλλήλων Κλάδου Μέσης Εκπαιδεύσεως προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π., ε)
Το Σύλλογο Επιστημονικού προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π., στ) Το Σύλλογο Τεxνικών Υπαλλήλων Ε.ΥΔ.Α.Π.,
ζ) Το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών - Yπoμηxανικών Ε.ΥΔ.Α.Π., η) Το Σύλλογο Τακτικού
Διαβαθμισμένου προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π., θ) Το Σωματείο Οδηγών ι) Το Σύλλογο Ειδικών Υπηρεσιών
Ε.ΥΔ.Α.Π. ια) Τ ο Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (τ.o.A.Π.), ιβ) Το
Σύνδεσμο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Εργαζομένων στα έργα Αποχετεύσεως Ε.ΥΔ.Α.Π.,
δεόντως εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα υπ' αριθμ. 162/30-5-91
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν ανεπιφύλαχτα την
υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
ΓΕΝΙΚΑ
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Διοίκησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. και Ομοσπονδίας Προσωπικού Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως Ελλάδας, με αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο και προκειμένου να
ευοδωθεί η συνδυασμένη προσπάθεια εξυγίανσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. αφ’ ενός και αφετέρου η μέσα από
τις δικές του εισφορές προστασία και βελτίωση της αποζημίωσης του Προσωπικού κατά την
αποχώρηση του, συνεφώνησαν και απεδέχθησαν τα ακόλουθα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Από την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης γίνεται κράτηση υπέρ της Ε.ΥΔ.ΑΠ.
ποσοστού 3% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων, οι οποίοι πρόκειται να
αποχωρήσουν μέσα στην προσεχή δεκαετία εξαιρουμένων εκείνων που θα αποχωρήσουν μέχρι
31/12/91. Ο υπολογισμός της δεκαετίας αρχίζει από της υπογραφής της παρούσης!.
2. Κράτηση ποσοστού 2% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών για όλους τους υπόλοιπους
εργαζόμενους από της υπογραφής της παρούσης.
3. Τακτικές μηνιαίες αποδοχές είναι εκείνες που προσδιορίζονται από το βασικό μισθό +
χρονοεπίδομα + λοιπά επιδόματα+ ΑΤΑ και προσαυξήσεις επ' αυτών. (Δεν περιλαμβάνονται οι
έκτακτες αμοιβές υπερωρίες, Νυκτερινά κ.λ.π.).
4. Τις εν λόγω εισφορές θα διαχειρίζεται η Ε.ΥΔ.Α.Π κατά τον πλέον επωφελή τρόπο, από άποψη
αποδόσεως τόκων για το Προσωπικό. Οπωσδήποτε οι εισφορές του Προσωπικού θα πρέπει κατά
κύριο λόγο να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.ΑΠ. όπου το όφελος
από τόκους υπερημερίας είναι σημαντικό για την Εταιρεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β·: ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
1. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. καταβάλλει την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Προσωπικού της, το Νόμο
1068/80, τις αποφάσεις Δ.Σ. και τις μέχρι σήμερα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τιμαριθμοποιημένη
αποζημίωση, προσαυξημένη με τις από την παρούσα προβλεπόμενες εισφορές και τις αποδόσεις

αυτών, την προκαταβολή η οποία προβλέπεται από την Ε.Σ.Σ.Ε. 1990 και σύμφωνα με τη"
αναλογιστική μελέτη ως κατωτέρω.
α) Στο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει η Ε.ΥΔ.Α.Π. στο αποχωρούν Προσωπικό της, όπως
αυτό θα διαμορφωθεί την 1.1. 1992, προστίθεται ποσό 200.000 δρχ.
Το ποσό αυτό και τα ποσά που θα προστεθούν τα επόμενα χρόνια όπως παρακάτω θα
καταβάλλονται τιμαριθμοποιημέvα.
β) Στο ποσό της αποζημίωσης, όπως αυτό ήθελε διαμορφωθεί την 1.1.1993 προστίθεται ποσό
300.000 δρχ. Αντίστοιχα την 1.1.1994 προστίθεται ποσό 600.000 δρχ., την 1.1. 1995 προστίθεται
ποσό 750.000 δρχ. και την 1.1.1996 προστίθεται ωσαύτως ποσό 900.000 δρχ.
γ) Από 1.1.1997 η Ε.ΥΔ.Α.Π. καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος
κεφαλαίου και κατά ανώτατο όριο μέχρι τους 22 μηνιαίους μισθούς, πλέον της αναλογίας των ετησίως
καταβαλλομένων ποσών για δώρα και επιδόματα αδείας. Ως μισθός για τον υπολογισμό της
αποζημίωσης λαμβάνεται εκείνος του τελευταίου πριν την αποχώρηση μήνα και πάντα σύμφωνα με
τον παραπάνω όρο (Kεφ.A, παρ.3) περί τακτικών μηνιαίων αποδοχών. Από 1.1.98 καταβάλλει 23
μισθούς και από 1.1.99 24 μηνιαίους μισθούς πλέον αναλογίας δώρων και επιδομάτων αδείας.
δ) Η Ε.ΥΔ.Α.Π. απ ο 1.1.2007 θα καταβάλει στο Προσωπικό, της που αποχωρεί έναν επιπλέον μισθό
κατ’ έτος και μέχρι, κατ’ ανώτατο όριο, τους 30 μισθούς, πλέον αναλογίας δώρων και επιδομάτων
αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του παρόντος κεφαλαίου.
ε) Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στην Ε.ΥΔ.Α.Π., κατόπιν πρότασής του, από κοινού και με δαπάνες της
Ε.ΥΔ.Α.Π. δύναται να προβεί στη σύνταξη νέας αναλογιστικής μελέτης με βάση την οποία θα
καθοριστεί στο μέλλον ευνοϊκότερη ρύθμιση της εφάπαξ αποζημιώσεως με αύξηση ή και με μείωση
των εισφορών, αν τα αποθεματικά το επιτρέπουν.
2. Δικαίωμα εφάπαξ αποζημιώσεως αποκτά ο Εργαζόμενος όταν:
α) Απολυθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και υπό τις προϋποθέσεις που ο Νόμος και ο Κανονισμός
Προσωπικού ορίζει.
β) Συνταξιοδοτηθεί (οικειοθελής ή υποχρεωτική συνταξιοδότηση).
γ) Παραιτηθεί εφ' όσον έχει συμπληρώσει 20ετή πραγματική υπηρεσία στην Εταιρεία και το 45ον έτος
της ηλικίας τους για τις γυναίκες και το 50ον έτος για τους άντρες.
3) Η καταβαλλομένη αποζημίωση είναι ανάλογη με τα χρόνια υπηρεσίας.
Ειδικότερα:
α) Όσοι αποχωρούν από την Υπηρεσία και έχουν από 1 μέχρι 3 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας
λαμβάνουν αποζημίωση 2 μισθούς πλέον αναλογίας δώρων και επιδομάτων αδείας.
β) Όσοι έχουν πάνω από 3 χρόνια και μέχρι 6 χρόνια λαμβάνουν αποζημίωση 3 μισθούς πλέον
αναλογίας δώρων και επιδομάτων αδείας.
γ) Όσοι έχουν πάνω από 6 χρόνια και μέχρι 8 χρόνια λαμβάνουν αποζημίωση 4 μισθούς πλέον
αναλογίας δώρων και επιδομάτων αδείας.
δ) Όσοι έχουν πάνω από 8 χρόνια και μέχρι 9 χρόνια λαμβάνουν αποζημίωση 5 μισθούς πλέον
αναλογίας δώρων και επιδομάτων αδείας.
ε) Όσοι έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνουν 6 μηνιαίους μισθούς
πλέον αναλογίας δώρων και επιδομάτων αδείας.
στ) Για κάθε χρόνο υπηρεσίας μετά τη δεκαετή πραγματική υπηρεσία, η εφάπαξ αποζημίωση
προσαυξάνεται κατά ένα μισθό και μέχρι 22 μηνιαίους μισθούς κατ’ ανώτατο όριο, για όσους
αποχωρούν μέχρι τις 31.12.1997, πλέον αναλογίας δώρων και επιδομάτων αδείας.
ζ) Πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην Ε.ΥΔ.Α.Π. λογίζεται ο χρόνος που διήνυσε ο εργαζόμενος με
οποιαδήποτε ιδιότητα στην τ.Ε.Ε.Υ. τον τ.Π.Α.Π. και την Ε.ΥΔ.Α.Π. , όπως προβλέπεται από το
Ν.1068/80 και τον Κανονισμό Προσωπικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. :ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τ.Ο.Α.Π.
1. Ειδικά για το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό του τ. Ο.Α.Π. με την παρούσα σύμβαση ορίζονται
τα εξής :
α) Από της ισχύος της παρούσης γίνονται κρατήσεις από τις αποδοχές του εν λόγω προσωπικού
υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από το κεφάλαιο Α της
παρούσης.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού αυτού για τον υπολογισμό της εφ' άπαξ αποζημιώσεως
λογίζεται ο διανυθείς στην Ε.ΥΔ.Α.Π. από τις 23.8.1980, όπως ο σχετικό όρος της Ε.Σ.Σ.Ε. του 1990
προβλέπει.
γ) Στο ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλει η Ε.ΥΔ.Α.Π. στο εν λόγω προσωπικό όπως αυτό θα
διαμορφωθεί την 1.1.1992 προστίθεται ποσό 200.000 δρχ.
Το ποσό αυτό και τα ποσά που θα προστεθούν τα επόμενα χρόνια όπως παρακάτω θα
καταβάλλονται τιμαριθμοποιημένα.
Στο ποσό της αποζημίωσης, όπως αυτό ήθελε διαμορφωθεί την 1.1.1993 προστίθεται ποσό 300.000
δρχ. Αντίστοιχα την 1.1.1994 προστίθεται ποσό 600.000 δρχ., την 1.1.1995 προστίθεται ποσό
750.000 δρχ. και την 1.1.1996 προστίθεται ωσαύτως ποσό 900.000 δρχ.
δ) Από 1.1.1997 το προσωπικό αυτό υπάγεται στις διατάξεις της παρούσης που αφορούν το
υπόλοιπο προσωπικό. (Κεφ. Β' παρ.3 περ. ζ')
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
Δικαιούχοι της εφάπαξ αποζημιώσεως που καθιερώνεται με την παρούσα είναι:
1. Οι εργαζόμενοι στην Ε.ΥΔ.Α.Π. που θα καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές.
2.α) Σε περίπτωση θανάτου η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα του θανόντος.
β) Μη υπάρχοντος συζύγου ή συζύγου και τέκνων οι γονείς και τα’ αδέλφια του θανόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου ή εργαζομένης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. κατά την διάρκεια της θητείας
τους σ’ αυτή, ανεξάρτητα από τον χρόνο υπηρεσίας τους, οι δικαιούχοι του εδαφ. α της παρ. 2
λαμβάνουν πλήρη εφάπαξ αποζημίωση, εφ’ όσον τα τέκνα είναι ανήλικα.
2. Εργαζόμενος στον οποίο γίνονται κρατήσεις για εφάπαξ αποζημίωση ασχέτως των όρων εργασίας
του εάν απολυθεί αποζημιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κεφ. Β.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥ8ΜΙΣΕΙΣ
1. Η αποζημίωση της παρούσης συμβάσεως χορηγείται στο τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό του τ.
Ο.Α.Π. ανεξάρτητα με την χορήγηση εφ' άπαξ χρηματικού βοηθήματος που προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν.103/75
2. Η διάταξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δ' της Ε.Σ.Σ.Ε. 1990 δεν ισχύει για τους .υπαγόμενους
στην
παρούσα σύμβαση από της δημοσιεύσεώς της.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για την Ε.ΥΔΑ.Π.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ
Για την Ομοσπονδία
Ο Πρόεδρος
Θ.Ζαχαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Β. Χριστόπουλος

