Στην Αθήνα την 5 Ιουλίου
Εργασίας για το έτος 1988.

1988 υπογράφτηκε

η Συλλογική Σύμβαση

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Χορηγεί διορθωτικό ποσό σε ποσοστό 1,2% στους βασικούς μισθούς ή
στα βασικά ημερομίσθια, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.1987.
2. Χορηγεί μία επιπλέον μισθολογική προαγωγή στους υπαλλήλους ΜΕ
όλων των κλάδων μετά την εξάντληση τω μισθολογικών προαγωγών που
ορίζονται στο άρθρο 40 του κανονισμού προσωπικού και συγκεκριμένα τις
αποδοχές του 1ου βαθμού σε όσους λαμβάνουν τις αποδοχές του 2 ου βαθμού
επί μία 3ετία.
3. Ο υπολογισμός του σε ποσοστό 12% επί του οργανικού ημερομισθίου
επιδόματος του χορηγείται, βάσει της ΣΣΕ 1982 της Ομοσπονδίας (κεφ.6,
παρ. 5), στους εργατοτεχνίτες που δεν παίρνουν άλλο ποσοστιαίο επίδομα
(πλην του οικογενειακού και του χρονοεπιδόματος), θα γίνεται στο άθροισμα
βασικό ημερομίσθιο πλέον ποσό χρονοεπιδόματος.
Εξακολουθεί να ισχύει η εξαίρεση από την χορήγηση του πιο πάνω
επιδόματος όσων εργατοτεχνιτών απασχολούνται με αντικείμενο εργασίας
διαφορετικό από την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη.
4. Ο υπολογισμός του σε ποσοστό 6% επί του οργανικού ημερομισθίου
επιδόματος που χορηγείται βάσει της ΣΣΕ 1982 της Ομοσπονδίας (κεφ. 6,
παρ. 6) στους εργατοτεχνίτες που έχουν διατεθεί για λόγους υγείας σε ελαφρά
εργασίας και δεν παίρνουν άλλο ποσοστιαίο (πλην του οικογενειακού και του
χρονοεπιδόματος), θα γίνεται στο άθροισμα βασικό ημερομίσθιο πλέον
χρονοεπίδομα.
5. Ο υπολογισμός του σε ποσοστό 6% επί του οργανικού ημερομισθίου
επιδόματος που χορηγείται βάσει της ΣΣΕ 1982 της Ομοσπονδίας (κεφ. 6,
παρ. 2) στους υπαλλήλους της ΣΕ κατηγορίας, στους κλητήρες και στους
φύλακες που δεν παίρνουν άλλο ποσοστιαίο (πλην του οικογενειακού και του
χρονοεπιδόματος), θα γίνεται στο άθροισμα βασικό ημερομίσθιο πλέον
χρονοεπίδομα.
6. Ο υπολογισμός του σε ποσοστό 10% επί του οργανικού μισθού
επιδόματος που χορηγείται βάσει της ΣΣΕ 1982 της Ομοσπονδίας (κεφ. 6,
παρ. 1) σε όσους από το υπαλληλικό προσωπικό διαθέτουν απολυτήριο
Μέσης Εκπαίδευσης και δεν παίρνουν άλλο ποσοστιαίο (πλην του
οικογενειακού και του χρονοεπιδόματος), θα γίνεται στο άθροισμα βασικός
μισθός πλέον ποσό χρονοεπιδόματος.
7. Διπλασιάζονται τα δραχμικά επιδόματα των πτυχιούχων ή εμπειρικών
εργοδηγών και σχεδιαστών και τα καταβαλλόμενα δραχμικά επιδόματα
ειδικών συνθηκών.
Οι ρυθμίσεις των παρ. 3,4,5,6, και 7 αφορούν αποκλειστικά το προσωπικό
που αμείβεται , σύμφωνα με τους όρους της ΣΣΕ 1982 της Ομοσπονδίας.
8. Για τους εργατοτεχνίτες που αμείβονται με 26 ημερομίσθια το μήνα γίνεται
η εξής ρύθμιση:

 Σε όσους αμείβονται με τα οργανικά ημερομίσθια που προβλέπει η ΣΣΕ
1982 της Ομοσπονδίας ή τα μισθολογικά κλιμάκια που όρισε το Δ.Σ.
(απόφαση 4299/30.6.1986) χορηγούνται 28 ημερομίσθια το μήνα.
 Σε όσους διατήρησαν μετά την ένταξή τους στην ΕΥΔΑΠ την 1.10.1986
(ημερομηνία ένταξης βάσει του Π.Δ. 597/1985) τις αποδοχές που
προβλέπουν οι οικείες ΣΣΕ (Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου – τ.
Απολογιστικά) σύμφωνα με την 4557/8.12.1986 απόφαση του Δ.Σ.,
μπορούν να χορηγηθούν 28 ημερομίσθια με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αμείβεται το προσωπικό της τ. ΕΕΥ (ύψος
οργανικού ημερομισθίου, επιδόματα, τρόπος υπολογισμού τους, εκτός
από το αυξημένο σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού προβλεπόμενο
επίδομα ανθυγιεινής εργασίας), με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται
και επιλέγουν την πιο πάνω ρύθμιση.
Η ρύθμιση αυτή θα έχει ως επακόλουθο να επαναληφθεί η διαδικασία
που ορίζει η απόφαση Δ.Σ. 4557/1986 (συγκριτικό μισθολόγιο) και το
προσωπικό επιλέγοντας την ευνοϊκότερη γι αυτό ρύθμιση ή θα
αμείβεται πλέον οριστικά και αμετάκλητα βάσει των οργανικών
ημερομισθίων της ΣΣΕ 1982 της Ομοσπονδίας και των μισθολογικών
κλιμακίων ΕΥΔΑΠ ή θα εξακολουθήσει να αμείβεται με τους όρους των
οικείων ΣΣΕ έτους 1982 και μόνον με αυτούς.
9. Αυξάνεται από 20.000.000 δρχ. σε 30.000.000 δρχ. το ποσό που διαθέτει
η εταιρεία για την παροχή στο προσωπικό δανείων αρωγής.
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα ΕΣΣΕ ισχύει από 1. 1. 1992 και λήγει 31. 12. 1992.
2. Η ΕΣΣΕ αυτή δεν θίγει ρυθμίσεις προηγουμένων ΣΣΕ ή παροχές που
έχουν χορηγηθεί με αποφάσεις του Δ.Σ..
3. Στην παρούσα ΣΣΕ δεν συμπεριλαμβάνονται τα έμμισθα μέλη του Δ.Σ., ο
Δικηγόροι και η κατηγορία προσωπικού του β΄ εδ. Της παρ. 8 της σύμβασης
αυτής που διατηρεί το δικαίωμα αμοιβής του σύμφωνα με τις οικείες ΣΣΕ
έτους 1982, στην περίπτωση που με τη ρύθμιση που ορίζει η πιο πάνω
διάταξη της παρ. 8 εδ. β΄ δεν προκύπτουν υψηλότερες αποδοχές από αυτές
που προβλέπονται και καταβάλλονται από τις συμβάσεις του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Μανώλης Μπακόπουλος
Παν. Μαντέλας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. Ζαχαρόπουλος
Δ. Κύρκος

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 5733
1. Το οικογενειακό επίδομα θα χορηγείται σε όλο το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ
με τον τρόπο που χορηγείται στο προσωπικό της τ.ΕΕΥ με μόνη
διαφοροποίηση στο τρόπο χορήγησης του επιδόματος στα παιδιά για τα
οποία δεν υφίσταται πλέον διάκριση φύλου ως προς το όριο ηλικίας.
2. Σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου στην ΕΥΔΑΠ θα καταβάλλει η
εταιρεία στη χήρα (ή στο χήρο) και στα ανήλικα παιδιά χρηματικό βοήθημα

ισόποσο με την αποζημίωση που οφείλεται σε περίπτωση καταγγελίας
σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το
χρόνο του θανάτου διατάξεις.
3. Το προσωπικό που υπάγεται στην υγειονομική περίθαλψη του ΙΚΑ σε
περίπτωση ασθενείας του (ελ. Ιατρού – αναρ. Άδεια), θα μισθοδοτείται
κανονικά από την εταιρεία γά όσο χρόνο κριθεί από τον φορέα που του
παρέχει υγειονομική ασφάλιση. Κάθε ποσό επιδότησης της ασθενείας του θα
εκχωρείται στην εταιρεία.
4. Στους υπαλλήλους της ΜΕ (Διοικητικοί-Δακτυλογράφοι) εφόσον
προσλήφθηκαν και μονιμοποιήθηκαν στον 11ο βαθμό μετά την ισχύ του
κανονισμού προσωπικού τ. ΕΕΥ (Β.Δ. 513/1972), γίνεται διόρθωση της
ένταξής τους με εισαγωγικό βαθμό τον 10ο, επειδή με τον Κ.Π. ΕΥΔΑΠ (Π.Δ.
597/1985) καταργείται ο 11ος βαθμός ως εισαγωγικός της κατηγορίας και
αποτελεί ανάλογη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε υπέρ
των υπαλλήλων της ΑΤ κατηγορίας. Ο πλεονάζων χρόνος που θα προκύψει
από την διόρθωση της ένταξης προσμετράτε για την προαγωγή τους στον
αμέσως επόμενο βαθμό.
5.
α) Το σε ποσοστό 30 – 5-% επί του οργανικού μισθού επίδομα που
χορηγείται στους διπλωματούχους μηχανικούς (ΑΑΤ – Τ1) βάσει της
64580/1975 απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ, θα υπολογίζεται στο άθροισμα βασικός
πλέον χρονοεπίδομα.
β) Το σε ποσοστό 20 – 30% επί του οργανικού μισθού επίδομα που
χορηγείται στους υπομηχανικούς (ΑΡ – Τ3) βάσει της 64580/1975 απόφασης
ΥΠΕΧΩΔΕ, θα υπολογίζεται στο άθροισμα βασικός πλέον χρονοεπίδομα.
6. Τα επιδόματα μηχανογράφησης που χορηγήθηκαν με τις 79 και 80 / 5.6.76
αποφάσεις Δ.Σ. στις κατηγορίες:
Α.
Αναλυτών – Προγραμματιστών 20 – 25%
Β.
Προγραμματιστών
15 – 20%
Γ.
Χειριστών Η/Υ
15 – 20%
θα υπολογίζονται στο άθροισμα βασικός πλέον χρονοεπίδομα.
Αθήνα 21 Ιουνίου 1988
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Κουσουρής

