Στην Αθήνα την 10 Ιουλίου
Σύμβαση Εργασίας για το έτος 1987.

1987

υπογράφτηκε

η Συλλογική

1. Καθορίζει την αποζημίωση που καταβάλλεται σε όσους αποχωρούν
πρόωρα λόγω ασφάλισης στα ΒΑΕ σε ποσοστό 70% της αποζημίωσης που
προβλέπει ο ν. 2112 για περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας
υπαλλήλου αορίστου χρόνου, της οποίας το ανώτατο όριο καθορίστηκε με την
ΕΣΣΕ που υπογράφηκε μεταξύ των άνω συμβαλλομένων για το έτος 1985 σε
1.500.000 δραχμές. Η αποζημίωση αυτή (70% των 1.500.000 δραχμών
δηλαδή των 1.050.000 κατ΄ ανώτατο όριο) θα καταβάλλεται εφ΄ όσον οι
αποχωρούντες έχουνε σύμφωνα με βεβαίωση του ΙΚΑ συμπληρώσει το
προβλεπόμενο από το κανονισμό ΒΑΕ του ΙΚΑ όριο ηλικίας και λοιπές
προϋποθέσεις για τη πλήρη συνταξιοδότησή τους.
2. Η Διοίκηση της εταιρείας θα εξετάσει κατά προτεραιότητα το αίτημα της
χορήγησης επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργατοτεχνίτες, σε
συνάρτηση πάντα με το είδος της εργασίας τους ευθύς ως η ισχύουσα
νομοθεσία περί εισοδηματικής πολιτικής θα το επιτρέψει.
3. Η Διοίκηση της εταιρείας θα μελετήσει και θα προχωρήσει στη λήψη
μέτρων που θα στοχεύουν στην πιο αποτελεσματική λειτουργία της
υγειονομικής υπηρεσίας και τη παροχή ιατρικής περίθαλψης στους
εργαζόμενους.
4. Η Διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις
υγιεινής του υπουργείου υγείας και πρόνοιας και καλύπτοντας τις ανάλογες
δαπάνες θα μεριμνήσει για την άσκηση προληπτικής ιατρικής σε εκείνους
τους εργαζόμενους που από τη φύση της εργασίας τους έχουν άμεση και
συνεχή επαφή σε λύμματα.
Η παρούσα ΕΣΣΕ ισχύει από 1η Ιανουαρίου 1987.
Η ΕΣΣΕ αυτή δεν θίγει ρυθμίσεις προηγουμένων ΣΣΕ που καταρτίσθηκαν
μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των εργαζομένων σε αυτήν.
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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 5010
1. Να ικανοποιήσει το αίτημα μετάταξης των εργαζομένων της κατηγορίας
ΕΤ2 στη κατηγορία ΕΤ1, κατά τα προβλεπόμενα στο εδ. γ, της παρ. 5, του
άρθρου 6 του ισχύοντος κανονισμού προσωπικού (Π.Δ. 597/18.12.85), με την
προϋπόθεση ότι σύμφωνα με τις υπηρεσιακές εισηγήσεις ασκείται υπ΄ αυτών
η ανάλογη εργασία.
2. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 25 του κανονισμού προσωπικού που αφορά την μετάταξη, να διορθώσει την ένταξη ορισμένων μελών
του προσωπικού που υπέβαλαν ενστάσεις κατά της ένταξής τους (που

επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4484/29.10.86 απόφασή του) και να τους
εντάξει σε άλλες κατηγορίες και υποκατηγορίες με βάση τα τυπικά προσόντα
που διέθεταν κατά το χρόνο της ένταξής τους. Η επανένταξη αυτή θα γίνει
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι θα αποδεχθούν εγγράφως
κάθε υπηρεσιακή μεταβολή που συνεπάγεται αυτή, όπως νέα διαβάθμιση,
αλλαγή είδους εργασίας, μετακίνηση κ.λπ., παραιτούμενοι από τις προυφιστάμενες της ένταξής τους.
Αθήνα 7 Ιουλίου 1987
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Κουσουρής

