
Στην Αθήνα σήμερα την 25 Απριλίου 1989  υπογράφτηκε  η Συλλογική  

Σύμβαση Εργασίας  για το έτος 1989. 
 

 

 

Α.   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
1. Η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για το τρέχον έτος 1990 θα 
εφαρμοσθεί κατά τον ίδιο τρόπο που ο θεσμός εφαρμόζεται στο δημόσιο 
τομέα. 
2. Η ΑΤΑ που έχει χορηγηθεί στον κάθε εργαζόμενο μέχρι 31.12.1983 θα 
αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό αυτής και θα παύσει να υπολογίζεται του 
λοιπού. Αντί αυτού θα προστεθεί το ποσό των 8.000 δρχ. και των 265 δρχ. 
αντίστοιχα στους βασικούς μισθούς και τα βασικά ημερομίσθια. 
Με τη ρύθμιση αυτή οι νέοι βασικοί μισθοί και τα νέα βασικά ημερομίσθια 
διαμορφώνονται από 1.1.1989  ως εξής: 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Ε Τ   1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ ΝΕΟΣ   ΜΙΣΘΟΣ 

Α 43.200 51.200 

Β 38.600 46.600 

1 37.700 45.700 

2 36.300 44.300 

3 33.900 41.900 

4 32.100 40.100 

5 30.200 38.200 

6 28.300 36.300 

7 25.900 33.900 

8 23.800 31.800 

9 22.000 30.000 

10 20.100 28.100 

11 18.700 26.700 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ 

ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΝΕΟ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

1 1.065 1.330 

2 1.015 1.280 

3    965 1.230 

4    915 1.180 

5    895 1.160 

6    885 1.150 



Ε Τ   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν με την παραπάνω ρύθμιση προκύψει αύξηση στο σύνολο των μηνιαίων 
τακτικών αποδοχών μικρότερη του ποσού των 3.500 δρχ., η διαφορά θα 
καταβάλλεται σαν προσαύξηση και  θα συμψηφίζεται στη περίπτωση που ο 
εργαζόμενος θα πάρει βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή. 
Η αύξηση των βασικών μισθών και ημερομισθίων θα έχει ως επακόλουθο να 
επαναληφθεί η διαδικασία που ορίζει η απόφαση το Δ.Σ. 4557/1986 
(συγκριτικό μισθολόγιο). 
3. Το επίδομα του κεφ. 6 παρ. 1,2,5,6, της ειδικής συλλογικής σύμβασης 
εργασίας της 23.6.1982 αποδεσμεύεται από τον περιορισμό της μη 
καταβολής άλλου επιδόματος. Η αποδέσμευση αυτή θα γίνει σε τρεις δόσεις 
ως εξής: 1η    δόση : 1.   1.  1989 

2η    δόση : 1. 10.  1989 
3η    δόση : 1.   1.  1990 

4. Το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας των ηλεκτροσυγκολλη-
των, οξυγονοκολλητών και σιδηρουργών αυξάνεται από 12% σε 20% επί του 
βασικού και του χρονοεπιδόματος. 
5. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας (α) στις 
νοσοκόμες, (β) στους εμφακελλωτές, (γ) στους εργαζόμενους στο χώρο των 
αποθηκών σε ποσοστό 12% και (δ) στους ηλεκτρονικούς που εργάζονται 
στην υπηρεσία Μόρνου σε ποσοστό 15%, επί του βασικού και 
χρονοεπιδόματος. 
6. Χορηγείται επίδομα σπουδών 15% στην ΑΡ κατηγορία επί του βασικού και 
του χρονοεπιδόματος και με περικοπή του χορηγουμένου επιδόματος του 
κεφ. 6 παρ. 1 της πιο πάνω ΣΣΕ της 23.6.82 για όσους το έπαιρναν. 
7. Το επιστημονικό επίδομα που χορηγείται στους πτυχιούχους ανωτάτων 
σχολών της κατηγορίας ΑΤ αυξάνεται κατά 5%. 
8. Το επίδομα των γιατρών εκ ποσοστού 15% συνυπολογίζεται και στο 
χρονοεπίδομα. 
9. Το ταμιακό επίδομα αυξάνεται από 3.000 δρχ. σε 4.500 δρχ. και από 
4.000 δρχ. σε 6.000 δρχ. 
10. Το ανώτατο όριο του δραχμικού επιδόματος χειριστών μηχανών διάτρησης 
διά απόδοση διατρήσεων αυξάνεται από 3.000 δρχ. σε 5.000 δρχ. με ανάλογη 
αύξηση και στα άλλα κλιμάκια ως εξής: 
Κλιμάκιο  Διατρήσεων 

12.000 - 14.000 από 1.350  εις 2.250 
14.000 - 16.000 από 2.100  εις 3.500 
16.000 - 18.000 από 2.450  εις 4.100 
18.000 - 20.000 από 2.800  εις 4.650 
20.000 - 22.000 από 3.000  εις 5.000 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ 
ΚΛΙΜΑΚΙΑ 

ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΝΕΟ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

1 965 1.230 

2 880 1.145 

3 870 1.135 

4 860 1.125 

5 850 1.115 

6 835 1.100 



11. Τα δραχμικά επιδόματα των σχεδιαστών και των πτυχιούχων εργοδηγών 
αυξάνονται κατά 50%. Τα λοιπά δραχμικά επιδόματα αυξάνονται κατά 30%. 
 

Β.  ΟΡΟΙ  ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

1. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης 
εργασίας που μέχρι τώρα ήταν 1.500.000 δρχ., αυξάνεται σε 1.700.000 δρχ. 
Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται και σε όσους αποχωρούν πρόωρα 
λόγω ασφάλισης στα ΒΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2112/20 για 
περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 
Το ποσό αυτό της αποζημίωσης θα καταβάλλεται εφ΄ όσον οι αποχωρούντες 
έχουν σύμφωνα με βεβαίωση του ΙΚΑ συμπληρώσει το προβλεπόμενο από 
τον κανονισμό ΒΑΕ του ΙΚΑ όριο ηλικίας και λοιπές προϋποθέσεις για πλήρη 
συνταξιοδότηση. 
2. Αυξάνεται το συνολικό διατιθέμενο ποσό για δάνεια από 30 σε 45 
εκατομμύρια. Τα σχολικά δάνεια αυξάνονται από 14.000 σε 28.000 και από 
16.000 σε 32.000 δρχ. 
3. Η παρακράτηση της αποζημίωσης των ημερών απεργιακών 
κινητοποιήσεων του έτους 1989 θα γίνει σε 4 μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες 
η πρώτη θα παρακρατηθεί την 1.5.89. 
4. Στο προσωπικό της αποχέτευσης, αποκλειστικά και μόνο σε εκείνο που 
βρίσκεται σε άμεση επαφή με λύματα και ειδικότερα στο εργατοτεχνικό 
προσωπικό συντήρησης αγωγών ακαθάρτων, στα πληρώματα βυτιοφόρων 
και αποφρακτικών οχημάτων αγωγών ακαθάρτων και στους χειριστές 
αντλιοστασίων, χορηγείται μία ημέρα πρόσθετης άδειας ανά πέντε ημέρες 
κανονικής αδείας. 
5. Δεσμεύεται η ΕΥΔΑΠ να παραχωρήσει χώρους και το ανάλογο 
προσωπικό για τη λειτουργία του καταναλωτικού συνεταιρισμού. 
6. Δεσμεύεται η ΕΥΔΑΠ να επιχορηγεί σε ετήσια βάση το Πολιτιστικό τμήμα. 
 
 

Γ.   ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Η παρούσα ΕΣΣΕ ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1989 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1989. 
2. Η παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν θίγει ρυθμίσεις που 
συμφωνήθηκαν με προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ της 
ΕΥΔΑΠ και της Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΥΔΑΠ ή παροχές που 
χορηγήθηκαν στο προσωπικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
άλλες διατάξεις. 
3. Στη παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν συμπεριλαμβά-
νονται τα έμμισθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Δικηγόροι. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ        Ο Εκπρόσωπος  

           Ο Γενικός  Διευθυντής       του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
             Γεώργιος  Ανδρεάδης    Παναγιώτης  Μαντέλας 
                 
                      

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

              Θ. Ζαχαρόπουλος                   Δ.  Κύρκος 


