
AΔA: 75ΕBoPΓΦ.A5Σ
|Ν FORMAτ οs liiι"l,M"]srEΦ
DE/ELoη1EΝ ε:;ε\3P; 

€il 
i 
fι| l

ΕΠΙΧΕΙPHΣΙΑ;;

ΣΥΔλo ΓΙ ΚΙΙ ΣΥM B ΑΣ H Ε P D|Σ ΙΑΣ

Στη λαμiα ol\μερα οτιζ 30 Ιανoυαριoυ 2ο18 o1υπoγρ&φoντεζ την παρoioα, αφεν6q o

Δi1μαρxog Λαμιθων Nικ6λαoζ Σταυρoγιd\.,ηζ. Πρ6εδρoζ τoυ Δ,Σ. τηq Δημoτικl]g Eπι1ciρηoηg

,Yδρευοηq.Aτo16τευoηq Λαμiαg (ΔEΥΑΛ) πoυ εδρε{ει oην Λαμiα (Παπανδρioυ καr Ισαιi1(

Λαμ1α) κα1ν6μιμοζ εκπρ6oωπo9 τη; και αφετ6ρoυ o Πρ6εδρoq τoυ Σoματεioυ εργαζoμiνorν

τηζ ΔEYAΛ, Δημητρioυ Νικ6λαοq ενερ1oυντεq αμφ6τερoι με εντoλ]i και γ1α λoγαριασμ6 τoυζ

αντioτoι1α και εξoιoιοδoτημdνoι ν6μιμα απ6 τα Διoικητικa τoυξ Συμβοiλια iια την ιπoγραφl]

τηq παρotoαg , ατoφdoιoαν, oυμφωνηoαν και 6καναν δεκτ6 τα ταρακ6τοr:

Λαμβdνoνταζ υπ6ψη:

1,Tηγ πρoηγotμενη 1σΙ]ουσα επιlριρησιακli ουiJ'oγικi1 oιiμβαoη ερ7αoiog

πρoσωπικol] ΔEYAΛ τηq 2'5 Ιανoυαρ1oυ 201 7 (αριθ, Aπ6φασηζ Δ,Σ, ΔEYΑl\ ] 2i25- ] -2017)'

2,Τιg διατd-iειq περi εφαρμon]g των ν6μων 3833/2010, 3842/2010, 38.15/20l0

4a21/2a11 40%i2a12 .4354/20]5 και των σ/βτικιilν ε"1κυd"iων

3'Tιg διατdξειq τηq υπoπαραγρdφoυ Γ1 τηζ παραγρdφoυ Γ τoυ dρθρoυ πριi]τoυ τoυ ν.

1093/2012 (ΦΕK 222 .Α.,), <iEγκριoη Mεooπρ6θεσμου Πλαισιoυ Δημooιoνoμικl]q Στρατηγικl]q

2ο13-2o16 Eπεiγoντα NΙ6τρα Εφαρμo1η; τoυ ν, 40,16,/2012 και του λ'Ιεoo;ρ6θεoμoυ

Πλαισιoυ Δημoσιoνoμικr]g Στρατηγικηq 20 13.20i6ll

,1,To υπ,αριθμ,2/19671l0022l11-5-2a13 €γγραφo τoυ Γενικoi Λoγιστηριoυ τoι

Kρdτoυζ σfμφΦνα με τo oπoio (oι ισlρoυσεζ oιD'oγικfg oυμβdoει6 εργαoiαq δει,

καταρ,]/oiνταl, κατd τo μ6ρoq πoυ ρυθμiζoυν θ6ματα πiραν των μιoΘο2ωγικιilν τα oπoiα

ρυθμioθηκαν με την περ.12 τηζ υπoπαρ,Γt τoυ πρrbτoυ dρθρoυ τoυ N.4093,/2012,

Συμoιbνηοαν και σι)ναποδ6χθηκαν την κατdρτιση και υπoγραφf ηζ παρoισσζ

Επι-xειρηοιακi1g Σ1]μβασηζ Eργασiαξ, τηg oπoiαg τoυq 6ρoυ; δ6χθηκαν ανεπιφδλακτα,

αμφοτερα τα μερη,

.Αρθρo 1

ΠΕΔΙo ΕΦΑPMOΓHΣ

Στoυq dρoυg ηζ ωμβαqζ αυο]g υπriγoνται oι ερ.rαζ6μενoι πoυ απασl.oλoιiντoι με
οiμβαοη εξαρτημiνηq εργασiαξ iδιωτικo{ δικαioυ ωζ τακτικ6 και δ6κιμo πρooωτικ6 οην
Δημoτ1κη Eπl/,εiρηση,Yδρευσηζ-Αποx-iτευσηg Λαμiαg (Δ,E.Y,Α.Λ.)
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Αρθρo 6

ΘΕΣMΙΙL1 'εΠΙΔoMΑTΑ - ΚoΙΝΩ^ΙΙζΕΣ ΠΑPoΧ-εΣ
1.Παρoχrη ρoιχισμo{:Σε 6λoυζ τoυζ εργαζoμενoυq δiνoνται εiδη ενδυoηg για ην εκτ.)εoη
τηg εργαoiαq τoυζ. Tα εiδη αυτd αποτελol]ν μθσα για την εξirπηρθτηση των λειτoυργικcbν
ανα.iκrhν τη6 εργαoiα6 στην Επιxεiρηση και δεν ειναι oliτε θεωρo{νται απ0δo7,6ζ,

Τα ανωτθρω εiδη επιλfγoνται απ6 την επιτρoπl] πρoμηθειιilν ηg ΔEΥA\ oε
oυνεργαoiα με εκπρ6oωπo των ερ1αζoμ6r,ων, Mετd την ηκριoη τηq πρoμf0ειαq o κdθε
εργαζ6μsνoζ δr]νατα1 κατ6πν συμφΦνiαζ αγτi τoυ ρoυχισμοi πoυ τoυ αναλo1ει να εισπρ,ξε1
oε 7.pt,1μα την αξiα τη6 πρoμl]θειαq αυτt,1g. μειωμiνηg κατd 20%.

Ι] Δ.E,Y,A,Λ' oφε0€1 να εφoδιdζει επιπ)'θον τoυζ εργαζ6μενoυξ με τoν απαραιητο
εξo "ιoμ6 εργαoiαq α0μφΦνα με το Π,Δ, 395/'1994 καθιbg επiοη6 και τα πρoβ)'επ6μενα απo τo
Π,Δ, 396Ι994 εiδη ατoμικτ]g πρooταoiαg α\'ιiλoγα με την ερ.1αοiα τ0υζ(φ6ρμεζ,
πρoε1δoπolητικd γ iκα, αδιdβρo/'α, κ)"π) τα oποiα υπo/pεorjνται να /pησιμoπolοιr1r στην
εργασiα τo!ζ.
2.Ασφdλιση πρoσΦπικori:l{ ΔEΥ,4. Λαμiαg παρ.χει πρ6σθετη ασφ{iλιση εναντι ατι/'ημι/τωγ'
θανdτoυ οτo πρooωπικ6 με oυμμετo1i εξ olω(λ]iρoυ τoυ εργoδ6τη,
3.Aδειε6: Χoρηγoliνται πiρα των πρoβλεπ6μεv-ων απ6 την Eργατικl] Noμoθεoiα d.δεωq με
απoδo7.iζ,

α. Γ6μoυ oε iξι (6) εργiσιμεζ μ6ρεζ'
β' Θανιiτoυ συγ1ενoιq τ.Dν εργαζομiνων πρ6τoυ βαθμoi (oυζι5γoυ-τfκνων'γονiωl.

αδελφ.bν) τρειζ (3) εργ6oιμεq ημiρεq,
γ. Γ.\"',ησηζ τ.Φ'oυ, o πατiραg τρειq (3) εργdolμεζ ημ.ρεζ,
δ, oνoUασ:,r|ij .οοτrζ μlα |.\ ερ α51.η |.,, .,
ε. Aδε1α Eιδικoi Λ6γoυ μiα (1)εργ6σιμη μ.ρα τo ./ρ6ν0 με υπεiθυνη δl])'ωη

N'1599/86 πoυ υπoβιi7ει o ερΙαζ6μενoζ επικα7.ofμενoζ πρoσωπικoιζ λΦoιζ υ./εiαξ . στ'
Aδεια αιμoδooiαq τρε1ζ (3) εργdσιμεζ ημiρεg oτoυq ερ1αζoμiνoυg που δiνoιν αlμα οε
oργανωμiνη oμαδlκt αιμoληψiα.J,ια την τρdτεζα αiματog των εργαζoμΞνων τηq ΔΕΥλΛ την

ημ5ρα ηg αιμoδoo1α; υπoypεωτικ6 και τιζ επ6μενεζ δ{o εηdοιμεq, Eξαiρεοη (α| μLτσΦορl1
τηζ dδειαζ αιμoδoσiαζ -riνεται μ6νo με ειθ{η τoυ Διευθυντri Υπηρεσiαζ καΙ uονo γιo
υπηρεσιακεζ αναγκεζ,

ζ, Αδαα iια ετiσιεζ ιατρ1κ6ζ εξε,.iσεξ (τσεκαπ) μiα (1) εργ6oιμη ημ6ρα,
.1.}Ιειωμiνο Φρdριo εργασiαξ:Για τξ εργαζdμενεζ μητ6ρεζ l<αθoριζεται μειΦμ.1o ωραρlο
κατd δυo (2) .1rρεζ ην ημ.ρα τα πριiτα δυo ]6για και κατi (1) ιbρα για τα επ6μενα δυo

xρoνια ηζ ηλικiαC τoυ παιδιoi'
5.Tριfμερα ασθε\'εiαξ:ΙΙ ΔEYΑΛ καiΦπτει π)']iρωc η διαφορd τoυ ημερoμιoθioυ πoυ δεν
πληριilνεται o ερ1αζ6με!oζ απ6 τo ΙKd σε 

'rερiπτωση 
αoθενεiαg ερ^1αζoμενoυ μ6ιrι τρε1ζ (3)

ημiρεζ.
6.Συνδικαλιoτικt] ιiδεια:Χoρηγεlται στoιζ συνδικαλ1στ6ξ-ερ]αζ6μενoυζ τηζ Eπιlεiρησηζ
oυι'δικdιoτικη dδεια με απoδoχθξ πjραν τo)ν 6σωγ πρoβ/".]τει η ισχιioυoα ερ7ατικl] νομoθεοiα
./ια τoν Ιδιωτικ6 Toμ.α Φζ εξηζ|
Mθλη Διoiηoη6 (Πρ6εδρ0ζ, Αναπρ6εδρoζ, Γεν1κ6ζ Γραμματ6ζ) Πρωτoβ6θμιoυ
Συνδικαλιοτικoi oργανoυ (ooματεio) συνoλικd 3 ημ6ρεq τo μ]να και μE1ρι 30 ημiρεc τo

χρ6νo.
M6λη Διoiκησηζ Δειτερoβiθuιoυ Συνδικαλιoτικo6 oργdνου(oμοσJτoνδ1α-Eργατικ6 Κ6ντρo)
3 ημ6ρεq τo μrjι'α,

7.xρηματικ1i διευΙ(6?'υγση:Ιl ΔBΥAΔ. δiι'αται να 1oρη1εi iκτακη ιrηματιΦ διευκ6)ωνη
για ειδικoiq )"dγoυζ (Y./εiα; κλπ,) πoυ c,Jr'αφ.ρoνται στην πρoσΦπlκli κατdσταση τω\r

εργαζoμiνΦl στo ιjΨoζ των τριcδν (3) μηνιαiων ταlc'ικ.i)ν καθαρciν απoδo1ιilν με διdρκεια
εξ6φ)ηη9 εν6q (1) ,τουζ, Aπαραητη προυπ6θεη εiναι να υπηρετει o εργαζ6με\,oζ
τουλd/.ιστoν iνα (1) dτoq σην ΔEYAΛ, Δεν επιτρiπεται η 6γκριση \,6αζ /pημαιιηζ
δtε,(oλυνηζ πρ.ν η\ παρ,.Π ση δrετlo:απo ιηv ημcooμη\iσ ιoρηγ]orζ ιηc τρoη7o μ.γ1)
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oι χρηματικ.ζ διευκoλiνοειq θα εγκρiνoνται με oειριi πρoτεραι6τηταξ υπoβoληζ εφoσoγ
dηρoiν τιq πρoυπoθ.σειζ που αναφθρoντα1 αγωτ6ρω και ιπdρ1ει oικoνoμικi1 ταμειακη

ρευσf6τητα, Ανιbτατo 6ρ1o },]]ηματ1κ.i)ν διΦκoλ]iνσεων απ6 τo ταμειo τηζ ΔΕYAΛ Eυρd)
30,οοο

8.Λoιτ69 oικoνoμικ6ζ flισχliσειζ:ι{ ΔEYΑΛ συμμετ.χετ olκoνoμικd στι( παρακdτω
κoιvωνrκ6c εκδηλcboειq των εργαζoμ6νων'

α, Eο]oιog 1oρ6g εηαζoμ.νων 12 Eυρ(δ ανd εργαζ6μενo στην εnιχεiρηση.

β. Koη Πρωτo/,oνιdπηζ πiταζ με χ]oηματικ1i θπαθλα στoυζ εργαζoμενoυg oυνoλικηg
αξiαq τριακooiων μλι&δων (1,000) Eυρd)

γ, Δο)ρoεrπταγli εoρη ΧριoτoυγEwων _ Π6qα ανd εργαζ6μεvo oε 120-80€
αν71στaqμ

9.^1τι11λα.ti| τελι6ν 6δρειoηqlΙΙ ΔEΥΑΛ απαλλ&σσε1 τoυζ εν ενεργεiα εργαζoμjνoυξ με
o6μβαη αoρiοτoυ 1o6νoυ απ6 ην πληρωμi νερoi μ61ρι 30nt' νερo6 τo δiμηνo
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TΕΛΙΙ{EΣ ΔΙΑTΑΞΕΙΣ

1,Σε εφαρμo"1η ηq εγκτκλ1oυ αρ.πpωτ.2'l35127ltJrJ22'/22-| 1.2012 Yπ. olκoνoμικci)ν
αr,αoτθλλoνται oι διατdξειq τζoν dρθρω! 2,3.6 ηζ Eπι1ειρηoιακi1q Συ)λoμΦζ Σ1]μβασηζ
Eηαoiαg πρooωπικos κατα τo μ3ρog πoυ ρυθμiζoυν αg απoδox6g τoυ πρooωπικoυ ηgΔ,E,Y,A' Λαμιαζ

2.lΙ nαρoiσα 1σΦ ατ6 111/2018 μ6μτ 31/i212018
3-,ooεq διατιiξειq των πρoηγo0μ6νων Συλ)'oγικcbν ΣΙμβ,σεων Eργασiαζ ποι,

υπ.γραΨαν τα δrio oυtrιβαλλ6μενα μι6ρη f Διαιηακι|α' αποφdσεω1', δεν .iουν καταργη0εi ]i
τρoπoπoιηθεi. εξακoλo1)θo1jν να ισμioυν

ΓΙ.{ THN Δ.E.Y.A.Λ.
*b 
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