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Στην Πάτρα σήμερα 31ην Μαρτίου 2014, και στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης -  
Αποχέτευσης Πάτρας, αφενός ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Δημαράς-Δήμαρχος Πατρέων 
αφετέρου ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού της ΔΕΥΑΠ κ. Χαράλαμπος Καρτέρης, νόμιμα 
εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αφού έλαβαν 
υπόφιν: α) την υπ.αρ. 101/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και β) όλες τις προϊσχύουσες 
συλλογικές ρυθμίσεις «περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων της πρώην ΔΕΥΑ 
Πάτρας,την από 1-6-2012 υπογραφείσα Σ.Σ.Ε. της ΔΕΥΑ Πάτρας, την υπ.αρ. 44/1996 Δ.Α. και την 
από 13-3-2014 υπογραφείσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. μεταξύ της ΕΔΕΥΑ και της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, συμφώνησαν και 
έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Συνάπτεται μεταξύ των ανωτέρω νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας διάρκειας από 
01-01-2014 έως 31-12-2016. Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζει όλους τους όρους 
των εργασιακών σχέσεων όλων των ειδικοτήτων, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως τακτικό ή έκτακτο προσωπικό στην ΔΕΥΑ Πάτρας και είναι μέλη του 
Συλλόγου.
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APOPQ2
ΜΙΣΟΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στην παρούσα συλλογική σύμβαση γίνεται κοινώς αποδεκτό από αμφότερα τα συμβαλλόμενα 
μέρη ότι τόσο λόγω της φύσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης- 
Αποχέτευσης όσο και των εκ του λόγου αυτού αναγκών, η ρύθμιση της μισθοδοσίας και λοιπών 
παροχών του προσωπικού αυτών εξυπηρετείται βέλτιστα με τον θεσμό της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης.
Η καταβολή της μισθοδοσίας των υπαγομένων στην παρούσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση 
εργασίας, μισθωτών και εργαζομένων, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες μεταξύ των 
μερών συμφωνίες. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα με προηγούμενες επιχειρησιακές συλλογικές 
συμβάσεις έχουν συμφωνηθεί με τους περιορισμούς που θέτουν οι νόμοι, και τα προεδρικά 
διατάγματα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι τίθενται σε επιφυλακή (απλή ετοιμότητα) εκτός του νόμιμου 
ωραρίου εργασίας για την τεχνική αντιμετώπιση βλαβών και προβλημάτων των δικτύων 
δικαιούνται αποζημίωση επιφυλακής. Διευκρινίζεται ότι οι ώρες της πραγματικής απασχόλησης 
κατά τη διάρκεια της επιφυλακής αμείβονται υπερωριακά.

ΑΡΘΡΟ 4

Ακτή Δυμαίων ‘

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Η Επιχείρηση μπορεί να παρέχει άτοκη χρηματική διευκόλυνση μέχρι ενός μισθού σε κάθε 
εργαζόμενο μετά από αίτησή του, η οποία θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία του, εντός τριών 

από την χορήγηση της, σε ισόποσες δόσεις.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Α. Ρητά συμφωνείται η συγκρότηση επιτροπής (δυο μέλη από την διοίκηση και δυο μέλη από το 
Σύλλογο Προσωπικού) εκ μέρους της Διοίκησης και του Συλλόγου Προσωπικού με αντικείμενο την 
επικαιροποίηση των χορηγουμένων παροχών σε είδος (είδη ένδυσης, υπόδησης θερινά-χειμερινά 
κλπ.).
Β. Την χορήγηση ενός λίτρου γάλακτος για 25 ημέρες το μήνα στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τα θέματα που δεν μεταβάλλονται ή δεν καταργούνται ή δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα, 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο ΟΕΥ της ΔΕΥΑΠ η υπ.αρ. 44/1996 Δ.Α. και οι ρυθμίσεις των 
προηγούμενων ΣΣΕ που έχουν καταρτιστεί μεταξύ της πρώην ΔΕΥΑ Πάτρας και του Συλλόγου των 
εργαζομένων της.
Τυχόν καταβαλλόμενες κάθε είδους παροχές και αποδοχές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στην 
παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως 
θεσμικές παροχές που έχουν θεσπιστεί για τους εργαζομένους με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., 
Κ.Σ.Σ.Ε, Δ.Α., Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΠ, αποφάσεων του Δ.Σ., Πράξεων της Διοίκησης ή με έθιμο ή με
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