
ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας 
των εργαζοµένων στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης όλης της χώρας» 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 5/24.4.2012) 

 

Σήµερα την 4.4.2012 στο Ρέθυµνο, µεταξύ των: 

1.Ένωσης ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.∆.Ε.Υ.Α.), όπως 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο της κ. Μαρινάκη Γιώργη 

2.Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 

- Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε - ∆.ΕΥ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόµιµα, από τους κ.κ. 

∆ραγκόλα Παύλο, Πρόεδρο και Μητράκο Αχιλλέα, Γεν. Γραµµατέα συµφωνούνται  

και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγονται οι εργαζόµενοι όλων των 

ειδικοτήτων, που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ως τακτικό και δόκιµο προσωπικό σε κάθε είδους ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρµανσης, όλης της χώρας και είναι µέλη των 

σωµατείων που ανήκουν στην Π. Ο. Ε. - ∆. Ε.Υ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 Άδειες 

1 .Οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου θα έχουν µειωµένο ωράριο εργασίας κατά µία (1) 

ώρα την ηµέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών. 

2.Η κανονική άδεια δύναται να χορηγείται στους εργαζόµενους τµηµατικά, µετά απτό 

αίτηση τους. 

3.∆ίνεται η δυνατότητα στους εργαζόµενους να λαµβάνουν ολιγόωρες άδειες µέχρι 

συµπληρώσεως (5) ηµερών της κανονικής τους άδειας. 

4.Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας του 

έτους 2009 αντικαθίσταται ως εξής: Στον εργαζόµενο γονέα, µητέρα ή 

πατέρα, χορηγείται µειωµένο ωράριο εργασίας δύο ωρών ανά ηµέρα για τα 

πρώτα δύο έτη µετά την άδεια τοκετού και λοχείας και µιας ώρας ανά ηµέρα για τα 

επόµενα δύο έτη, µε αποδοχές. 

Ο εργαζόµενος γονέας, µητέρα ή πατέρας µπορεί να επιλέξει, αντί του µειωµένου 

ωραρίου εργασίας, άδεια για την ανατροφή του παιδιού εννέα (9) 

ηµερολογιακών µηνών µετά την άδεια τοκετού και λοχίας, µε αποδοχές. Ο 



εργαζόµενος πατέρας µπορεί να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής παιδιού στην 

περίπτωση που η σύζυγος του δεν κάνει χρήση της άδειας αυτής, µε τις 

προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νοµοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιµάκια 

Οι εργαζόµενοι της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της κλαδικής συλλογικής σύµβασης 

εργασίας του έτους 2009 εντάσσονται µισθολογικά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η 

προαναφερόµενη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: Τεχνικό προσωπικό 

ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτροτεχνίτη, Υδραυλικού, Μηχανοτεχνίτη, Χειριστή 

Μηχανηµάτων, οδηγού παντός τροχοφόρου αυτοκινούµενου, τεχνίτη ύδρευσης και 

αποχέτευσης οικοδοµικών έργων και οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, χωρίς 

απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής : Εισαγωγικό Μ.Κ. 

25°-καταληκτικό Μ.Κ. 8°. Η αλλαγή της παραγράφου ισχύει από 1-11-2011. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

1.Η κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας ισχύει µε τους περιορισµούς που θέτουν οι 

νόµοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλιοι που αφορούν το µεσοπρόθεσµο 

πλαίσιο δηµοσιονοµικής πολιτικής το οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

Τελικές διατάξεις 

1.Τυχόν καταβαλλόµενα επιδόµατα και αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται 

µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, 

υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή ∆Α, έθιµα, Οργανισµούς Εσωτερικών Υπηρεσιών 

των ∆.Ε.Υ.Α. κλπ., δεν θίγονται µέ την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν. 

2.Όσες διατάξεις των προηγουµένων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που υπέγραψαν 

τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ή ∆ιαιτητικών αποφάσεων, δεν έχουν καταργηθεί ή 

τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν. 

3.Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2011 µέχρι 31Π ∆εκεµβρίου 2013. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.-∆.Ε.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.∆.Ε.Υ.Α. 

∆ΡΑΓΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

 


