ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2018

Στην Αθήνα σήμερα την ... Δεκεμβρίου 2018 στα επί της οδού Λαοδικείας αρ. 29,
γραφεία της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ), οι υπογράφοντες αφενός ο κ. Ιωάννης Μπενίσης, Δ/νων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτεύουσας»
(ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ωρωπού αρ. 156, Γαλάτσι), ο οποίος έχει
εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης με την αριθμ. …/2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Σινιώρης και Ηλίας Κορλός, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.» (ΟΜΕΕ.ΥΔ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αθηνάς αρ.58), και οι οποίοι εκπροσωπούν
εν προκειμένω τις ακόλουθες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π.:
1) το Σύλλογο Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π., 2) το Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού
Ε.ΥΔ.Α.Π., 3) το Σύλλογο Υπαλλήλων Κλάδου Μέσης

Εκπαίδευσης Προσωπικού

Ε.ΥΔ.Α.Π., 4) το Σωματείο Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π., 5) το Σωματείο Εργαζομένων στον Τομέα Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.Α.Π, 6) το Σύλλογο Μηχανικών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ε.ΥΔ.Α.Π., 7) το Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων
Ε.ΥΔ.Α.Π., 8) το Σύλλογο Ειδικών Υπηρεσιών Ε.ΥΔ.Α.Π., 9) το Σύλλογο Καταμετρητών
Ε.ΥΔ.Α.Π., 10) τον Σύλλογο Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π., 11) την ένωση Υπαλλήλων
Ε.ΥΔ.Α.Π.,

εξουσιοδοτημένοι νόμιμα με την με αριθμό ... απόφαση (αρ. πρωτ. :

....../.../2018) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν, συνομολόγησαν και συναποφάσισαν ανεπιφύλακτα τη συμπλήρωση της από …/…/2018 Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως εξής:

Με τον τελευταίο (αριθ. 3.4) όρο της ΕΣΣΕ που συνάφθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους για τα έτη 2018 - 2021, συμφωνήθηκε να συνεχισθεί η διαπραγμάτευσή τους επί των οριζομένων στη διάταξη αυτή θεμάτων και
οι συμφωνίες που τυχόν προκύψουν να περιληφθούν σε ΣΣΕ συμπληρωματική της κύριας.
Μετά από την ελεύθερη αυτή διαβούλευση τα δύο μέρη, έχοντας υπ’ όψη τους ό,τι και
στην κύρια ΣΣΕ, κατέληξαν στις ακόλουθες συμφωνίες:
1.

Το μέρος των τακτικών αποδοχών, που μέχρι τώρα καταβάλλεται στο προσω-

πικό υπό τον τίτλο " ΑΤΑ (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή)" ενοποιείται με τον
βασικό μισθό και το βασικό ημερομίσθιο των υφιστάμενων μισθολογικών κλιμακίων
των υπαλλήλων και του εργατοτεχνικού προσωπικού ΕΤ1, ΕΤ2 όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από όλες τις προηγούμενες ΕΣΣΕ και ισχύουν σήμερα.

2.

Ενσωματώνεται πλήρως, κατά τα προηγούμενα, η ΑΤΑ που αναλογεί στο βασικό

μισθό του κάθε κλιμακίου. Μετά από την ενσωμάτωση αυτή οι βασικοί μισθοί και ημερομίσθια του κάθε μισθολογικού βαθμού και κλιμακίου των εργαζομένων διαμορφώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2019 όπως αναφέρεται κατωτέρω :

3.

Μετά την ως άνω ενσωμάτωση και με βάση τους εφαρμοζόμενους μέχρι την

υπογραφή της παρούσας κανόνες και αρχές ως προς τα καταβαλλόμενα επιδόματα,
η ΕΥΔΑΠ θα εφαρμόζει επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών και περικοπή ως εξής : α) Για το διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2019 ποσοστού 8 %, β) για το
διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ποσοστού 6 %, γ) για το διάστημα από 1.1.2021
έως 30.4.2021 ποσοστού 4 %.
4.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου

2019, οπότε και ο υπό τον τίτλο ATA μισθός, ενσωματωμένος πλέον στους βασικούς
μισθούς, παύει να υφίσταται αυτοτελώς στο σύνολό του και δεν θα εμφανίζεται άλλο
στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας των εργαζομένων. Η σύμβαση αυτή ρυθμίζει αποκλειστικά τους βασικούς μισθούς και τα βασικά ημερομίσθια επί τη βάσει των οποίων θα
υπολογίζονται τα χορηγούμενα δυνάμει των προηγούμενων ΕΣΣΕ επιδόματα και παροχές, υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και για τον χρόνο ισχύος
της.
Η παρούσα ΕΣΣΕ αποτελεί συνέχεια της από 3 Αυγούστου 2018 ΕΣΣΕ, με την οποία
αποτελεί ενιαίο σύνολο.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκρινίζουν ότι το αληθές νόημα της διάταξης της παραγράφου 2.8 της ΕΣΣΕ 2018 είναι ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή δεύτερου πτυχίου
Ανώτατης Σχολής (ΑΕΙ –ΤΕΙ) εξακολουθούν να δικαιούνται επιστημονικό επίδομα 10%,
όπως ισχύει μέχρι σήμερα ενώ όσοι κατέχουν ή αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο δικαιούνται επιστημονικό επίδομα 15% (10% + 5%). Όποιος κατέχει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο θα λάβει επιστημονικό επίδομα συνολικού ποσοστού (15%), μη επιτρεπόμενης, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, της σώρευσης των δύο επιδομάτων.

Τα συμβαλλόμενα μέρη
Για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Για την Ομοσπονδία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

