Στην Αθήνα την 1 Απριλίου 1981 στα γραφεία της οδού Κορνάρου 1
και Ερμού της ΕΥΔΑΠ, υπογράφτηκε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το
έτος 1984.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
I.Οι κατά την 31 Δεκεμβρίου 1980 οργανικοί μισθοί και ημερομίσθια του
πάσης φύσεως προσωπικού του τομέα ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ κατά
κατηγορία, ειδικότητα και βαθμούς (άρθρο 16 Β.Δ. 513/72)
αναπροσαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 1981 ως εξής:
Βαθμός
Α
Β
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Σημερινός Μισθός
42.675
38.115
36.615
35.115
32.615
30.115
27.865
25.615
23.015
20.615
18.365
16.115

Νέος Μισθός
42.675
38.115
37.164
35.817
33.430
31.621
29.816
27.920
25.547
23.501
21.671
19.821

Εις τους ως άνω καθοριζόμενους δια της παρούσης οργανικούς
μισθούς δεν συμψηφίζονται το Επιστημονικό Επίδομα, τα αποφάσει
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εγκρίσει του υπουργού δημοσίων
έργων καταβαλλόμενα εις τους Μηχανικούς και Υπομηχανικούς, Σχεδιαστές,
Εργοδηγούς της εταιρείας τεχνικά επιδόματα, τα εις τους Ιατρούς
καταβαλλόμενα επιδόματα και τα επιδόματα του Προσωπικού του
υπηρετούντος εις την Μηχανογραφικής Υπηρεσία. Επίσης δεν
συμψηφίζονται οι προσαυξήσεις οι καταβαλλόμενες βάσει των άρθρων 46
παρ. 7 εδ. β΄, 9 παρ. 6.
III.- Το χρονοεπίδομα ως και το επιστημονικό, τεχνικό, κ.λπ. ποσοστικά
επιδόματα θα καταβάλλονται με βάση τον δια της παρούσης καθοριζόμενο
νέο οργανικό μισθό, υπολογιζόμενα επί του οργανικού μισθού.
IV.- Το καταβαλλόμενο στο προσωπικό οικογενειακό επίδομα θα
υπολογίζεται επί του δια της παρούσης καθοριζομένου οργανικού μισθού,
προσαυξημένου με το χρονοεπίδομα.

II.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’
(ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1 , Δ 2)
I.Οι κατά την 31 Δεκεμβρίου 1981 οργανικοί μισθοί κατά κατηγορία και
βαθμό του κατά το άρθρον 16 του Κανονισμού Προσωπικού του
υπηρετούντος Μονίμου Κατωτέρου Προσωπικού της κατηγορίας Δ’

(υποκατηγορίες Δ1 και Δ2), αναπροσαρμοζόμενοι από της 1 ης Ιανουαρίου
1982 καθορίζονται ως ακολούθως:
Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ
Ε

Υποκατηγορία Δ1, Κλητήρες – Φύλακες
Σημερινός Μισθός
Νέος Μισθός
21.115
24.071
19.315
22.599
17.865
21.259
16.365
19.965
14.865
18.433

Βαθμός
Α
Β

Υποκατηγορία Δ2, Καθαρίστριες
Σημερινός Μισθός
Νέος Μισθός
14.615
19.615
13.315
18.315

Οι διατάξεις των παραγράφων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του πρώτου κεφαλαίου
εφαρμόζονται και επί του προσωπικού τούτου.

II.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
I.Τα κατά την 31 Δεκεμβρίου 1981 οργανικά ημερομίσθια κατά βαθμό και
κατηγορία του κατά το άρθρο 16 του Κανονισμού Προσωπικού
Εργατοτεχνικού Προσωπικού κατηγορίας Γ΄ αναπροσαρμοζόμενα
καθορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 1982 ως ακολούθως:
Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Βαθμός
Α
Β
Γ
Δ
Ε

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 1 και Γ 2 Ενιαίως
Σημερινό Ημερομίσθιο
Νέο Ημερομίσθιο
931
1.000
881
950
821
900
781
880
741
870
711
850
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 3
Σημερινό Ημερομίσθιο
741
711
691
671
651

Νέο Ημερομίσθιο
865
855
845
835
825

Οι διατάξεις των παραγράφων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του πρώτου κεφαλαίου
εφαρμόζονται και επί του προσωπικού τούτου.

II.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το παρά τη εταιρεία (τέως ΕΕΥ) υπηρετούν έκτακτο προσωπικό οιασδήποτε
κατηγορίας (υπαλληλικό, υπηρετικό, εργατοτεχνικό) το οποίο δεν έχει
καταλάβει οργανικές θέσεις, λαμβάνει την αντίστοιχον αύξησιν το βαθμού εις
τον οποίον έχει ενταχθεί μισθολογικώς, εφαρμοζομένων και επί του
προσωπικού τούτου απασών των περί μονίμου προσωπικού διατάξεως της
παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Α) Από το έτος 1982 καθιερώνεται η αρχή της Αυτόματης Τιμαριθμικής
Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) των αποδοχών των μισθωτών της παρούσης Ε.ΣΣΕ
σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής της δείκτη τιμών καταναλωτή, του
προηγουμένου τετραμήνου που θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, έπειτα από γνώμη Ειδικής
Επιτροπής.
Β) Για τον υπολογισμό της ΑΤΑ το κατά την προηγούμενη παράγραφο
ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή θα κλιμακώνεται ανάλογα
με το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των μισθωτών, ως εξής:
- Για αποδοχές ή τμήμα αποδοχών μέχρι 35.000 δρχ. θα
υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό μεταβολής του δείκτη.
- Για τμήμα αποδοχών από 35.000 μέχρι 55.000 δρχ. θα
υπολογίζεται το μισό του ποσοστού μεταβολής του δείκτη.
- Για τμήμα αποδοχών από 55.000 μέχρι 80.000 δρχ. θα
υπολογίζεται το ένα τέταρτο του ποσοστού μεταβολής του δείκτη.
- Για το τμήμα αποδοχών πέρα από τις 80.000 δρχ. δεν θα δίνεται
καμιά τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
Γ) Κατά την πρώτη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, η οποία θα
αρχίσει αυτόματα την 1η Μαίου 1982, θα ληφθούν υπ΄ όψη οι αποδοχές που
καταβάλλονται την 30 Απριλίου 1982.
Δ) Για την εφαρμογή της παραγράφου Β του άρθρου αυτού το δεύτερο
τετράμηνο 1982, θα ληφθούν υπ΄ όψη οι αποδοχές μαζί με το ποσό της ΑΤΑ,
όπως θα διαμορφωθούν την 31 Αυγούστου 1982.
Με τον ίδιο τρόπο θα εφαρμοσθεί η ΑΤΑ και για τα επόμενα τετράμηνα.
Ε) Ως «αποδοχές» επί του προκειμένου θεωρούνται ο βασικός μισθός πλέον
των τακτικώς καταβαλλομένων επιδομάτων.
ΣΤ) Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών από οποιαδήποτε αιτία, θα
γίνεται νέος προσδιορισμός του ποσού της ΑΤΑ σύμφωνα με την παραπάνω
παράγραφο Β από τη χρονολογία που επέρχεται η μεταβολή.
Ζ) Το ποσό που θα προκύπτει από την ΑΤΑ θα λαμβάνεται υπ΄ όψη μόνο για
τον υπολογισμό των προσαυξήσεων Κυριακής – αργίας, νυκτερινής εργασίας,
υπερεργασίας, υπερωριών, επιδομάτων Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,
Επιδόματος Αδείας και αποζημίωση για εκτός έδρας εργασία.
Η) Το ποσό της ΑΤΑ δεν θα ενσωματώνεται στους βασικούς μισθούς αλλά θα
εμφανίζεται σε ειδική στήλη της μισθοδοτικής καταστάσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
1. Εις τους εκ του προσωπικού διαθέτοντας απολυτήριο Γυμνασίου ή Μέσης
Εμπορικής Σχολής ή άλλης ισοτίμου Σχολής και εφ΄ όσον ουδέν έτερον

οιασδήποτε φύσεως ή εξ οιασδήποτε αιτίας δεν λαμβάνουν επίδομα (πλην
του οικογενειακού και του χρονοεπιδόματος) χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού
δέκα επί της εκατόν (10%) εις δύο (2) δόσεις και δη 5% από 1 ης Ιανουαρίου
1982 και 5% από 1ης Σεπτεμβρίου 1982.
Το επίδομα τούτο υπολογιζόμενο επί των άνω οργανικών μισθών,
διακόπτεται εις ην περίπτωσιν οι λαμβάνοντες τούτο λάβουν οιονδήποτε
έτερον επίδομα οιασδήποτε φύσεως και εξ οιασδήποτε αιτίας υπερκαλύπτον
αυτό, άλλως θα συμψηφίζεται εν όλω ή εν μέρει εις αυτό.
Η καταβολή δραχμικού επιδόματος δεν κωλύει την χορήγηση του επιδόματος
τούτου.
2. Υπό τους αυτούς ως άνω όρους και προϋποθέσεις χορηγείται επίδομα εκ
ποσοστού εξ επί τοις εκατό ((6%) εις δύο δόσεις και δη 3% από 1 ης
Ιανουαρίου 1982 και 3% από 1ης Σεπτεμβρίου 1982 εις το υπαλληλικό
προσωπικό το διαθέτον τα προσόντα Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως εις τους
Κλητήρες και Φύλακες.
3. Εις τους οδηγούς βαρέων οχημάτων άνω των 6 τόνων χορηγείται από 1 ης
Ιανουαρίου 1982 επίδομα εκ ποσοστού πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του
οργανικού μισθού δι εκάστη ημέρα (ή τμήμα ημέρας) πραγματικής εργασίας
(απασχολήσεως) εις την οδήγηση του μηχανήματός των.
4. Εις τους ιατρούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας καταβάλλεται από 1 ης
Ιανουαρίου 1982 επίδομα δέκα πέντε επί τοις εκατό (15%) υπολογιζόμενο επί
του οργανικού των μισθού.
5. Εις τους εργατοτεχνίτες που δεν παίρνουν κανένα απολύτως επίδομα
(πλην του οικογενειακού και του χρονοεπιδόματος) χορηγείται επίδομα
υπολογιζόμενο επί του οργανικού ημερομισθίου εκ ποσοστού δώδεκα επί τοις
εκατό (12%) εις δύο δόσεις και δη εκ ποσοστού 6% από 1 ης Ιανουαρίου 1982
και 6% από 1ης Σεπτεμβρίου 1982, εξαιρουμένων των καθ’ οιονδήποτε
τρόπον αποσπασμένων σε υπηρεσίες με αντικείμενο εργασίας διάφορο από
την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη.
Καθίσταται σαφές ότι σε περίπτωση μη παροχής από τους εργατοτεχνίτες
τούτους της εργασίας τους αυτής ή της μετακινήσεώς τους εις άλλη εργασία
θα διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος αυτού.
6. Εις τους εργατοτεχνίτες οι οποίοι δια λόγους υγείας δεν παρέχουν
πραγματική εργασία εργατοτεχνίτη ως άνω και έχουν διατεθεί εις ελαφρότερη
εργασία δεν παίρνουν δε κανένα απολύτως επίδομα (πλην του οικογενειακού
επιδόματος και του χρονοεπιδόματος) χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού εξ επί
τοις εκατό (6%) χορηγούμενο εις δύο δόσεις και δη 3% από 1 ης Ιανουαρίου
1982 και 3% από 1ης Σεπτεμβρίου 1982.
7. Εφ΄ όσον εκ των χορηγουμένων αυξήσεων δεν καλύπτονται οι
διορθωτικές αυξήσεις που έχουν δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους
καταβάλλεται η διαφορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
I.Εις την παρούσα ΣΣΕ δεν συμπεριλαμβάνονται τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας τα λαμβάνονται μισθό, οι Δικηγόροι της εταιρείας,
ως και οι προσληφθέντες κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του
Καταστατικού της εταιρείας.
II.- Η παρούσα ΕΣΣΕ ισχύει από 1η Ιανουαρίου 1982.

Η ΕΣΣΕ αυτή δεν θίγει ρυθμίσεις προηγουμένων ΣΣΕ
καταρτίσθηκαν μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των εργαζομένων σε αυτήν.

III.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
του Υ. Δ. Ε.
Εμμ. Αποστολάκης
Κων.Κωτσάκης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κων. Τούντας
Νικ. Κωστόπουλος

που

