Στην Αθήνα την 20 Δεκεμβρίου 1983 στα γραφεία της οδού
Κορνάρου 1 και Ερμού της ΕΥΔΑΠ, υπογράφτηκε η Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας για το έτος 1984.

1. Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει στην Ομοσπονδία
γραφείο για την εγκατάστασή της.
2. Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλύσει με ενέργειές της το
πρόβλημα της ένταξης των παιδιών των εργαζομένων μητέρων σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς είτε μέσω των σταθμών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είτε μέσω των σταθμών του Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών. Στην περίπτωση κατά την οποία η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ δεν
επιλύσει το πρόβλημα αυτό μέσα στο έτος 1984 αναλαμβάνει την υποχρέωση
να το ρυθμίσει η ίδια μέσα στον ίδιο χρόνο καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη
στις εργαζόμενες μητέρες, είτε απευθείας στους σταθμούς αυτούς.
3. Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται όπως μέσα στα πλαίσια του κανονισμού
προσωπικού το σχέδιο του οποίου έχει συνταχθεί και προωθείται προς
έκδοση, είναι δε γνωστό σε όλες τις πλευρές από την κοινή επεξεργασία και
άσχετα από το χρόνο της έγκρισης και της εφαρμογής του, σε συνεργασία με
την Ομοσπονδία και μετά εξέταση των προτάσεων που θα υποβάλλει στη
Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να αρχίσει μέσα στο 1984 τη σταδιακή ρύθμιση για τη
σύνταξη ενιαίου μισθολογίου θα προκύψει από τη μελέτη που θα συνταχθεί.
Στη ρύθμιση αυτή δεν θα περιλαμβάνεται το ανθυγιεινό επίδομα.
4. Το προβλεπόμενο με την υπ΄ αριθμ. 875/1982 απόφαση του Δ.Σ. ποσό
για δάνειο αρωγής στο προσωπικό διπλασιάζεται από 10.000.000 σε
20.000.000 δραχμές και τα δάνεια αρωγής από 100.000 δραχμές κατ΄ άτομο
αυξάνονται σε 150.000 δρχ. με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
απόφαση αυτή.
5. Το ποσό που καθορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 797/1982 απόφαση του Δ.Σ.
για τη χορήγηση δανείων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σπουδών των
παιδιών των εργαζομένων διπλασιάζεται από 7.000, 5.000 και 3.000 δραχμές
σε 14.000, 10.000 και 6.000 δραχμές αντίστοιχα.
6. Με την υπ΄ αριθμ. 644/1982 εγκύκλιο της διευθύνσεως της ΕΥΔΑΠ
καθορίστηκαν ονομαστικά οι σχολές και οι προϋποθέσεις με τις οποίες
πληρώνει τα δίδακτρα εκείνων από τα μέλη του προσωπικού και των παιδιών
τους που φοιτούν σε αυτές για την εκμάθηση της Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής και Ιταλικής γλώσσας. Η εκμάθηση των γλωσσών αυτών μπορεί
να γίνεται μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας και σε άλλες σχολές με βάση
μια σχολή για κάθε μια από τις γλώσσες αυτές σε αναλογία πληθυσμού
100.000 κατοίκων. Οι σχολές αυτές πρέπει να είναι αναγνωρισμένες από το
κράτος τόσο για τη λειτουργία τους όσο και για το πτυχίο που χορηγούνε. Η
διαδικασία έγκρισης πληρωμής θα εξακολουθήσει να είναι ακριβώς η ίδια
όπως μέχρι σήμερα. Τα έχοντα σχέση με τι ξένες γλώσσες εφαρμόζονται από
1. 9. 1983.
7. Παρέχεται η δυνατότητα επαύξησης εφόσον ζητηθεί του ποσού των
10.000.000 δραχμών που είχε ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 645/1982 απόφαση
του Δ.Σ. μέχρι 20.000.000 δραχμές σαν οικονομική ενίσχυση του
καταναλωτικού συνεταιρισμού για τη βελτίωση των προσφερομένων στο
προσωπικό υπηρεσιών.

Η παρούσα ΕΣΣΕ ισχύει από 1η Ιανουαρίου 1983.
Η ΕΣΣΕ αυτή δεν θίγει ρυθμίσεις προηγουμένων ΣΣΕ που καταρτίσθηκαν
μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των εργαζομένων σε αυτήν.
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