Στην Αθήνα την 27 Σεπτεμβρίου 1984 στα γραφεία της οδού
Κορνάρου 1 και Ερμού της ΕΥΔΑΠ, υπογράφτηκε η Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας για το έτος 1984.
1. Α.Τ.Α. Η αυτόματη τιμαριθμική ανα προσαρμογή για το τρέχον έτος
1984 θα εφαρμοσθεί κατά τον ίδιο τρόπο που ο θεσμός εφαρμόζεται και στο
Δημόσιο τομέα.
2. ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ
Χορηγείται με την παρούσα σύμβαση από 1.1.84
επίδομα χρόνου υπηρεσίας ως εξής:
Με τη συμπλήρωση
2
χρόνων υπηρεσίας
6%
Με τη συμπλήρωση
5
χρόνων υπηρεσίας
12 %
Με τη συμπλήρωση
8
χρόνων υπηρεσίας
20 %
Με τη συμπλήρωση
11
χρόνων υπηρεσίας
30 %
Με τη συμπλήρωση
13
χρόνων υπηρεσίας
38 %
Με τη συμπλήρωση
15
χρόνων υπηρεσίας
47 %
Με τη συμπλήρωση
17
χρόνων υπηρεσίας
55 %
Με τη συμπλήρωση
20
χρόνων υπηρεσίας
63 %
Με τη συμπλήρωση
23
χρόνων υπηρεσίας
70 %
Με τη συμπλήρωση
26
χρόνων υπηρεσίας
74 %
Με τη συμπλήρωση
29
χρόνων υπηρεσίας
76 %
Ειδικά για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό επί συμβάσει εργασίας ιδ.
Δικαίου της ΕΥΔΑΠ (τ.ΟΑΠ) ως και τους εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους που
εργάζονται στα έργα αποχετεύσεως ΕΥΔΑΠ (απολογιστικά έργα του τ.ΟΑΠ)
σχετικά με το χρονοεπίδομα θα διατηρηθούν τα μέχρι τούδε ισχύοντα.
3. ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Αυξάνεται η άδεια τοκετού για τις εργαζόμενες
στην ΕΥΔΑΠ από 12 σε 16 εβδομάδες και χορηγείται επίδομα τοκετού 40.000
δρχ. από 1.1.84.
4. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να
δημιουργήσει ιδιόκτητους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά των εργαζομένων
στο Διοικητικό Κέντρο που θα γίνει στο Περισσό.
5. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ρυθμίζονται οι συνδικαλιστικές άδειες για
την Διοίκηση της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το ν. 1264/82. Ειδικότερα: Για
τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν.Γραμματέα και Ταμία της Ομοσπονδίας,
άδεια απουσίας από την Υπηρεσία μέχρι δέκα πέντε ημέρες το μήνα με
αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη από την ΕΥΔΑΠ. Για δε τα υπόλοιπά μέλη
της Διοίκησης της Ομοσπονδίας, μέχρι εννέα ημέρες το μήνα με αποδοχές και
ασφαλιστική κάλυψη από την εταιρεία.
Εάν τα παραπάνω συνδικαλιστικά αυτά στελέχη έχουν και άλλη
συνδικαλιστική ιδιότητα παίρνουν μόνον αυτή την άδεια απουσίας που
προβλέπει η παρούσα Συλλογική Σύμβαση.
6. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αναγνωρίζονται από την εταιρεία
άπαντα τα νομίμως λειτουργούντα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για την
εκμάθηση ξένης γλώσσας από τους εργαζόμενους ή τα παιδιά τους και
υποχρεούται η εταιρεία να καταβάλει τα δίδακτρα. Εάν εξ οιασδήποτε αιτίας
τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις θα καταβάλλονται για τα φροντιστήρια
που κατά περίπτωση θα πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις πληρωμής (π.χ.
επιτυχία στις σπουδές κ.λπ.). Η εις το παρόν άρθρο ρύθμιση ισχύει από του
σχολικού έτους 1984.

7. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση
να συστήσει επιτροπή μέχρι τέλη του 1984 αποτελούμενη από εκπροσώπους
της Ομοσπονδίας και της εταιρείας η οποία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα
θα μεριμνήσει για την κατασκευή ιδιόκτητων παιδικών κατασκηνώσεων για τα
παιδιά των εργαζομένων.
8. ΤΑΜΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Αυξάνεται το χορηγούμενο ταμιακό επίδομα από
1.1.84 από 1.000 σε 2.000 δρχ. το μήνα.
9. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Αυξάνονται από 12.000 σε 30.000 δρχ. τα χορηγούμενα κανονικά δάνεια για το προσωπικό. Χρόνος εξόφλησης καθορίζεται
σε 18 ίσες μηνιαίες δόσεις. Της πρώτης δόσεως καθισταμένης απαιτητής ένα
μήνα μετά την σύναψη του δανείου.
10. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας για τον
υπολογισμό του χρονοεπιδόματος του άρθρου 2 της παρούσης σύμβασης ο
χρόνος στρατιωτικής θητείας μέχρι 18 μηνών κάθε ανώτατο όριο, εφ’ όσον
αυτή δεν έχει υπολογιστεί πουθενά αλλού ούτε για την χορήγηση αύξησης
αποδοχών (χρονοεπίδομα) ούτε για την χορήγηση σύνταξης.
Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας θα υπολογισθεί σε 3 εξάμηνα που θα
προστίθενται στον χρόνο υπηρεσίας ένα εξάμηνο κάθε χρόνο δηλαδή ο
υπολογισμός του θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Αναλυτικότερα:
Την
1 .1. 1984
6
μήνες
Την
1 .1. 1985
6
μήνες
Την
1 .1. 1986
6
μήνες
Ειδικά για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού
δικαίου της ΕΥΔΑΠ (τ.ΟΑΠ) ως και τους εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους που
εργάζονται στα έργα αποχετεύσεως ΕΥΔΑΠ (απολογιστικά έργα του τ. ΟΑΠ)
ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας ως άνω αναγνωρίζεται από 1.1.84 σαν
χρόνος υπηρεσίας εφ΄ άπαξ.
Διευκρινίζεται ότι σαν στρατιωτική θητεία που αναγνωρίζεται σαν χρόνος
υπηρεσίας νοείται η διάρκεια και η χρονική περίοδος κατά την οποί πράγματι
ο εργαζόμενος υπηρέτησε στον στρατό. Εάν δηλαδή κάποιος δεν υπηρέτησε
στον στρατό ή δεν υπηρέτησε τουλάχιστο επί 18μηνο (εκτός εάν νόμιμα
υπέχη μειωμένη θητεία) δεν δικαιούται στην αναγνώριση αυτή όπως επίσης
εάν η διάρκεια και η χρονική περίοδος κατά την οποία κάποιος υπηρέτησε
στον στρατό επικαλύπτεται από υπολογισμό του χρόνου αυτού στο
χρονοεπίδομα από άλλη αιτία. Γενικά και σαφέστατα η στρατιωτική θητεία για
να υπολογισθεί στο χρονοεπίδομα πρέπει να είναι πραγματικός χρόνος και
όχι πλασματικός.
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν:
Α) Οι όροι της από 23.6.1982 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της
κηρυχθείσης νομίμως εκτελεστής δυνάμει της με αριθμ. 80/1982 εκθέσεως
καταθέσεως αυτής στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ως και οι όροι της από 20.12.83
Ε.Σ.Σ.Ε. της κηρυχθείσης νομίμως εκτελεστής δυνάμει της με αριθμ. 12687
αποφάσεως του υπουργού εργασίας (ΦΕΚ 150 τεύχος της 16.3.1984) καθώς
επίσης και οι όροι της από 27.9.1984 Ε.Σ.Σ.Ε. της κηρυχθείσης νομίμως
εκτελεστής δυνάμει της με αριθμ. 51/1984 εκθέσεως καταθέσεως αυτής στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Β) Ειδικότερα για το Εργατοϋπαλληλικό Προσωπικού επί συμβάσει εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου ΕΥΔΑΠ (τ.ΟΑΠ) ως και τους Εργατοτεχνίτες και
Υπαλλήλους που εργάζονται στα έργα αποχετεύσεως ΕΥΔΑΠ (απολογιστικά
έργα τ.ΟΑΠ) εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι που συμφωνήθηκαν με την

από 24 Ιουνίου 1982 Ε.Σ.Σ.Ε., που κατατέθηκε στις 16.7.1982 με την υπ΄
αριθμ. 79/1982 έκθεση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τους πρώτους και την
από 6 Ιουλίου 1982 όμοια που κατατέθηκε στις 28.7.1982 με την υπ’ αριθμ.
89/1983 και 49/1983 αποφάσεις του Α / βάθμιου Διοικητικού Διαιτητικού
Δικαστηρίου Αθηνών αντιστοίχως απερρίφθησαν οι αιτήσεις τους για επίλυση
εργατικής διαφοράς για το έτος 1983.
12. Στη περίπτωση που υπάλληλος της εταιρεία έχει καταθέσει σαν τυπικό
προσόν δύο πτυχία Ανωτάτης Σχολής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αυτοτελώς το καθένα και δηλώσει στην ΕΥΔΑΠ ότι θέτει στη διάθεσή της τις
αντίστοιχες υπηρεσίες του προς αποκλειστική και μόνο εις αυτή
χρησιμοποίηση κατά την κρίση και τις ανάγκες της, το επιστημονικό επίδομα
που χορηγείται με τις ισχύουσες προϋποθέσεις προσαυξάνεται κατά ποσοστό
5%. Η ίδια προσαύξηση χορηγείται και σε όσους καταθέσουν πτυχίο
πανεπιστημιακού επιπέδου του εξωτερικού Μάστερ ή διδακτορικό πτυχίο
Πανεπιστημίου ή σχολής πανεπιστημιακού επιπέδου του εσωτερικού.
Η παρούσα ΕΣΣΕ ισχύει από 1η Ιανουαρίου 1984.
Η ΕΣΣΕ αυτή δεν θίγει ρυθμίσεις προηγουμένων ΣΣΕ που καταρτίσθηκαν
μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των εργαζομένων σε αυτήν.
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