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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθώρα 
προβλημάτων. Προβλήματα δημοσιονομικά, παραγωγικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά που 
δημιουργήθηκαν από τις ασκούμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που καταδικάστηκαν στην 
συνείδηση του Ελληνικού Λαού. 

 

Οι εργαζόμενοι όλης της χώρας με πρωτοστάτη τη ΓΣΕΕ αντιδράσαμε και καταδικάσαμε 
την ασκηθείσα πολιτική στα μεγάλα ζητήματα της ανεργίας και των απολύσεων, των 
εισοδημάτων, των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης.  

 

Αυτός ήταν και εξακολουθεί να είναι ο ρόλος μας και η υποχρέωσή μας.  
 

- Να προβάλουμε τις προτάσεις μας, τις προσδοκίες μας, τα δίκαια αιτήματά μας και να τα 
διεκδικούμε αγωνιστικά. 
 

- Να αναπτύσσουμε την αυτόνομη στρατηγική μας κρίνοντας τις ασκούμενες πολιτικές και 
τις Κυβερνήσεις από τα έργα τους και όχι με βάσει τις κομματικές μας ταυτίσεις ή αντιπαλότητες. 
 

- Να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και να αγωνιζόμαστε για μία πολιτική που να 
στηρίζεται στην Δημοκρατία, την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και την κοινωνική 
προστασία, την δικαιοσύνη και την ισονομία. 
 

Αυτές μας οι θέσεις και οι διεκδικήσεις μας, μαζί με την στην ιστορική ομόφωνη αρχή μας 
για μια Ε.ΥΔ.Α.Π.  Δημόσια – Κοινωνική – Οικονομικά αυτόνομη – τεχνολογικά σύγχρονη,  
στην υπηρεσία  των πολιτών και των εργαζομένων της, επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια φορά 
και στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. 

 

Στις 22-12-2009 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, παρουσία των Προεδρείων όλων 
των Συλλόγων και διαμορφώσαμε το πλαίσιο καταγγελίας  της Σ.Σ.Ε. για το έτος 2010.  
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ    2010 
Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΘΕΣΜΙΚΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Αύξηση μισθών & ημερομισθίων 6% με στόχο την κάλυψη του πληθωρισμού, την 
προστασία της αγοραστικής δύναμης του εισοδήματός μας και τη σταδιακή  σύγκλιση μισθών με 
τους εργαζόμενους στην Ε.Ε. (τους 15 της ευρωζώνης). 
 

2. Ενσωμάτωση της ΑΤΑ. 
 

3. Εφαρμογή ενιαίου ωραρίου 35ωρών εβδομαδιαίως (7Χ5=35) χωρίς περικοπές αποδοχών 
και ασφαλιστικών παροχών και διευθέτησης του χρόνου εργασίας. 
 

4. Διαχωρισμός του ανθυγιεινού επιδόματος από το επίδομα επικίνδυνης εργασίας. 
 

5. Διατήρηση όλων των οικονομικών και ασφαλιστικών παροχών σε όσους μετατίθενται για 
λόγους υγείας. 
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6. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. 
 

7. Υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που είναι υπέρ των εργαζομένων. 
 

8. Κατάρτιση και εφαρμογή πλήρους οργανογράμματος στη βάση των αναγκών της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. και σύμφωνα με τις προτάσεις του Σ.Κ. 
 

9. Κατάργηση των νόμων που ιδιωτικοποιούν τις ΔΕΚΟ, όπως ο Ν. 3429/05 καθώς και του 
Ν. 2744/99 που ιδιωτικοποίησε την Ε.ΥΔ.Α.Π. 
 

10. Κατάργηση του Νόμου 3385/2005 για τις εργασιακές σχέσεις και αντιμετώπιση του όλου 
προβλήματος στη βάση των προτάσεων του Σ.Κ. χωρίς ευελιξίες, διευθετήσεις ωραρίου, 
αύξηση απολύσεων και μερική απασχόληση. 
 

11. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών Νόμων και διατάξεων. 
 

12. Εφαρμογή του Νόμου 2916/01, 3549/07 και 3794/09 για την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ.  
 

13. Καταγραφή, μελέτη και άμεση αντιμετώπιση του κτιριολογικού προβλήματος και των 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες Υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας. 
 

14. Παροχή επιδόματος και στα άρρενα τέκνα όπως και στα θήλεα τέκνα. 
 

15. Αύξηση των παρεχομένων ημερών αδείας για ασθένεια παιδιών κλιμακωτά ανάλογα με 
τον αριθμό παιδιών. 
 

16. Αύξηση της άδειας κυοφορίας και λοχείας καθώς και της άδειας μητρότητας. 
 

17. Επέκταση του επιδόματος λοχείας και στις ασφαλισμένες συζύγους. 
 

18. Το οικονομικό βοήθημα για τέκνα με αναπηρία πάνω από 67% να συνεχίζεται και πέραν 
του 12ου έτους της ηλικίας του με τους όρους που προβλέπει η Σ.Σ.Ε. του 2008.  
 

19. Ενιαίος υπολογισμός επιδόματος γεύματος σε ποσοστό 20% του κλιμακίου ΕΤ1-01 + 
30%. 
 

20. Επέκταση επιδόματος υπογείων χώρων σε ποσοστό 15% και στην Ύδρευση. 
 

21. Ανθυγιεινό επίδομα σε όσους από τη ΜΕΤ4 κάνουν επίβλεψη ανάλογα με το αντικείμενο 
εργασίας. 
 

22. Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης, οδοιπορικών κ.λ.π. 
 

23. Αύξηση του χρονοεπιδόματος και θέσπιση ενός επιπλέον κλιμακίου. 
 

24. Αύξηση επιδόματος τοκετού. 
 

25. Όλα τα ευρικά επιδόματα να γίνουν ποσοστιαία επί του μισθολογίου. 
 

26. Αναπροσαρμογή του επιδόματος κανονικής αδείας. 
 

27. Αναπροσαρμογή του μηνιαίου ποσού για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. 
 

28. Επιχορήγηση της εργασίας του Σαββάτου όπως την Κυριακή (επιπλέον αμοιβή & 
REPO). 
 

29. Υλοποίηση του ανθυγιεινού 50% και στο υπόλοιπο προσωπικό του Τομέα Αποχέτευσης 
που το αντικείμενό τους δικαιολογεί ΒΑΕ, και επέκτασή τους στους Διοικητικούς κλιμακούμενο 
όπως χορηγείται (Ακροκέραμο, Ψυτάλλεια, Σούδα και Μεταμόρφωση).  
 

30. Πρόσθετη ασφάλιση όλου του προσωπικού σε ασφαλιστική εταιρεία όπως Μηχανικοί, 
γιατροί. 



 
31. Επέκταση της ιδιωτικής (υγειονομικής) ασφάλισης σε όλα τα μέλη της οικογένειας κάθε 
εργαζόμενου χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
 

32. Να χορηγηθούν μειωμένα τιμολόγια για μακροχρόνια ανέργους καθώς και στους 
συνταξιούχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
 

Β.     ΕΙΔΙΚΑ  ΚΛΑΔΙΚΑ   ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Αύξηση των χορηγουμένων επιδομάτων (οικογενειακό, ειδικότητας, σπουδών κλπ). 
 

2. Αύξηση και επέκταση των ανθυγιεινών επιδομάτων. 
 

3. Αύξηση του επιδόματος ειδικότητας. 
 

4. Κλιμάκωση του χορηγούμενου επιδόματος ειδικότητας της ΜΕΤ4 και ΣΕΤ5. 
 

5. Χορήγηση επιδόματος ειδικότητας στις κατηγορίες ΕΤ1 – ΕΤ2. 
 

6. Χορήγηση επιδόματος καταμέτρησης σε ποσοστό 15%. 
 

7. Αναπροσαρμογή του επιδόματος παράστασης και θέσης και επέκτασή του στους 
προϊσταμένους Τμημάτων και στους Επόπτες Αρχιτεχνίτες. 
 

8. Επιδότηση του 2ου πτυχίου στο επίδομα σπουδών σε όλες τις κατηγορίες. 
 

9. Αύξηση και επέκταση του ευρικού επιδόματος βιβλιοθήκης (κατά 150 ευρώ το μήνα). 
 

10. Στους οδηγούς που μεταφέρουν μπάζα στην χωματερή και μόνο κατά τις ημέρες αυτές, 
αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος από 12% σε 20%. 
 

11. Να αυξηθεί το επίδομα διδακτορικού διπλώματος από 10% σε 25%. 
 

12. Αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας και στους εργατοτεχνίτες. 
 

13. Αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας στις κατηγορίες του προσωπικού που με βάση τα 
τυπικά προσόντα που προσλαμβάνονται έχουν προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο και δεν 
έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε εξαρτημένη εργασία ( όπως η απόφαση του Δ.Σ. 
13157/2001). 
 

14. Εφαρμογή των αποφάσεων 6720/90 και 7623α/91 σε όλες τις αντίστοιχες κατηγορίες 
προσωπικού. 
 

15. Να χορηγηθεί το επίδομα ανθυγιεινής / επικινδύνου εργασίας στους Υπομηχανικούς - 
Τεχνολόγους Μηχανικούς (Ηλεκτρολόγους - Μηχανολόγους και Ηλεκτρονικούς) της κατηγορίας 
ΑΡ.Τ3 που επιβλέπουν εργασίες στα εσωτερικά και εξωτερικά αντλιοστάσια της Ε.ΥΔ.Α.Π. στην 
Ύδρευση. 
 

16. Σωστή εφαρμογή της απόφασης που αφορά το επίδομα οθόνης οπτικής απεικόνισης 
στους συναδέλφους που εργάζονται στον τηλέλεγχο - τηλεχειρισμό του δικτύου και σ’ όσους 
ακόμη εργάζονται σε PC και δεν το λαμβάνουν. 
 

17. Διατήρηση όλων των οικονομικών παροχών των καταμετρητών όταν μετά από 25 χρόνια 
για λόγους υγείας αναγκάζονται να γίνονται εσωτερικοί υπάλληλοι.  
 

18. Επαναχορήγηση επιδόματος «γκισέ» στους εργαζόμενους που εξυπηρετούν το κοινό σε 
όλα τα Περιφερειακά Κέντρα και στα γραφεία Νέων Παροχών. 
 

Γ.   ΘΕΜΑΤΑ  ΟΜΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Ε.ΥΔ.Α.Π. 
 



1. Εφαρμογή προγράμματος για τη σταδιακή εξυγίανση του δικτύου Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης.  
 

2. Πλήρης αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. και μείωση των 
Συμβούλων στους απολύτως απαραίτητους. 
 

3. Δραστική μείωση των εργολαβιών, περιορισμός στις απόλυτα αναγκαίες. Ανάληψη των 
εργασιών από την Ε.ΥΔ.Α.Π. στα ΚΕΛ Μεταμόρφωσης – Ψυττάλειας – Θριάσιο. 
 

4. Προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού και όλων των ειδικοτήτων και 
κατηγοριών, ενταγμένων στον Κανονισμό Προσωπικού, για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία 
της Ε.ΥΔ.Α.Π., με συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σε όλες τις Επιτροπές 
Προσλήψεων. 
 

5. Δραστικός περιορισμός και έλεγχος των έκτακτων αμοιβών. 
 

6. Εντατικοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού 
στις νέες τεχνολογίες και παράλληλη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες της Εταιρείας. Εμπλουτισμός με σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης του 
εργατοτεχνικού προσωπικού στην νέα τεχνολογία. Στον σχεδιασμό των παραπάνω 
προγραμμάτων να συμμετέχει εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. 
 

7. Θέσπιση κριτηρίων στην επιλογή (ηλικία, αντικείμενο εργασίας, κλπ) σε όσους 
εκπαιδεύονται. 
  
8. Άμεση εφαρμογή των νόμων και του κανονισμού για την Υγιεινή και Ασφάλεια, βελτίωση 
και εφαρμογή της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 

9. Άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής του άρθρου 22 με τη συμμετοχή του εκπροσώπου 
της Ομοσπονδίας για την βελτίωση της λειτουργίας και των παροχών του Υγειονομικού στους 
Εργαζομένους. 
 

10. Οριστική επίλυση του προβλήματος των ξένων γλωσσών με προσαύξηση του ποσού 
ανάλογα για κάθε εργαζόμενο, ώστε να λαμβάνει το πραγματικό καταβληθέν ποσόν.  
 

11. Άμεση ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης της Εταιρείας για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνικά τμήματα. 
 

12. Άμεση και έγκαιρη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας. (ένδυση – υπόδηση του 
προσωπικού). 
 

13. Συχνότεροι έλεγχοι σε όλες τις υπηρεσίες από τους γιατρούς εργασίας και τους τεχνικούς 
ασφαλείας. 
 

 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜΕ – Ε.ΥΔ.Α.Π. 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Ευάγγελος Μπάκας Γιώργος 
 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας 
 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με ΥΓΕΙΑ & ΕΥΤΥΧΙΑ 
και το 2010 ΕΙΡΗΝΙΚΟ & ΓΟΝΙΜΟ 

 


