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Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, 
 
    Στα πλαίσια των ενεργειών της Ομοσπονδίας το τελευταίο διάστημα σας ενημερώνουμε για τα  
εξής: 
     
    Συνάντηση ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ με τους Συλλόγους ΕΥΔΑΠ 
    Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τα Προεδρεία όλων 
των Συλλόγων.  Ήταν η πρώτη συνάντηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και στην οποία τέθηκαν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων 
για την υπογραφή της  Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2015. 
    
   Συνάντηση Εκτελεστικής ΟΜΕ με Γενικούς Διευθυντές ΕΥΔΑΠ 
   Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2015, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τους 
Γενικούς Διευθυντές της ΕΥΔΑΠ και ζήτησε την άμεση επίλυση θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι όπως: 

• Χορήγηση γάλακτος. 
 Επισημάναμε την μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην χορήγηση γάλακτος για τους 
δικαιούχους συναδέλφους και ζητήσαμε την άμεση επίλυση του όλου θέματος. Ήδη το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ στην χτεσινή του συνεδρίαση έδωσε λύση σχετικά με το 
οφειλόμενο γάλα αφού με την απόφασή του χορηγεί διατακτικές τροφής στους δικαιούχους για 
την περίοδο από τον Νοέμβριο 2013 έως και τον Οκτώβριο 2014 για αγορά γάλακτος. Επίσης 
αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη χορήγησή του από δω και 
στο εξής. 

• ΜΑΠ 
Σχετικά με την καθυστέρηση της χορήγησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας τα οποία 
θεωρούμε ότι είναι ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, μας 
διαβεβαίωσαν ότι οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη και ότι θα χορηγηθούν το 
συντομότερο στους εργαζόμενους. 
 

     Τέθηκε επίσης το σημαντικό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, η επίλυση των κτιριακών 
αναγκών και ειδικά στον χώρο του Περισσού (Τομέας Ηρακλείου), για την βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας των εργαζομένων.  
     Ακόμα τέθηκε το θέμα της περαιτέρω χορήγησης διατακτικών τροφής για όλους τους 
εργαζόμενους, καθώς και το θέμα της φορολόγησης των βρεφονηπιακών  σταθμών. 

 
     Το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
ΕΥΔΑΠ με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας και την ΕΣΥΠ με θέμα τα προβλήματα Υγιεινής 
και Ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας. 
          

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  
Σινιώρης Γιώργος Κιόσης Χρήστος 
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