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ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ πρέπει να παραμείνουν δημόσιες
Την Τρίτη 27/11/2018 δίνουμε το παρόν στις 9.30 το πρωί στη συζήτηση της προσφυγής των εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49, 2ος όροφος) ενάντια στην ένταξη των δύο εταιρειών στο Υπερταμείο.

ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ της Τετάρτης 28 Νοεμβρίου
Απαιτούμε: ΤΕΛΟΣ, τώρα, στη συνέχιση της μνημονιακής λιτότητας
Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ συμμετέχουμε δυναμικά στην Γενική Πανελλαδική Απεργία της
ΓΣΕΕ την Τετάρτη 28/11, προβάλλοντας και τα δικά μας αιτήματα.
Με τη μαζική συμμετοχή μας στην απεργία στοχεύουμε στην άμεση υπογραφή της συμπληρωματικής Συλλογικής Σύμβασης με βασικά αιτήματα:
1. Πλήρης ενσωμάτωση της ΑΤΑ.
2. Απελευθέρωση των βαθμολογικών προωθήσεων εντός της τριετίας.
3. Θεσμική κατοχύρωση εκτός μισθολογικού κόστους (καθώς είναι υποχρέωση του εργοδότη)
για όλο το προσωπικό των τροφείων, των εξόδων μετακίνησης και του γάλακτος για όλο το
προσωπικό
4. Ολοκλήρωση των 300 προσλήψεων τακτικού προσωπικού, που έχουν προκηρυχθεί μέσω
ΑΣΕΠ
5. Μονιμοποίηση των υδρονομέων τώρα.
6. Ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των συμβασιούχων γιατρών, των μηχανικών ασφαλείας και
των εργαζομένων μέσω εργολάβων
Δεν υπογράφουμε καμία ρύθμιση που απεμπολεί τα δικαιώματά μας ή «βοηθάει» στην καθήλωση των αποδοχών μας μετά την 31-12-2018 που λήγει η ισχύος του Νόμου 4024/12
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να κάνουν δική τους υπόθεση τον αγώνα για να μπει οριστικό τέλος στη λιτότητα μετά από 8 χρόνια μνημονιακών περικοπών.

Να στηρίξουμε όλοι ενεργητικά και δυναμικά τα δίκαια και ώριμα αιτήματά μας. Η οικονομική κατάσταση της ΕΥΔΑΠ επιτρέπει να υλοποιηθούν.

ΟΛΟΙ την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 το πρωί, στο κτίριο της Λαοδικείας
στην απεργιακή συγκέντρωση όλου του προσωπικού που καλεί η ΟΜΕ
και στη συνέχεια στην πορεία μέχρι τη Βουλή

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ
Υ.Γ.: Κείμενα όπως αυτό που παρουσιάστηκε από τη διοίκηση ως «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» για την συμπληρωματική ΣΣΕ, που σαν μοναδικό σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν το Υπερταμείο, επιστρέφονται ως επιεικώς απαράδεκτα και δεν αποτελούν βάση καμίας συζήτησης. Ας το
καταλάβουν εργοδοτικοί και συνδικαλιστικοί «καλοθελητές», ότι δεν απεμπολούμε ούτε «μισό»
από τα δικαιώματά μας.

