
Συνάντηση με Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σαχίνη (14/10/2019) 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ «ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ» 

 

1. Σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο - Ανάπτυξη ΕΥΔΑΠ 

• Ενιαία διαχείριση του κύκλου του νερού. 

• Όχι στην μεταφορά της Υδροληψίας από την ΕΥΔΑΠ Παγίων 

• Συμψηφισμός κόστους νερού με συντήρηση – επενδύσεις στην Υδροληψία 

• Πρόγραμμα επέκτασης ΕΥΔΑΠ (ύδρευση – αποχέτευση) σε όλη την Αττική, με τις αναγκαίες 
επενδύσεις σε δίκτυο και υποδομές 

2. Νερό κοινωνικό αγαθό. Οι ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης 
ανθρώπινο δικαίωμα 

• Απρόσκοπτη καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης 

• Προώθηση του Νερού βρύσης - Δίκτυο δημόσιων κρουνών 

• Όχι στις διακοπές υδροδότησης – αφαιρέσεις υδρομετρητών λόγω οφειλών 

• Καμία διακοπή χωρίς έγγραφη (έντυπη ή ηλεκτρονική) προειδοποίηση 

• Προστασία πελατών με Πλήρη Οικονομική Αδυναμία 

• Απλοποίηση διαδικασίας ρύθμισης οφειλών.  

• Πλήρης ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των υδροδοτούμενων. (e-περιφερειακό – ενίσχυση 1022)  

• Τηλεμετρία (μεγάλων μετρητών), ενίσχυση του τμήματος τηλεμετρίας και αλλαγές στην κατα-
μέτρηση.  

3. Ανάκτηση αντικειμένων από εργολάβους – ενίσχυση υπηρεσιών για να μην 
πάνε σε εργολάβους.  

• Ψυττάλεια - ΚΕΛ  

• Λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων  

• Υγειονομικό  

• Πληροφορική  

• Ταμίες – προσωπικό Περιφερειακών (εργολάβοι) 

• Τηλεμετρία και έξυπνο δίκτυο 

• Φύλαξη - καθαριότητα 

4. Προσωπικό - οργάνωση χρόνου εργασίας 

• Στρατηγική για την αντιμετώπιση του ζητήματος του προσωπικού.  

• Άμεση εφαρμογή 6ωρου (Όχι κάρτες ελέγχου - Όχι πολλαπλά ωράρια)  

• Τεχνολογικός και πληροφοριακός εκσυγχρονισμός σε όλη την οργάνωση της εταιρίας. - Ελαχι-
στοποίηση υπερωριών 

• Άμεση ολοκλήρωση των 300 προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ Καταγραφή αναγκαίου μόνιμου προσω-
πικού 

• Άμεση προκήρυξη νέων προσλήψεων του αναγκαίου τακτικού προσωπικού.  

• Ένταξη των εργολαβικών με μακροχρόνια απασχόληση μετά από αξιολόγηση στο μόνιμο προ-
σωπικό – Κατάργηση πρόσληψης ενοικιαζόμενων και εργολαβικών 

• Αναβάθμιση Υγειονομικού με πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού ιατρών 

5. Οργανόγραμμα - Δομή - Τρόπος στελέχωσης 

• Σύγχρονο οργανόγραμμα προσαρμοσμένο προς τις πραγματικές ανάγκες μια ΕΥΔΑΠ προσανα-
τολισμένης στη εξυπηρέτηση των πολιτών 

• Αντικειμενικοποίηση του τρόπου στελέχωσης (προκήρυξη θέσεων, θητεία)  
(Ανακοίνωση ΣΕΚΕΣ: «Η συμβολή μας στη διαβούλευση για το οργανόγραμμα») 

• Όχι μείωση αποδοχών δια της σμίκρυνσης του οργανογράμματος. 
(Πρόταση ΣΕΚΕΣ για το οργανόγραμμα προς την επιτροπή διαβούλευσης) 

 

https://sekes-eydap.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://sekes-eydap.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%ba%ce%b5%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf/


 

6. Συλλογική Σύμβαση  - Εθελουσία  - πρόσληψη «συμβούλων»  

• Πλήρης αποκατάσταση επιδομάτων. 

• Τροφεία. Χορήγησή τους με «πάγια» απόφαση του ΔΣ, (βάση της ΣΣΕ και των έως σήμερα α-
ποφάσεων του ΔΣ). 

• Δεν αποδεχόμαστε απολύσεις, ούτε και μείωση προσωπικού χωρίς μεταφορά τεχνογνωσίας 
σε νέο τακτικό προσωπικό. 

• Διαφωνούμε με την πρόσληψη «συμβούλων» που θα έρθουν να παρουσιάσουν ως αποτέλε-
σμα «μελέτης» είτε προειλημμένες αποφάσεις του Υπερταμείου είτε τις διαμορφωμένες από 
τις υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ διαπιστώσεις και προτάσεις. 

7. Θέματα προμηθειών - Διαδικασίες προμηθειών & έργων 

• Μεγάλη καθυστέρηση, μεγάλη γραφειοκρατία. Όλη η υπηρεσιακή πυραμίδα μια απέραντη 
προμηθειών.  

• Έχει προκληθεί μετατόπιση όλης της ευθύνης (και της γραφειοκρατίας) προς την αιτούσα υπη-
ρεσία. 

• Επίλυση θεμάτων επιτροπών (συμμετοχής, χρόνου κ.λ.π.) 

8. ΙΤ-Ψηφιακός μετασχηματισμός 

• Νέες τεχνολογίες – φιλικές ηλεκτρονικές και διασυνδεδεμένες πλατφόρμες σε όλη την οργά-
νωση της εταιρίας (για εργαζόμενους, για υδροδοτούμενους, και για δίκτυα) 

• Δημιουργία του «έξυπνου δικτύου νερού» (απαιτεί ταυτόχρονη ανάπτυξη κατάλληλης φυσι-
κής υποδομής, ψηφιακής υποδομής και εκπαίδευσης ομάδας εργαζομένων αλλά και των υ-
δροδοτούμενων).  

• Δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Λειτουργίας προσανατολισμένο στην άμεση εξυπηρέ-
τηση των υδροδοτούμενων και στη διαρκή έλεγχο της λειτουργίας των δικτύων κι εγκαταστά-
σεων, 

9. Θέματα ασφάλειας 

• Μέσα Ατομικής Προστασίας  

• Αμίαντος 

• Χλώριο 

• Θέματα Πολιτικής Προστασίας (ατυχήματα, φωτιά, σεισμός κ.λ.π.) 

10. Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών και προσωπικού 

• Ανέγερση κτιρίου για την συγκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών. 

• Σωστός σχεδιασμός, συνεννόηση με τους προϊστάμενους των οργανωτικών μονάδων, ενημέ-
ρωση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων και συνυπολογισμό των απόψεων του προσωπικού. (Με 
τον παρόντα σχεδιασμό γίνεται συρρίκνωση των χώρων. Αυτό σημαίνει ο,τι δεν προβλέπονται 
αυξημένες θέσεις εργασίας, αντίθετα προεξοφλείτε η συνέχιση λειτουργίας των οργανωτικών 
μονάδων με τις υπάρχουσες ή και λιγότερες θέσεις. 

• Όχι επιβάρυνση στην καθημερινότητα των εργαζομένων όχι μόνο κατά τη διάρκεια του εργά-
σιμου χρόνου τους αλλά συνολικά κατά τη διάρκεια της μέρας τους στην προσωπική και οικο-
γενειακή ζωή τους.  

• Πλήρης ενημέρωση, ηρεμία των εργαζομένων και ομαλή μετάβαση στις όποιες αναγκαίες αλ-
λαγές.  

 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 
sekes-eydap.gr 


