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Να υπογραφεί άμεσα Συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση
Για να κάνουν και οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ «Ανάσταση»
Το μεγάλο κύμα ακρίβειας, οι αβάσταχτες αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, ανάγκασαν
τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει την Μεγάλη Τετάρτη αύξηση στον κατώτατο μισθό κοντά 9,7%, συνολικά
για το 2022. Κάλεσε, μάλιστα, όλες τις εταιρίες να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική για όλες τι κατηγορίες
εργαζομένων.
Δυστυχώς, στην ΕΥΔΑΠ οι νεότεροι και χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι περιμένουν την 1-7-2022 για να
πάρουν 12-25 Ευρώ για μια ολόκληρη τριετία. Η ΣΣΕ του 2021, που πρότεινε η Διοίκηση Σαχίνη και πρόθυμα
συνυπέγραψε η πλειοψηφία της ΟΜΕ (ΑΚΕ, ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, με την στήριξη ΕΣΚ), καταδίκασε τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ σε τριετή… Μεγάλη Παρασκευή.
Μόνη διέξοδος η άμεση υπογραφή συμπληρωματικής ΣΣΕ που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχιας. Η πρόταση, που κατέθεσε δημόσια το ΣΕΚΕΣ στις 27-3-2022, έγινε
ομόθυμα αποδεκτή από τους εργαζόμενους αλλά και από σωματεία και παρατάξεις(1).
Χωρίς καθυστέρηση, η διορισμένη από το Πρωτοδικείο Διοίκηση της ΟΜΕ (στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις) πρέπει άμεσα να υποβάλλει σχετικό αίτημα προς τη Διοίκηση προκειμένου να υπογραφεί συμπληρωματική ΣΣΕ που να διασφαλίζει:
•
•

Κουπόνι ή κάρτα καυσίμου 100 €/μήνα, για κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.
Άμεση αποκατάσταση του χρονοεπιδόματος στο ποσοστό που θα είχε ο κάθε εργαζόμενος με
προσμέτρηση του διανυθέντος χρόνου του «παγώματος» από το Φεβρουάριο 2012. Με αυτόν
τον τρόπο θα λήξουν και εκατοντάδες δικαστικές διεκδικήσεις.

Ήρθε η ώρα και οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ να εξέλθουν από την οικονομική Μεγαλοβδομάδα.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ
(1) Μέχρι σήμερα με ανακοινώσεις τους έχουν ταχθεί άμεσα ή έμμεσα υπέρ της υπογραφής Συμπληρωματικής ΣΣΕ με τα ανωτέρω αιτήματα:
▪ Γ. Αλεξανδράκης (εκπρόσωπος εργαζομένων Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ (4/4/2022)
▪ Ένωση Υπαλλήλων (5/4/2022)
▪ Σωματείο Αποχέτευσης (5/4/2022)
▪ Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού (5/4/2022)
▪ Σύλλογος Εργαζομένων (5/4/2022)
▪ Σύλλογος Προσωπικού (5/4/2022)
▪ Μ. Αγγελάκης (εκπρόσωπος εργαζομένων Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ (7/4/2022)
▪ ΕΣΚ ΕΥΔΑΠ (15/4/2022)
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