
 
Ανακοίνωση Νο 1 – Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 

 

Το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ δεν εκβιάζεται 
Η διοίκηση να πάρει άμεσα πίσω  

την εκβιαστική και ντροπιαστική ανακοίνωση 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Γνωρίζετε ήδη την ανακοίνωση της Διοίκησης Αρ. 24 (18/12/2017, ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19.12.2017) με Θέμα: Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών για την 
παροχή: Α) οικογενειακού επιδόματος Β) υγειονομικής περίθαλψης και Γ) θεώρησης 
των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2018 

Στην 3η σελίδα και ενώ έχουν προηγηθεί η αναγραφή των προϋποθέσεων 
οικογενειακού επιδόματος και υγειονομικής περίθαλψης εντός πλαισίου αναφέρεται ότι:  

«… είναι απαραίτητη η υπογραφή ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣΤΑ της 
συνημμένης στην παρούσα ανακοίνωση «ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΣΥΝΕΝΑΙΝΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» …  Σε περίπτωση μη προσκομίσεως 
της υπογεγραμμένης δήλωσης ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ.» 

Ενώ η υπογραφή της «ΔΗΛΩΣΗΣ» δεν αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τα 
αιτούμενα δικαιολογητικά υγειονομικής περίθαλψης παρακάτω διατυπώνεται ο 
εκβιασμός. 

Ρωτάμε αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις υγειονομικής περίθαλψης η ΕΥΔΑΠ 
θα του στερήσει αυτό το δικαίωμα, μέσω του εκβιασμού μη θεώρησης του βιβλιαρίου; 

 Η συνημμένη «ΔΗΛΩΣΗ» περιέχει αρκετές ασάφειες και «πονηρές» διατυπώσεις. 
Τι θέλει να κρύψει; 

• Ποιοί (υπηρεσιακοί παράγοντες; η διοίκηση;) έχουν αποφασίσει να συλλέξουν, 
επεξεργαστούν και παραχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα ημών και των 
οικογενειών μας; Για ποιο λόγο; Που αποσκοπούν; 

• Τι επιχειρούν; Να «υποκλέψουν» συναίνεση «πρόσβασης στα δεδομένα… στα 
πλαίσια της συμβατικής σχέσης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών»; Ποιός θα 
έχει πρόσβαση, στα πλαίσια ποιας συμβατικής σχέσης και ποιας παροχή 
υπηρεσιών; 



• Γιατί απαιτούν «ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση … ότι έχουμε συναινέσει και 
συναινούμε …»  

• Ποια η διαφορά του «έχω συναινέσει» και του «συναινώ»; Ζητούν αναδρομική 
συναίνεση για ποιο πράγμα και ποιο λόγο; 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η απαράδεκτη «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 24» πρέπει να αποσυρθεί. Η Διοίκηση 
υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησε τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού στον απαράδεκτο «εκβιασμό» προσωπικού και συνταξιούχων 

ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ την υπογραφή της απαράδεκτη και επικίνδυνης «ΔΗΛΩΣΗΣ». 

Η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ να σταματήσει την τακτική της «σιωπής των αμνών». Να πάρει 
ανοικτά θέση τώρα και να καλύψει την αντίδραση του προσωπικού στην απαράδεκτη 
ενέργεια της διοίκησης. 

Το υγειονομικό μας χρηματοδοτείται κάθε μήνα από τις εισφορές και τον κόπο 
εργαζόμενων και συνταξιούχων και δεν έχει κανένας δικαίωμα να μας εκβιάζει.  

 

Η Γραμματεία του ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ 

 

 

Υ.Γ. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους τους συναδέλφους καλή χρονιά με υγεία, 
χαρά, ευτυχία, αλληλεγγύη, ενότητα  και αποφασιστικότητα για τους αγώνες που 
έρχονται και πρέπει να δώσουμε για την Δημόσια ΕΥΔΑΠ και την αξιοπρέπειά μας  ως 
εργαζόμενοι και πολίτες  


