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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  14/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 5/07/2018 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομενία: 29/06/2018 
 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 
ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 14-228/5-7-2018 
 
Θέμαηα εργαδομένων (Προηάζεις για εθαρμογή βάρδιας).  

 
Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δόζεθε από 
ηνλ θ. Παξαγηό Ισάλλε, Δηεπζπληή Σ.Τ. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο θαη Εθπξόζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή βάξδηαο, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 
Κύξηε πξόεδξε αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Σξίηεο 26 Ινπλίνπ 2018 «Εθαξκνγή βάξδηαο» 
απόθαζε  211/2018,  ην έγγξαθν ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο  κε ην νπνίν έγηλε ε εηζαγσγή 
ζην Δ..  θαη κε ην νπνίν έγηλε πξόηαζε γηα ηελ θαζηέξσζε απνγεπκαηηλήο βάξδηαο, ν ζύιινγνο 
εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο κεηά ηελ απόξξηςε ηεο πξόηαζεο από ην Δ.. πξνηείλεη γηα εηζαγσγή ζην  
Δ.. ΔΕΤΑ Κηιθίο ηα αθόινπζα. 
 
Σν ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο κε αίζζεκα επζύλεο γηα ην ιεηηνύξγεκα ην νπνίν επηηεινύκε  
από ην 1994  έσο θαη ζήκεξα παξ΄ όιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε  εμαθνινπζνύκε όια απηά ηα 
ρξόληα λα δίλνπκε ην παξόλ είηε ζε αλαπηπμηαθά έξγα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ δεκνηώλ  
είηε επηιύνληαο, κε ηα δηαηηζέκελα κέζα, ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ επζύλεο καο.   
 
Οη δπζθνιίεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπκε, αλ θαη γλσζηέο είλαη: 
 

 κείσζε ησλ απνδνρώλ. 

 απώιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο (κείσζε πξνζσπηθνύ). 

 θακία λέα πξόζιεςε γηα πάλσ από δέθα ρξόληα. 

 έιιεηςε πξνζσπηθνύ 

 αλάζεζε πνιιαπιώλ ππνρξεώζεσλ από ηνπο εξγαδόκελνπο γηα λα αληαπνθξηζνύλ θαη κόλν από 

αίζζεκα επζύλεο, πξνο ηνπο δεκόηεο 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


 ππεξσξηαθή εξγαζία ε νπνία δελ ακείβεηαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα  

 ιεηηνπξγία 5 Ε.Ε.Λ., θαη 5 αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ 

 ιεηηνπξγία 570.815,18  κέηξσλ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο 

 ιεηηνπξγία 210 ζεκείσλ πδξνιεςίαο 

 ιεηηνπξγία 166 αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο 

 ιεηηνπξγία 162 δεμακελώλ 

 κεγάιεο κεηαθηλήζεηο απιώο θαη κόλν γηα ηελ πηζηνπνίεζε βιαβώλ ζην ζύλνιν ηνπ   Δήκνπ. 

 ζε πνιιά από ηα παξαπάλσ ν εμνπιηζκόο έρεη ππεξβεί θαηά πνιύ ηνλ νηθνλνκηθό ρξόλν δσήο θαη 

απαηηνύληαη άκεζεο γελλαίεο ελδύζεηο θαη επνκέλσο πνιιή πεξηζζόηεξνη δνπιεηά εθ κέξνπο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία. 

Ο παξαπάλσ θαηάινγνο κπνξεί λα γίλεη πνιύ κεγάινο αιιά νη εξγαδόκελνη ζηελ ΔΕΤΑ Κηιθίο πηζηεύνπκε 
θαη ην απνδεηθλύνπκε όια απηά ηα ρξόληα, όηη ε δνπιεία καο δηαρξνληθά είλαη θαη ε έμσζελ θαιή καξηπξία 
ηεο επηρείξεζεο.  
Γηα κηα αθόκε θνξά θαη ιεηηνπξγώληαο ππό πίεζε νη εξγαδόκελνη θαινύληαη λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα 
πάλσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο όπσο είλαη ε εθαξκνγή βάξδηαο ρσξίο ηελ αύμεζε ηνπ ειάρηζηα 
ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ αιιά κε εθαξκνγή απνγεπκαηηλήο εξγαζίαο αιιά θαη πέξαλ απηήο  ηελ επζύλε 
νη εξγαδόκελνη λα θξαηνύλ ηειέθσλν επηθπιαθήο θαη κέρξη ηελ επόκελε εκέξα αιιά θαη ην άββαην θαη ηελ 
Κπξηαθή κε όηη αλαζηάησζε απηό επηθέξεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή αιιά θαη πλεπκαηηθή εξεκία.  
 
Παξόια απηά αλ θαη ην κνληέιν απηό είρε εθαξκνζηεί  ζην παξειζόλ θαη αλεηξάπε από ηελ ηόηε Δηνίθεζε, 
νη εξγαδόκελνη γηα λα κελ ηνπο θαηαινγηζζεί ε επζύλε ηεο κε ζπλεξγαζίαο κε ηελ δηνίθεζε όπσο ήδε 
επηρεηξήζεθε θαη ηεο κε άκεζεο επέκβαζεο ζε ηπρόλ πξνβιήκαηα πδξνδόηεζεο, πξνηείλνπλ ηα αθόινπζα 
ζρεηηθά κε ην ζέκα απηό: 
 

Καζηέξσζε 2κεινύο βάξδηαο ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο Σ.Τ. σο εμήο:  

 έλαο (1) ειεθηξνιόγνο ηεο επηρείξεζεο δηόηη απηόο πξώηνο ζρεδόλ πάληα επεκβαίλεη γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη από πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ πάξνρν 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη  

 έλαο (1) ηερληθόο ππάιιεινο (Δ.Ε. ή Τ.Ε.) ηεο Σ.Τ. πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ειεθηξνιόγν 

βάξδηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ελ γέλεη πξνβιεκάησλ ζε αληιηνζηάζηα ύδξεπζεο θαη 

δίθηπα εθόζνλ απαηηεζεί. 

 
 

Με εθηίκεζε,  
Ο Εθπξόζσπνο Εξγαδνκέλσλ ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
Ισάλλεο Παξαγηόο 

 
 
 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε  ηελ εηζήγεζε ηνπ Ισάλλε 
Παξαγηνύ 

 

αποθάζιζε  και  εγκρίνει ομόθωνα 

Σελ εηζήγεζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηνλ εξγαδνκέλσλ Ισάλλε Παξαγηνύ πνπ αθνξά 

 

 

Καζηέξσζε 2κεινύο βάξδηαο ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο Σ.Τ. σο εμήο:  

 έλαο (1) ειεθηξνιόγνο ηεο επηρείξεζεο δηόηη απηόο πξώηνο ζρεδόλ πάληα επεκβαίλεη γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη από πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ πάξνρν 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη  



 έλαο (1) ηερληθόο ππάιιεινο (Δ.Ε. ή Τ.Ε.) ηεο Σ.Τ. πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ειεθηξνιόγν 

βάξδηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ελ γέλεη πξνβιεκάησλ ζε αληιηνζηάζηα ύδξεπζεο θαη 

δίθηπα εθόζνλ απαηηεζεί. 

 

Η δηνηθεηηθή ππεξεζία θαιείηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα εθαξκνγή ηεο βάξδηαο 
 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 14-228/5-7-2018 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
 
 
 
 

 
Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 
 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένε  


