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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  13/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
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ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομενία: 20/06/2018 
 

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) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 
7) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

 
ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 13-211/26-6-2018 
 
Εθαρμογή βάρδιας. 
   
Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΕΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 
έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Δ.. ηελ εθαξκνγή βάξδηαο ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
 

 

ΔΗΖΓΖΖ:  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΒΑΡΓΗΔ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

1) ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ πξόηαζε γηα εθαξκνγή βάξδηαο εηζάγεηαη πξνο ςήθηζε θαη έγθξηζε από ην Γ κεηά ηελ ελεκέξσζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ από ηε γεληθή δηεύζπλζε θαη ηε δηνίθεζε ζηηο 14  Ηνπλίνπ 2018 θαη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπο ζε απηήλ. 

Γεληθά, ε εθαξκνγή βάξδηαο είλαη επσθειήο ηόζν γηα ηελ επηρείξεζε όζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο γηα 
ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Γηα ηελ επηρείξεζε 

 Αλαβαζκίδεηαη ε παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο ε παξνρή ππεξεζηώλ είλαη εηθνζηηεηξάσξε θαη θαηά ηηο 

εθηόο σξαξίνπ ώξεο. 
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 πληνλίδνληαη θαη επηβιέπνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα νη θάζε κνξθήο επεκβάζεηο κε απνηέιεζκα λα 

επηηαρύλεηαη ν ρξόλνο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ. 

 Τπάξρεη θαηαγξαθή αηηεκάησλ θαη θαιύηεξε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ, ηδίσο ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ 

πεξηζηαηηθώλ. 

 Πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ απαηηνύλ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ (πεξηζζόηεξε 

θαη θαιύηεξε ελεκέξσζε θαηαλαισηώλ, πηζηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ, ζρέδηα αληηκεηώπηζεο θηλδύλνπ, αζθάιηζε 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο, πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ,  δηαζθάιηζε πνηόηεηαο λεξνύ, 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, αλνηθηέο δεκόζηεο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ θιπ).  

Οη εξγαδόκελνη: 

Αλαβαζκίδεηαη ν ξόινο ηνπο επεηδή απεγθισβίδνληαη από ηηο επίπνλεο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο κε ρξήζε 
κεραλεκάησλ έξγνπ πνπ πιένλ αλαηίζεληαη ζε αλαδόρνπο θαη αζθνύλ πιένλ ξόιν επνπηηθό, αμηνπνηώληαο ηελ 
εκπεηξία ηνπο. 

Απμάλεηαη ην εηζόδεκά ηνπο 

Διαρηζηνπνηνύληαη νη ζηξεβιώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε εηδηθόηεηεο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ.  

Παξάγνπλ θαιύηεξν απνηέιεζκα – γίλεηαη νπζηαζηηθόηεξνο ν ξόινο ηνπο πνπ απνηειεί ηελ αζθαιέζηεξε νδό γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

2) ΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΡΓΗΑ 

Ο πξώηνο πίλαθαο θαηαλνκήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βάξδηεο πνπ ηέζεθε σο ζρέδην έρεη σο εμήο: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ Σ.Τ. 

Β1 ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΖΛΗΑ ΜΑΡΑΝΣΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

Β2 ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΩΑΝΝΖ ΣΑΡΗΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 

Β3 ΚΟΡΚΟΣΗΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΛΑΗΣΕΗΓΖ ΤΜΔΩΝ 

Β4 ΑΛΑΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΑΤΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

Β5 ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

Β6 ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

Β7 ΚΑΠΑΑΚΑΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΦΔΝΣΟΤΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

Β8 ΑΝΑΣΑΗΑΓΟΤ ΛΔΝΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ 

Β9 ΠΟΓΔΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 

3) ΩΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Κάζε νκάδα βάξδηαο έρεη δπν κέιε (εξγαδόκελνπο) 

Σν σξάξην είλαη από 3:00κκ έσο 11:00κκ 

Σηο αξγίεο θαη ηα ζαββαηνθύξηαθα ζα ππάξρνπλ δύν (2) βάξδηεο: ε πξσηλή κε σξάξην από 7:00πκ έσο 3:00κκ θαη ε 
απνγεπκαηηλή κε σξάξην από 3:00κκ έσο 11:00. 

ε πεξίπησζε βιάβεο κεηά από ηελ ώξα 11:00κκ έσο ηηο 7:00πκ θηλεηνπνηείηαη πξώηα ε απνγεπκαηηλή βάξδηα θαη 
αθνινύζσο όπνηνο από ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θξίλεηαη αλαγθαίνο. Ζ πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 
επέκβνπλ ζα ηζνύηαη κε ππεξσξηαθή βξαδηλή απαζρόιεζε νθηώ (8) σξώλ. Σν Σειέθσλν επηθνηλσλίαο κεηά ηηο 11:00 
κκ ζα είλαη ηνπ αληίζηνηρνπ κεραληθνύ  ηεο ίδηαο εκέξαο. 

Ζ βάξδηα ζα ηζρύεη γηα όιν ην έηνο (ζπλερήο). 

 

4) ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  



Ζ νκάδα πνπ είλαη βάξδηα ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ ειεθηξνιόγν ηεο βάξδηαο. Θα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηα 
γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Θα ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηό ηειέθσλν πνπ ζα δνζεί.  

Θα κεηαθηλείηαη κε ην απηνθίλεην TOYOTA 4X4 πνπ ζα δηαηεζεί γηα απηό ην ζθνπό. 

Δθόζνλ ππάξρεη παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο ζα πεγαίλεη γηα απηνςία. Καζήθνλ ηεο είλαη λα 
ζπληνλίδεη θάζε ελέξγεηα γηα γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξνβαίλεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

Όηαλ εηδνπνηείηαη (από ηνλ ειεθηξνιόγν  βάξδηαο ή ηνλ αηξεηό (πξόεδξν θνηλόηεηαο ή δεκνηηθό ζύκβνπιν ή 
πνιίηε) ζα εληνπίδεη ην πξόβιεκα θαη ζα πξνβαίλεη ζε άκεζεο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο. πγθεθξηκέλα: 

 ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο ζα εηδνπνηεί ηνλ ειεθηξνιόγν γηα λα δηαπηζηώζεη εάλ ην πξόβιεκα 

είλαη ειεθηξνινγηθήο θύζεσο. 

 Δάλ ππάξμεη εηδνπνίεζε γηα δηαξξνή, ακέζσο ζα πάεη ζην ζεκείν ηεο δηαξξνήο γηα λα αμηνινγήζεη ην 

πξόβιεκα θαη λα πξνβεί ζηηο ελδεδεηγκέλεο ιύζεηο, νη νπνίεο είλαη: 

Δάλ ε δηαξξνή είλαη κεγάιε θαη ππάξρεη θίλδπλνο δηαθνπήο ηεο πδξνδόηεζεο θαιεί άκεζα ηνλ αλάδνρν ησλ δηαξξνώλ 
ζε εθείλε ηελ πεξηνρή γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.  

Δπηθνηλσλεί κε ηελ πξόεδξν θαη ελεκεξώλεη γηα ην ζπκβάλ.  

Δπηβιέπεη ηηο εξγαζίεο θαη δίδεη ηηο θαηάιιειεο εληνιέο κέρξη λα νινθιεξσζνύλ (θιείζηκν βαλώλ, ύπαξμε πδξαπιηθώλ 
εμαξηεκάησλ, θηλεηνπνίεζε αλαδόρνπ θιπ). 

Δπηβεβαηώλεη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, θαη ηελ νκαιή ηξνθνδνζία κε λεξό ηεο πεξηνρήο. Δλεκεξώλεη αξκνδίσο 
(πξόεδξν θαη ινηπνύο ελδηαθεξνκέλνπο ) 

 

5) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΒΑΡΓΗΑ 

Να θαηαγξάθεη θάζε ηειέθσλν γηα βιάβε ή αίηεκα επέκβαζεο ζην βηβιίν ζπκβάλησλ.  

Να αμηνινγεί - επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηελ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο  

Να ελεκεξώλεη όπνπ απαηηείηαη ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη ηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζώο θαη ηα αηξεηά 
ζηειέρε ηεο πεξηνρήο. 

 

6) ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΒΑΡΓΗΑ 

Οη εξγαδόκελνη ζα γλσξίδνπλ έλα κήλα πξηλ ην πξόγξακκα ηεο βάξδηαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ λνκνζεζία 
γηα λα κπνξνύλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. 

Αληηθαηαζηάζεηο κεηαμύ κειώλ βάξδηαο επηηξέπνληαη κεηαμύ νκνηνβάζκσλ κειώλ (κεραληθόο κε κεραληθό, 
επηθεθαιήο βάξδηαο  κε επηθεθαιή θιπ). 

Γηα ηελ απαζρόιεζε θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο, ηηο αξγίεο θαη ηηο Κπξηαθέο ζα θαηαβάιιεηαη ε λόκηκε πξνζαύμεζε 
ηνπ κηζζνύ. 

 

Με εθηίκεζε 
Ζλίας Αβραμίδης  

Γ. Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
Υεκηθόο Μεραληθόο 



Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ,  

ηελ ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε  

 Ο Παξαγηόο Ισάλλεο σο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ αλέθεξε: 

νη εξγαδόκελνη ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο δηαθσλνύλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο βάξδηαο όπσο 

πξνηείλεηαη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο:  

1) πξνθαιείηαη δηάιπζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο αθνύ ν ξόινο ησλ κεραληθώλ 

ππνβαζκίδεηε ζε αξρηεξγάηε, δελ ζα κπνξνύλ λα γίλεηαη επίβιεςε ησλ ηξερνπζώλ ή 

κειινληηθώλ εξγνιαβηώλ αθνύ είηε ν επηβιέπσλ ή ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Π.Π.Α.Ε. ζα 

απέρνπλ από ηελ πξσηλή εξγαζία θαηά ηελ νπνία γίλνληαη νη εξγαζίεο από αλαδόρνπο 

θαη επηπιένλ δελ ζα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε άιιεο ππεξεζίεο. 

2) ε αηρκή ηεο άκεζεο επέκβαζεο είλαη νη ειεθηξνιόγνη νη νπνίνη δελ αλαθέξνληαη ζην 

παξόλ ζρέδην εθαξκνγήο βάξδηαο. 

3) επηπιένλ ν ξόινο ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη όιν θαη πνην επίπνλνο  αθνύ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ ζα ππάξρεη νθηάσξε αιιά εηθνζηηεηξάσξε εξγαζία 

4) ν ζηόρνο ηεο ΔΕΤΑ δελ είλαη ζε θακία  Αλαβαζκίδεηαη ν ξόινο ηνπο επεηδή 

απεγθισβίδνληαη από ηηο επίπνλεο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο κε ρξήζε κεραλεκάησλ 

έξγνπ πνπ πιένλ αλαηίζεληαη ζε αλαδόρνπο θαη αζθνύλ πιένλ ξόιν επνπηηθό, 

αμηνπνηώληαο ηελ εκπεηξία ηνπο 

5) ππάξρεη εξγαδόκελνο όπνπ δελ αλαπιεξώλεηαη όπσο ν ππεύζπλνο ρισξίσζεο ε ζέζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ απηνύ ζε βάξδηα βάδεη ζε θίλδπλν ηελ δεκόζηα πγεία θαη ε πξόεδξνο 

ζα πξέπεη λα πάξεη ηελ επζύλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ζηνλ ηνκέα απηό. 

6) ππάξρνπλ εξγαδόκελνη ηεο Δηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα απέρνπλ από ηα 

θαζήθνληα ηνπο 

7) ζηελ νπζία ηέζζεξεηο εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα ζεθώζνπλ όιν ην βάξνο ηεο πξόηαζεο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάπνηα έθηαηε αλάγθε ην πξσί ε ΔΕΤΑ δελ ζα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί. 

 Οη Πνγέιεο Αλέζηεο θαη Σζαληάθεο Δεκήηξηνο δέρνληαη ηηο αληηξξήζεηο επί ηεο 

εηζεγήζεηο ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηαςεθίδνπλ ηελ πξόηαζε θαη 

επηζπκνύλ λα ηεζεί  ζε επόκελν Δ.. ην ζέκα κε πξόηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Μεηνςήθεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη ν βέξθνο Κσλζηαληίλνο δηόηη δελ Αλαβαζκίδεηαη ν 

ξόινο ηεο ΔΕΤΑ. 

 

Αποθάζιζε και καηαψεθίδει  καηά πλειοψεθία 

 

Καηαςεθίδεηαη ε πξόηαζε κε ςήθνπο 4 πξνο 1. 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 13-211/26-6-2018. 

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  


