11ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕ-ΔΕΥΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016- 2018

Σας καλωσορίζω στο 11ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ σε μια
πόλη που βρέθηκε στο επίκεντρο την τελευταία περίοδο λόγω του «Μακεδονικού»
ζητήματος.
Εννέα χρόνια συνεχών προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής με τα
εργασιακά, κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα να υποβαθμίζονται, με τους
Έλληνες πολίτες να δοκιμάζονται, με την κρίση να διαπερνά όλα τα επίπεδα και να
γίνεται οικονομική, πολιτική, πολιτισμική, αξιών και με τα χρόνια να γίνεται
ανθρωπιστική κρίση.
Περιμέναμε με το τέλος του προγράμματος να επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα
και η ανάπτυξη να κάνει άλματα όπως και σε άλλες χώρες που βγήκαν από
αντίστοιχα προγράμματα, η πολιτική ζωή να ηρεμήσει, η αισιοδοξία να επανέλθει
στον Ελληνικό λαό.
Αντίθετα, είμαστε ο πιο απαισιόδοξος λαός της Ευρώπης, σύμφωνα με μετρήσεις, η
πολιτική ζωή καθημερινά δηλητηριάζεται, τον δικομματισμό να επανέρχεται από τα
παλιά, με την χώρα να μένει στο παρελθόν.
Η δέσμευση για 3,5% πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του κράτους και η επιτροπεία
από τους θεσμούς μέχρι το 2060, δεν δίνουν ελπίδες στη χώρα να ανασάνει.
Τρία χρόνια από το προηγούμενο συνέδριο τα ίδια πράγματα συζητάμε, η ίδια
πολιτική εφαρμόζεται σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Σ αυτό το αρνητικό κλίμα και με την μνημονιακή υποχρέωση για εκποίηση
δημόσιας περιουσίας και την ένταξη στο υπερταμείο για 99 χρόνια σημαντικών
«φιλέτων» της χώρας, είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία και για το μέλλον των
ΔΕΥΑ.
Δημοτικές Επιχειρήσεις με εκτελεσθέντα έργα στην Περιφέρεια της χώρας κοντά στα
17 δις, με την σημαντικότερη παρέμβαση στην προστασία του περιβάλλοντος, με την
κατασκευή πλέον των 350 μονάδων Β.Κ., με την απορρόφηση όλων των κονδυλίων
από την Ε.Ε σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες και Υπουργεία, είναι από τους πιο
πετυχημένους θεσμούς των τελευταίων δεκαετιών.
Με πρόσχημα όμως τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, με διάφορες νομοθετικές
παρεμβάσεις οι ΔΕΥΑ αφυδατώνονται κυριολεκτικά με συνέπεια να βρίσκονται σε
μία συνεχόμενη πορεία υποβάθμισης των υπηρεσιών τους.
Η μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων με ταυτόχρονη αύξηση των
γεωγραφικών ορίων λόγο του «Καλλικράτη», η γραφειοκρατία που έχει επιβληθεί με
τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ένταξη του προσωπικού στο ενιαίο
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μισθολόγιο, η ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κ.ά. δημιουργούν καταστάσεις
ασφυξίας στις ΔΕΥΑ με συνέπεια να μην εξυπηρετούν τους πολίτες με την
αμεσότητα που ανταποκρινόταν στο παρελθόν.
Η κατάργηση αμοιβής της επιφυλακής και ο περιορισμός των ωρών και αμοιβών των
υπερωριών ακυρώνει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης των εργαζομένων στα
προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά.
Οι ΔΕΥΑ είναι επιχειρήσεις άμεσης παρέμβασης και εντάσεως εργασίας, δεν είναι
μία συνηθισμένη δημόσια υπηρεσία. Χάθηκε το συγκριτικό πλεονέκτημα, η ευελιξία.
Η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας για ιδιωτικοποίηση του νερού της Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, προς το παρόν δεν αγγίζει τις ΔΕΥΑ.
Η απόφαση ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ αποτρέπει προς το παρόν την ιδιωτικοποίηση του
νερού πλέον του 49% των δύο μεγάλων πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τα
μεγάλα όμως συμφέροντα, οι μεγάλες πολυεθνικές καιροφυλακτούν και είναι σίγουρο
ότι θα επανέλθουν.
Ο κίνδυνος όμως δεν προέρχεται μόνο με αλλαγή της νομοθεσίας αλλά και δια της
«διολισθήσεως» όταν δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, τις
υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους και εργαζόμενους.
Οι καλές υπηρεσίες προς τους πολίτες με παροχή ποιοτικού νερού και η γρήγορη
εξυπηρέτηση με την χαμηλότερη δυνατή χρέωση του νερού είναι σημαντικό
συστατικό για να αποκρούσουμε σκέψεις για ιδιωτικοποίηση, γιατί έτσι θα έχουμε
της συμπαράσταση των δημοτών.
Θέση μας όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό, που
λέγεται περιβάλλον δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εμπορευματοποίησης. Ανήκει
στην κοινωνία και οφείλει η ίδια η κοινωνία να το διαχειρίζεται και να το
προστατεύει.
Με την θεσμοθέτηση του κοινωνικού τιμολογίου οι ΔΕΥΑ έδειξαν το κοινωνικό τους
πρόσωπο αγγίζοντας τις πιο ευπαθής κοινωνικές ομάδες, κτίζοντας συμμαχίες
απαραίτητες για το μέλλον τους.
Σημαντικό ζήτημα για μας είναι η βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ.
Την τελευταία περίοδο, βλέποντας τον κίνδυνο να διολισθήσουν σε έναν κύκλο
χρεών (ιδιαίτερα προς τη ΔΕΗ), μιζέριας και τελικής απαξίωσης, σε όλες τις
συναντήσεις και παρεμβάσεις επισημαίνουμε τα αίτια που τα προκαλούν.
Αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον των 1000
περίπου νέων εργαζομένων που θα προσληφθούν εντός του έτους και όσων θα
ακολουθήσουν.
Η ομοσπονδία ζήτησε από τα σωματεία να καταγράψουν τα αίτια που προκαλούν
πρόβλημα στη βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ.
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις είναι:
1.Οι οφειλές των δημοτών, τα ανείσπρακτα τιμολόγια που έχουν φθάσει σε κάποιες
ΔΕΥΑ να είναι διπλάσια από τα έσοδα μια χρονιάς. Λόγω της οικονομικής κρίσης
αρκετοί συμπολίτες μας δεν έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
Υπάρχουν όμως και πολλοί που εκμεταλλεύονται την ευαισθησία των ΔΕΥΑ και δεν
πληρώνουν.
2.Τα τιμολόγια της ΔΕΗ με πολλές ΔΕΥΑ να αδυνατούν να ξοφλήσουν με συνέπεια
τα ληξιπρόθεσμα να ξεπερνούν τα 150 εκ. παρά την συμφωνία για 100 δόσεις.
3.Τα τιμολόγια δημοτικών διαμερισμάτων που δεν καλύπτουν ούτε το 50% των
εξόδων. Αν υπολογιστεί και η τιμολόγηση με πάγια κατανάλωση και όχι με τα κυβικά
που καταναλώνονται τότε η επιβάρυνση των ΔΕΥΑ είναι αρκετά μεγαλύτερη.
4.Το κοινωνικό τιμολόγιο σε κάποιες ΔΕΥΑ έχει ανοίξει τόσο πολύ που
χρησιμοποιείται για «εξυπηρέτηση» ημετέρων. Σε λίγα χρόνια οι μισοί καταναλωτές
θα είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο.
Υπάρχουν βέβαια και αρκετά άλλα προβλήματα που διαφέρουν από ΔΕΥΑ σε
ΔΕΥΑ.
Ενέργειες- δράσεις Ομοσπονδίας
Στόχοι μας την τριετία που πέρασε ήταν α) να περιορίσουμε τις μισθολογικές
απώλειες και παροχές β) να διατηρήσουμε και να κατοχυρώσουμε τις θέσεις
εργασίας γ) να δώσουμε πνοή και μέλλον στις ΔΕΥΑ.
Αν εφαρμοστούν όλοι οι νόμοι, οι διατάξεις, οι εγκύκλιοι που μας έχουν εντάξει τότε
οι μειώσεις των αποδοχών μας ιδιαίτερα για τους παλιούς εργαζόμενους αγγίζουν
μεσοσταθμικά το 60%.
Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήταν η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 268/31-12-11.
Αν και ήταν λάθος η διατύπωση κατά την ένταξή της στο νόμο 4047/2012,
κατευθύναμε τα σωματεία των παλαιών ΔΕΥΑ στη ρύθμιση του 35% μέσου κόστους
και όχι στα ανώτατα όρια του ενιαίου μισθολογίου.
Με αυτό τον τρόπο οι μειώσεις των αποδοχών ήταν τουλάχιστον 20% χαμηλότερες.
Αυτή την ερμηνεία δεν την αποδέχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να προκύψει πρόβλημα στους κατασταλτικούς
ελέγχους. Την τελευταία περίοδο για να προλάβουμε το πρόβλημα κάνουμε
σημαντική προσπάθεια για να καλυφθεί με ερμηνευτική διάταξη ή με νομοθετική
ρύθμιση.
Η δεύτερη παρέμβαση μας, υποστηρίζοντας τα σωματεία της Αλεξανδρούπολης και
της Ξάνθης, ήταν στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Άρειου Πάγου
που ακύρωσαν την επιπλέον 25% μείωση από 1-1-2013 και με αναδρομική ισχύ.
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Με το άρθρο 31 του νόμου 4354/15 μας επέβαλαν μειώσεις 25% με αναδρομική ισχύ
από 1-1-2013. Τα αναδρομικά που έπρεπε να καταβάλουμε έφθαναν μέχρι και 40.000
ευρώ το 2017, ημερομηνία έκδοσης της θετικής απόφασης 113/2017 του Αρείου
Πάγου.
Οι παραπάνω αποφάσεις των τριτοβάθμιων δικαστηρίων ήταν πρωτοπόρες στην
Ελλάδα και τις χρησιμοποιούν πλέον όλες οι ομοσπονδίες του ευρύτερου δημοσίου
τομέα και των ΔΕΚΟ.
Επίσης η απόφαση του Αρείου Πάγου 829/2018 για το σωματείο της ΔΕΥΑ
Μυτιλήνης ήταν σημαντική, διότι δεν δέχεται τις μειώσεις αποδοχών 7+3 % των
νόμων 3833 και 3845 του 2010.
Ο αρχικός στόχος ήταν η απόκρουση του ενιαίου μισθολογίου με ομόφωνη θέση
του Δ.Σ. της ομοσπονδίας.
Καταφέραμε να ενταχθεί σε σχέδιο νόμου η επαναφορά στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, χωρίς όμως να ψηφιστεί λόγω αντίδρασης του Υπουργού Οικονομικών.
Στηρίξαμε με προσωπική παρουσία ως μάρτυρες σωματεία που προσέφυγαν εναντίον
του ενιαίου μισθολογίου. Συμμετείχαμε επίσης ως μάρτυρες σε πολλές δίκες για
αναδρομικές διεκδικήσεις. Κερδήθηκαν πολλές δίκες να επανέλθουν οι μισθοί στο
έτος 2012. Πέντε από αυτές έχουν τελεσιδικήσει μετά από απόφαση των Δ.Σ. να
παραιτηθούν από την άσκηση ενδίκων μέσων.
Δεν επιλέξαμε να προσφύγουμε στο ΣτΕ για τις μειώσεις των αποδοχών, καθώς
υπήρχε κίνδυνος έκδοσης αρνητικής απόφασης που θα ήταν καθοριστική.
Οι δικαστικοί αγώνες συνεχίζονται. Τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις δεν κερδίζονται
στα χρόνια των μνημονίων μόνο με αγώνες.
Στόχος είναι με τις θετικές δικαστικές αποφάσεις να δημιουργήσουμε νομολογία για
επιστροφή στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Στα πλαίσια της προσπάθειας να περιορίσουμε τις απώλειες των αποδοχών μας
διεκδικήσαμε και πετύχαμε την διεύρυνση των ειδικοτήτων που δικαιούνται το
επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καθώς και την αύξηση του ποσού για κάποιες
ειδικότητες.
Στην τριετία υπογράψαμε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της ΠΟΕΔΕΥΑ για το 2017 και 2018.
Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψή της έγιναν στο περιοριστικό περιβάλλον των
μνημονιακών νόμων που απαγορεύουν την διαπραγμάτευση για οικονομικά θέματα.
Παρά το αποτρεπτικό πλαίσιο, καταλήξαμε στην αναγκαιότητα υπογραφής νέας
Κ.Σ.Σ.Ε, με τους ίδιους όρους, όπως και οι προηγούμενες. Αυτό αφενός μεν για να
διασφαλιστεί το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή και αφετέρου να
εξακολουθεί να υφίσταται το ελάχιστο πλαίσιο δικαίου για τους εργαζόμενους των
ΔΕΥΑ.
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Για την ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, οι ευθύνες των μνημονιακών Κυβερνήσεων είναι δεδομένες,
αφού η επαναφορά του συλλογικού εργατικού δικαίου, εξακολουθεί να παραμένει
υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα.
Δεύτερος στόχος της τριετίας ήταν η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας.
Από την ίδρυση της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και ιδιαίτερα μετά το 2008 με το κλείσιμο των
ΔΕΥΑ Ιεράπετρας, Μεγάρων και Αμαλιάδας ήταν κυρίαρχος στόχος.
Σε μεγάλο βαθμό το πετύχαμε στην τριετία που πέρασε. Με το νόμο 4483/2017 η
λύση μιας ΔΕΥΑ γίνεται πλέον με τα ¾ του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων και
όχι με απλή πλειοψηφία που ίσχυε παλαιότερα.
Και σε περίπτωση που υπάρχει η πλειοψηφία των ¾ των Δημοτικών Συμβούλων και
τελικά κλείσει, το προσωπικό μεταφέρεται αυτοδίκαια στο Δήμο.
Δεν μας φοβίζουν οι απειλές κάποιων Δημάρχων διότι δεν έχουν πλέον την
δυνατότητα να κλείσουν τη ΔΕΥΑ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης.
Βέβαια δεν εφησυχάζουμε. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε βάθος
χρόνου.
Τρίτος στόχος η προοπτική των ΔΕΥΑ
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε:
Την άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων με συνέπεια να έχουν ήδη
δρομολογηθεί 1.000 περίπου προσλήψεις εντός του 2019. Μόνο οι προσλήψεις
εργαζομένων θα σταματήσουν τις εργολαβίες και θα δώσουν ζωή στις γερασμένες
ΔΕΥΑ.
Την τακτοποίηση συμβασιούχων με πολλά όμως προβλήματα από τους κατά τόπους
Επιτρόπους. Δίνουμε καθημερινά μάχη γι αυτό το θέμα ακόμη και με τη δεύτερη
τροποποίηση του νόμου για να ξεπεράσουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Διεκδικήσαμε μαζί με την ΕΔΕΥΑ και πετύχαμε:
Τη μη φορολόγηση των ΔΕΥΑ με την προσθήκη στον ιδρυτικό νόμο ότι είναι
επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Την χρηματοδότηση 100% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για έργα που
θα κατασκευάζονται από τις ΔΕΥΑ. Είναι γνωστό ότι μετά το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
θα επανερχόταν η παλαιά ρύθμιση που προέβλεπε 65% χρηματοδότηση των έργων
από τις ΔΕΥΑ και 35% από το κράτος.
Την απαλλαγή του ειδικού τέλους 80% με την δυνητική ευχέρεια της κάθε ΔΕΥΑ να
το χρησιμοποιήσει. Ένα θέμα που δημιούργησε μεγάλες τριβές με τους πολίτες.
Το δικαίωμα των εργαζομένων να εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της επιχείρησης σε
ΔΕΥΑ έστω και με έναν εργαζόμενο.
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Την καθιέρωση του προγράμματος <<Φιλόδημος>> με το οποίο χρηματοδοτούνται
με πολλά εκατομμύρια οι ΔΕΥΑ για την εκτέλεση έργων. Σε αυτό συνέβαλε και η
δική μας υπεύθυνη στάση τα προηγούμενα χρόνια.
Πραγματοποιήσαμε επίσης τις παρακάτω δράσεις.
- Πρώτη θα αναφέρω την περίπτωση της ΔΕΥΑΜ Βόλου.
Η προσπάθεια του Δημάρχου Βόλου να κλείσει τη ΔΕΥΑΜΒ και να μεταφέρει το
αντικείμενο του νερού και της αποχέτευσης στον δήμο Βόλου με απώτερο σκοπό το
ξεπούλημα σε εργολάβους απέτυχε.
Παρά την τρομοκρατία, τους μπράβους και τα ΜΑΤ που επιστράτευσε εναντίον των
πολιτών και των εργαζομένων που διαμαρτύρονταν στην αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/4
των δημοτικών συμβούλων. Για τη λύση και την εκκαθάριση της ΔΕΥΑΜΒ
ψήφισαν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι της δικής του δημοτικής ομάδας.
Σημαντική στην έκβαση του αποτελέσματος ήταν η συντονισμένη προσπάθεια του
Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ, της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και των κινημάτων
πολιτών του Βόλου. Με συσκέψεις φορέων της πόλης, συνεντεύξεις στα τοπικά
μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα με τις τοποθετήσεις των Προέδρων της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ
και του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ στο δημοτικό συμβούλιο,
ενημερώθηκαν οι δημότες και οι δημοτικοί σύμβουλοι για την αναγκαιότητα
λειτουργίας της ΔΕΥΑΜΒ.
Η επιτυχία της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ να διεκδικήσει και να πετύχει την τροποποίηση του
νόμου για λύση ΔΕΥΑ όπου από απλή πλειοψηφία έγινε ενισχυμένη των 3/4 των
δημοτικών συμβούλων, ήταν καθοριστική για τη συνέχιση λειτουργίας της
ΔΕΥΑΜΒ. Αν δεν είχε αλλάξει η νομοθεσία η ΔΕΥΑΜ Βόλου θα είχε κλείσει.
Η διάταξη αυτή θα αποδειχτεί αποτρεπτική για παρόμοιες προθέσεις κι άλλων
δημάρχων.
- Η θεσμοθέτηση κανονισμού εργασίας με νομοθετική ρύθμιση στις ΔΕΥΑ ήταν
επίσης επιτυχία της ομοσπονδίας, χωρίς όμως να έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την
επιτυχία παρά λίγα μόνο σωματεία.
Ομάδα εργασίας που συστήθηκε από μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, συνέταξε
σχέδιο Πρότυπου Κανονισμού Εργασίας και τον ανήρτησε στην ιστοσελίδα της
Ομοσπονδίας.
Είναι σημαντικό να ρυθμίζονται με Κανονισμό Εργασίας και όχι με Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων διότι
μόνο μ’ αυτό τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης και συνδιαμόρφωσης
αρκετών ζητημάτων.
- Καλεστήκαμε και συμμετείχαμε στην επιτροπή της Βουλής που επεξεργάστηκε το
νόμο 4483/2017.
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- Μετά από συντονισμένη προσπάθεια της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και της ΕΔΕΥΑ το
Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε Κανονιστική Πράξη που εξαιρεί από το νόμο
4512/2018 την απόλυση των Γενικών Διευθυντών που εργαζόταν περισσότερα από
8 χρόνια. Έπρεπε να απολυθεί το πλέον του 80% όσον εργάζονται. Οι πιέσεις
συνεχίστηκαν και πρόσφατα με νόμο επανήλθε βελτιωμένος ο παλαιός τρόπος
πρόσληψης Γενικών Διευθυντών.
- Προσφύγαμε στο ΣτΕ εναντίον της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
- Πραγματοποιήσαμε περιφερειακή σύσκεψη σωματείων ΔΕΥΑ και τηλεθέρμανσης
στη Φλώρινα για το τιμολόγιο και τα χρέη προς τη ΔΕΗ.
- Συναντηθήκαμε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη για το
πρόβλημα που έχουν οι ΔΕΥΑ της περιφέρειάς του με την ΔΕΗ.
- Με παρέμβαση μας στον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων
ανέργων ηλικίας 55-67 ισχύει και για τις ΔΕΥΑ.
- Καταγγείλαμε αρκετές ΔΕΥΑ για μη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
- Συμμετείχαμε σε όλες τις απεργίες – κινητοποιήσεις – συλλαλητήρια που κήρυξε η
ΓΣΕΕ με καλή συμμετοχή, από τις μεγαλύτερες όλων των κλάδων.
- Πραγματοποιήσαμε κάθε χρόνο περιφερειακές συσκέψεις.
- Τον Οκτώβρη του 2017
απολογιστικό συνέδριο.

πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα το ενδιάμεσο

- Οι παρεμβάσεις σε κατά τόπους προβλήματα ήταν εκατοντάδες.
- Συμμετείχαμε σε δεκάδες δικαστήρια ως μάρτυρες.
- Συμμετείχαμε σε όλα τα συνέδρια της ΕΔΕΥΑ όπου και επισημάναμε τις θέσεις
μας παρουσία του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών.
- Είχαμε παρουσία στις συγκλίσεις των διοικητικών συμβουλίων της ΕΔΕΥΑ όταν
καλούμασταν.
- Συμμετείχαμε στις επιστημονικές επιτροπές της ΕΔΕΥΑ επηρεάζοντας έτσι πολλές
από τις θέσεις τους.
- Στείλαμε δεκάδες γνωμοδοτήσεις του νομικού μας συμβούλου στα σωματεία και
λύσαμε πολλά προβλήματα καθημερινά μεν αλλά πολύ σημαντικά.
- Δεκάδες ερωτήματα σωματείων και μεμονωμένων συναδέλφων απαντήθηκαν.
- Καθημερινά δίνονται τηλεφωνικές απαντήσεις σε ερωτήματα συναδέλφων.
- Παραβρεθήκαμε σε όλες τις γενικές συνελεύσεις σωματείων όπου καλεστήκαμε.
- Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για να έχουμε δωρεάν
απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την συνταξιοδότηση συναδέλφων.
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- Με την παρέμβαση της Ομοσπονδίας συμβάλλαμε στην ακύρωση του σεναρίου
κλεισίματος της ΔΕΥΑ Αγρινίου και Αλμωπίας.
- Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ είναι από τις ελάχιστες πλέον ομοσπονδίες που λειτουργούν
σύμφωνα με το καταστατικό τους.
Αγωνιζόμαστε εναντίον της ιδιωτικοποίησης.
- Η ομοσπονδία χρηματοδότησε και δούλεψε για την δημιουργία ντοκιμαντέρ
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Στο ντοκιμαντέρ καταγράφεται η πρόθεση
των πολυεθνικών για τον έλεγχο του νερού στην Ελλάδα και πως έχει διαμορφωθεί το
νομικό καθεστώς, αλλά και καταδεικνύει την έμμεση ιδιωτικοποίηση που είναι σε
εξέλιξη με την «εργολαβοποίηση» των εταιριών ύδρευσης. Επίσης αναφέρεται στον
κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο των ΔΕΥΑ στις τοπικές κοινωνίες. Το ντοκιμαντέρ
προβλήθηκε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος αλλά και σε τοπικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς. Επίσης αναρτήθηκε σε πολλά site και καταγράφει ακόμα πολλές χιλιάδες
προβολές.
- Η ΠΟΕ ΔΕΥΑ ένωσε την φωνή της με τα αδελφά σωματεία της ΕΥΑΘ και
ΕΥΔΑΠ και πλέον έχει συγκροτηθεί ένα κοινό μέτωπο από εργαζόμενους ενάντια
στην εμπορευματοποίηση του νερού .
- Πήρε θέση ενάντια στην εφαρμογή της ΚΥΑ για εφαρμογή «κοινής κοστολόγησης
υπηρεσιών ύδατος» γιατί θεωρεί ότι θεμελιώνει την αντίληψη ότι το νερό είναι
εμπορικό αγαθό χωρίς να λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη προσβασιμότητας όλων
των ανθρώπων σ’ αυτό.
- Συμμετείχε ενεργά στην Πανελλαδική Συμμαχία για το νερό. Μέσω αυτής της
συμμετοχής ήρθε σε επαφή με τα κινήματα του νερού στην Ελλάδα στην Ευρώπη.
Ακόμα μέσα από αυτήν την διαδικασία ένωσε το κίνημα του νερού του Βόλου, με
τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΒ, έτσι ώστε η προσπάθεια που έκανε ο δήμαρχος
Βόλου για το κλείσιμο της ΔΕΥΑΒ απέτυχε παταγωδώς γιατί βρήκε απέναντί της
ενωμένους τους κατοίκους με την συνεχή και έντονη παρουσία της Ομοσπονδίας μας.
- Η Ομοσπονδία καλέστηκε και συμμετείχε σε εκδήλωση στο ευρωκοινοβούλιο σε
συνέχεια των δράσεων της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών για το νερό (Righet2
Water). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία πολιτών που
συγκροτήθηκε ποτέ στην Ευρώπη. Ήρθε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό κίνημα του
νερού και έκανε γνωστά τα προβλήματα των ΔΕΥΑ και τις προτάσεις της. Το θέμα
της συνάντησης ήταν : «Αγώνας για νερό και Δημοκρατία στην Ευρώπη».
- Στηρίξαμε σωματεία που πραγματοποίησαν εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα
νερού.
- Με πρωτοβουλία της ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Δημαρχείο
της Βέροιας με συνδιοργάνωση φορέων της πόλης.

8

- Η ομοσπονδία είναι πρωταγωνιστής στον αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίηση
του νερού και θεωρούμε πως η έγκριση των προσλήψεων στις ΔΕΥΑ είναι μία νίκη
προς αυτήν την κατεύθυνση.
H σχέση ΠΟΕ-ΔΕΥΑ με την ΕΔΕΥΑ
Είναι γνωστή η θέση μας να μην βάλουμε την ΕΔΕΥΑ απέναντι μας. Προσπαθήσαμε
από κοινού να λύσουμε σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ είτε
λόγου της οικονομικής κρίσης είτε των νομοθετικών παρεμβάσεων. Είναι γνωστό ότι
από το 1998 μέχρι το 2009 υπογράφαμε κάθε χρόνο καλές συλλογικές συμβάσεις
εργασίας με γενναίες αυξήσεις. Από το 2010 και στη συνέχεια υπογράφουμε μόνο
θεσμικά θέματα λόγω μνημονίων. Οι σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν
για τους εργαζομένους τα τελευταία χρόνια είχαν και τη δική τους σύμφωνη γνώμη.
Συμφωνούν επίσης με τη θέση μας για επιστροφή στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας.
Είναι αντίθετοι με τις διεκδικήσεις μας για αναδρομικά και μισθούς του 2009. Για το
λόγω αυτό υπάρχει μια ψυχρότητα στις σχέσεις ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και ΕΔΕΥΑ που δεν
γνωρίζουμε μέχρι που θα φθάσει.
Θα συνεχίζουμε τον αγώνα:
- Να μην ιδιωτικοποιηθούν οι ΔΕΥΑ και να μην περάσει το νερό στους Δήμους.
- Να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στις αποδοχές μας.
- Να γίνονται προσλήψεις προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ΔΕΥΑ.
- Συνεχίσουμε τον αγώνα εναντίον της υπαγωγής μας στην ενιαία αρχή πληρωμών.
- Στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των ΔΕΥΑ.
- Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την κατάργηση του αναγκαστικού νόμου 173/1967
που θέτει πλαφόν στην αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
- Πιέζουμε για μείωση της γραφειοκρατίας που έχει αλλάξει τον χαρακτήρα των
ΔΕΥΑ.
- Διεκδικούμε την αλλαγή τιμολογίου της ΔΕΗ.
- Την κατοχύρωση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του
Δημόσιου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
- Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.
- Επέκταση και όχι περικοπή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.
- Αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια στις ΔΕΥΑ.
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Είναι αυτονόητο βέβαια ότι θα συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις των συνδικάτων
της χώρας για να μη χάσουμε και άλλα δικαιώματα και να διεκδικήσουμε σταδιακά
την επαναφορά αποδοχών και συντάξεων προ κρίσης εποχή.
Συνάδελφοι - ισσες
Στην απαισιόδοξη προοπτική για τη χώρα που ανέφερα στην αρχή της εισήγησης
είναι αναγκασμένος να κινηθεί ο κλάδος μας.
Ο αγώνας που κάνουμε δεν περιορίζεται σε συντεχνιακά πλαίσια αλλά είναι μια
προσπάθεια που αφορά την διατήρηση του κοινωνικού ρόλου των ΔΕΥΑ, την παροχή
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, την
προστασία του νερού, την διασφάλιση της εργασίας.
Η νομική μορφή των ΔΕΥΑ και οι επιτυχίες που είχαμε προ μνημονίων μας έβαλαν
στο στόχαστρο των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν.
Η σχέση εργασίας μας που είναι ιδιωτικού δικαίου και ο δημόσιος χαρακτήρας του
νερού, δημιουργούν τον διφυή χαρακτήρα των ΔΕΥΑ με συνέπεια να μας
αντιμετωπίζει η Πολιτεία κατά περίπτωση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα χρόνια που διανύουμε πιστεύω ότι είχαμε σημαντικές
επιτυχίες ιδιαίτερα σε θεσμικά θέματα.
Αν ανατρέξουμε στον απολογισμό του προηγούμενου εκλογοαπολογιστικού
συνεδρίου και τις ανησυχίες που διατυπώσαμε για το μέλλον ΔΕΥΑ και
εργαζομένων, μπορούμε σήμερα να αναφέρουμε ότι καταφέραμε να περιορίσουμε
αρκετά τα προβλήματα που προκαλούσαν αυτήν την ανησυχία.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το μέλλον των ΔΕΥΑ εξαρτάται κυρίως από το βαθμό που
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.
Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι η υπεύθυνη στάση μας και ο κοινός αγώνας όλων
μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκδικήσουμε και να πάρουμε πίσω, όπως
λέει και το σύνθημα, τα δικαιώματα, τις κατακτήσεις, τις ζωές μας.

………………….
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