Ανακοίνωση Νο 28 • Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Οι Μαυρογιαλούροι και ο διαχρονικός τους έρωτας για την… «αξιοκρατία»
Με αφορμή το Δελτίο τύπου της ΑΚΕ στις 19-10-2018, με τίτλο «Οι προεκλογικοί "έρωτες" και τα γαμήλια δώρα» οφείλουμε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα και να θέσουμε ερωτήματα:
Α. Το ΣΕΚΕΣ έχει προτείνει δημόσια (Ανακοίνωση ΣΕΚΕΣ 12/4/2016: «Η συμβολή μας στη διαβούλευση
για το οργανόγραμμα» και Πρόταση ΣΕΚΕΣ 19/4/2016 για το οργανόγραμμα προς την επιτροπή διαβούλευσης) και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι θέσεις αυξημένης ευθύνης πρέπει να διέπονται από ένα αντικειμενικό πλαίσιο κριτηρίων που θα διασφαλίζει αντικειμενικότητα στις τοποθετήσεις, αποτελεσματικότητα στην
εκτέλεση του έργου, αίσθημα δικαίου μεταξύ των εργαζομένων και περιβάλλον ελεύθερης βούλησης και
ενσυνείδητης εργασίας για τα στελέχη. Συγκεκριμένα έχουμε προτείνει οι θέσεις από Γενικούς Διευθυντές
έως και Προϊστάμενους Υπηρεσιών: α) να προκηρύσσονται για προκαθορισμένη χρονικά θητεία β) η επιλογή
να βασίζεται σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο αντικειμενικών (τυπικά προσόντα, ειδικά προσόντα, εμπειρία)
και υποκειμενικών (προσωπικότητα, συνέντευξη) κριτηρίων γ) η απόφαση να λαμβάνεται από επιτροπή να
είναι αιτιολογημένη και να δημοσιεύεται.
Η ΑΚΕ και ο πρόεδρος της ουδέποτε έχουν δημοσιοποιήσει τις θέσεις τους σχετικά με το θέμα. Προφανώς γιατί δεν έχουν. Από την μέχρι τώρα εμπειρία στις τοποθετήσεις των στελεχών, επιθυμούν διακαώς
το ανεξέλεγκτο του διευθυντικού δικαιώματος. Έτσι ώστε ο κομματάρχης ή ο αρχισυνδικαλιστής (συνήθως ο
εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας) να «διορίζει» σε συμφωνία με τη διοίκηση. Με αποτέλεσμα και η διοίκηση να έχει το κεφάλι της ήσυχο εφαρμόζοντας χωρίς αντιδράσεις την πολιτική της και οι
κομματικοί και συνδικαλιστικοί «Μαυρογιαλούροι» κάθε χρώματος να διατηρούν την ισχύ τους, αναπαράγοντας το πελατειακό τους δίκτυο. Και στο τέλος να σέρνουν και τους… «βολεμένους» σε θέσεις ευθύνης, ως
υπόδικους για άλλων ανομήματα. Ο νοών νοείτω…
Β. Η ΑΚΕ δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ αν είναι υπέρ ή κατά του δικαιώματος απρόσκοπτης καθολικής
πρόσβασης όλων των πολιτών στο πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης όπως
προβλέπει και το Ψήφισμα 64/292 του 2010, της ΓΣ του ΟΗΕ, που αναγνώρισε «το δικαίωμα στο ασφαλές
και καθαρό πόσιμο νερό και στην υγιεινή ως ανθρώπινο δικαίωμα ουσιώδες για την πλήρη απόλαυση της
ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Συνεχίζει η ΑΚΕ και ο πρόεδρος της να στηρίζει την ομόφωνη απόφαση του τελευταίου συνεδρίου της
ΟΜ.Ε. κατά των αδιάκριτων διακοπών υδροδότησης στο οικιακό νερό και της έγκαιρης και επίμονης προηγούμενης ειδοποίησης - ενημέρωσης των πολιτών;
Το ΣΕΚΕΣ στηρίζει όλες τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών περί της πρακτικής κατοχύρωσης και
διασφάλισης του νερού ως ανθρώπινου δικαιώματος και κοινωνικού αγαθού. Υποστηρίζει ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται το πόσιμο νερό ως μέσο οικονομικού «εκβιασμού». Δεν επιτρέπεται να κόβεται το
οικιακό πόσιμο νερό, ενώ ακόμα και για το εμπορικό νερό η υπεύθυνη εταιρική πολιτική απαιτεί να προηγείται ειδοποίηση.

Οι συνάδελφοι των Περιφερειακών, όπως προφανώς γνωρίζει ο πρόεδρος της ΑΚΕ και μέλος του ΔΣ
της ΕΥΔΑΠ, δεν είναι αρμόδιοι για τις διακοπές, παρά μόνο για τις επανασυνδέσεις. Υποχρεούνται να υλοποιούν την πολιτική της Διοίκησης. Λόγω των αδιάκριτων και απροειδοποίητων διακοπών, βρίσκονται στη
δεινή θέση να έρχονται αντιμέτωποι με πολίτες που είναι σε οικονομική, κοινωνική και υγειονομική αδυναμία, υποκείμενοι σε μια εταιρική πολιτική που δεν διασφαλίζει θεσμικά ούτε την προστασία του νερού ως
κοινωνικού αγαθού, ούτε την προστασία της αδιάλειπτης πρόσβασης των πολιτών στο ζωτικό ανθρώπινο
δικαίωμα, ούτε την προστασία των εργαζομένων σε έναν οργανισμό νερού.
Η ΑΚΕ και ο πρόεδρος της τι υποστηρίζουν; Να μένουν έκθετοι οι συνάδελφοι στη μήνη των πολιτών
υπερασπιζόμενοι τα κέρδη του Υπερταμείου ή να υπάρξει θεσμική θωράκιση και προστασία του νερού,
των πολιτών και των εργαζομένων;

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

Υ.Γ. 1: Τα μέλη του ΣΕΚΕΣ σε όποια θέση κι αν βρίσκονται δεσμεύονται από τις αρχές του «Τι είναι και
τι θέλει το ΣΕΚΕΣ» και από το «Μανιφέστο για το Νερό – Δημόσια δέσμευση αρχών και υποχρεώσεων» και
φυσικά κρίνονται γι’ αυτό και μάλιστα πολύ σκληρά, όπως φαίνεται για μια ακόμα φορά.
Υ.Γ. 2: Από το Δελτίο Τύπου προκύπτει ότι οι συντάκτες της ανακοίνωσης της ΑΚΕ, «καρφώνουν» τη
Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, επιχειρώντας να προσφέρουν τις καλές υπηρεσίες τους στη Διευθύνουσα Σύμβουλο του
Υπερταμείου, η οποία στην πρόσφατη σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη, έθεσε ως πρώτιστο στόχο για τις ΔΕΚΟ του
Υπερταμείου την εισπραξιμότητα, ώστε να μη μειωθεί ούτε κατά ένα ευρώ η κερδοφορία τους.
Υ.Γ. 3: Περιμένουμε με ενδιαφέρον ο πρόεδρος της ΑΚΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της
ΕΥΔΑΠ, να κοινοποιήσει τις παρεμβάσεις του στο Δ.Σ. σχετικά με το θέμα της «εισπραξιμότητας» και των
διακοπών υδροδότησης.
Υ.Γ. 4: Η αντίδραση της ΑΚΕ στην αναφερόμενη στο Δελτίο Τύπου τοποθέτηση, οφείλεται μάλλον στην
άρνηση της Διοίκησης να τοποθετήσει σε αυτή τον εκλεκτό του επικεφαλής της. Με την ευκαιρία θα πρέπει
η ΑΚΕ να μας ενημερώσει σε ποια ψηφοδέλτια του… ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν τα στελέχη της που έχουν τοποθετηθεί σε δεκάδες θέσεις ευθύνης.

