
 

Ανακοίνωση Νο 5  •   Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 

"Ύπατος Αρμοστής", "Δικαστής" 

και προστάτης των συμφερόντων των εργαζομένων 

Η κυβέρνηση με πρόσχημα την επέλαση της πανδημίας (στην αντιμετώπιση της οποίας έχει 

αποτύχει παταγωδώς) πιστή στο δόγμα «νόμος και τάξη», ξεπέρασε τον εαυτό της στην καταστολή 

των αντιδράσεων των πολιτών και στην καταπάτηση κάθε δημοκρατικού δικαιώματος. Καθήκον 

κάθε δημοκρατικού πολίτη είναι να ορθώσει το ανάστημά του και να αντισταθεί στο ζοφερό μέλλον 

που ετοιμάζουν. 

Στην πιο κρίσιμη φάση για το μέλλον της δημόσιας ΕΥΔΑΠ και ενώ η κυβέρνηση έχει δρομο-

λογήσει την ιδιωτικοποίηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, το συνδικαλιστικό κίνημα 

της Εταιρείας γνωρίζει πρωτοφανείς για την ιστορία του μεθοδεύσεις και παρεμβάσεις.   

Για να πετύχουν τα σχέδιά τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλιστεί ο κατευνα-

σμός και η απραξία του εργατικού κινήματος με τη διάσπασή του αξιοποιώντας πρόθυμους, έμπι-

στους και δοκιμασμένους στην υποταγή, το συμβιβασμό και τη συναλλαγή συνδικαλιστές. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος με ανακοίνωσή του στις 8/3/2021, αφήνοντας για λίγο κατά μέρος 

το στυλ του σύγχρονου μάνατζερ, αυτοδιορίστηκε «Ύπατος Αρμοστής», «Δικαστής» και προστάτης 

των συμφερόντων των εργαζομένων προκειμένου να υποδείξει τους «εκλεκτούς» της αγωνιώδους, 

εδώ και καιρό, προσπάθειάς του να επικρατήσει στην ΕΥΔΑΠ «άκρα σιωπή» εν όψει των σχεδίων 

της κυβέρνησης και του Υπερταμείου. 

Με περιτύλιγμα εκκλήσεις «για την αποκατάσταση σχέσεων συνεργασίας και ομαλότητας 

όλων των εμπλεκομένων» η 14σέλιδη νομικίστικη επιχειρηματολογία του, το μόνο που καταφέρνει 

είναι να εκθέσει ανεπανόρθωτα εαυτόν στα μάτια των νοημόνων εργαζομένων. Τα επιχειρήματά 

του πανομοιότυπα με αυτά με τα οποία οι εκλεκτοί του της ΓΣΣΕ (Αγγελάκης - Μουτάφης και ΣΙΑ) 

προσέφυγαν δύο φορές στα δικαστήρια κρίθηκαν και απέτυχαν να ακυρώσουν το 38 Συνέδριο που 

εξέλεξε τη σημερινή διοίκηση της ΟΜΕ. Προκειμένου να τους επιλέξει ο κ. Σαχίνης δεν διστάζει να 

προχωρήσει στον πιο ακραίο παραλογισμό: Να θεωρεί εκ των προτέρων (!!) άκυρη όποια διοίκηση 

και αν προέκυπτε από το 38ο Συνέδριο. Σύμφωνα με τη… νομικίστικη επιχειρηματολογία του ο κ. 

Σαχίνης «θεσμικό συνομιλητή η διοίκηση θα επέλεγε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ της 

30.12.2020, με Πρόεδρο τον κ. Αθανάσιο Σκόνδρα» ακόμα και αν στο Συνέδριο συμμετείχαν την 

τελευταία στιγμή όλοι οι αντιπρόσωποι!!!  

Συνάδελφοι ο στόχος ξεκάθαρος. Να αποκλειστεί από τη διαπραγμάτευση η σημερινή νό-

μιμη διοίκηση της ΟΜΕ που συγκροτείται από δυνάμεις οι οποίες στην προηγούμενη συμπληρωμα-

τική ΣΣΕ διεκδίκησαν και πέτυχαν σημαντικές αυξήσεις για το σύνολο των εργαζομένων. Να 
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αναγνωριστεί ως «θεσμικός» συνομιλητής η εργοδοτική - φιλοκυβερνητική πλευρά του συνδικαλι-

στικού κινήματος της ΕΥΔΑΠ, που για δέκα χρόνια οι επιτυχίες τους στις Συλλογικές Διαπραγματεύ-

σεις ήταν το απόλυτο μηδέν και οι αμαχητί ήττες στα εργασιακά παρουσιάζονταν σαν αναπόφευκτο 

κακό και ως μόνη διέξοδος οι «επικερδείς» προσφυγές στα δικαστήρια. Οι θεσμικοί συνομιλητές 

που επέλεξε ο κ. Σαχίνης αποτελούν ένα 11μελές αντί για 19μελές ΔΣ της ΟΜΕ εκ των οποίων οι 5 

δεν εκπροσωπούν κανένα εργαζόμενο, αφού έχουν χάσει τη ιδιότητα του αντιπροσώπου εδώ και 2 

χρόνια. Αυτή την  «πλειοψηφία» διόρισε συνομιλητές ο κ. Διευθύνων. 

Για τους «νομιμοποιητές» όλης αυτής της προσπάθειας διάσπασης του κινήματος αυτή την 

κρίσιμη περίοδο που διακυβεύεται το μέλλον της δημόσιας ΕΥΔΑΠ και των εργασιακών μας κεκτη-

μένων, δεν μπορεί παρά να μας διακατέχουν συναισθήματα λύπης και απογοήτευσης. Για μια α-

κόμα φορά αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων. Πρόκειται για ανικανότητα κατανόησης 

της συγκυρίας σε επίπεδο ΕΥΔΑΠ;  Ότι πρόκειται για κεντρική επιλογή, δεν μπορούμε να το πιστέ-

ψουμε. Ο λόγος για την  ΕΣΚ ΕΥΔΑΠ που καθημερινά αποδεικνύεται ακόλουθος, της κατά το ΠΑΜΕ 

συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΣΕΕ και της εργοδοσίας, προσφέρει «ταξικό» άλλοθι στην  ωμή πραξι-

κοπηματική παρέμβαση της συμμαχίας Σαχίνη, Αγγελάκη, Μουτάφη, Σκόνδρα στο συνδικαλιστικό 

κίνημα της ΕΥΔΑΠ.  

Μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση υπάρχει το κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος 

που αγωνίζεται, διεκδικεί, δεν υποτάσσεται, δεν συναλλάσσεται. Ένα ενωμένο συνδικαλιστικό κί-

νημα στο χώρο της ΕΥΔΑΠ μαζί με την κοινωνία και τα κινήματα δημόσι  ου νερού είναι το μεγάλο 

εμπόδιο στην υλοποίηση του οργίου ξεπουλήματος και παράδοσης της δημόσιας περιουσίας (και 

της ΕΥΔΑΠ) στις ορέξεις των αρπακτικών. 

Στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουμε και στις ακόμη πιο δύσκολες που έρχονται η 

μόνη λύση που υπάρχει είναι η συστράτευση, η ενότητα και η αποφασιστικότητα, απέναντι στις 

πολιτικές απαξίωσης και αφανισμού της δημόσιας ΕΥΔΑΠ και υποβάθμισης του επιπέδου ζωής των 

εργαζομένων της. 

Το ΣΕΚΕΣ μαχητικά πιστό στις αξίες της δημόσιας ΕΥΔΑΠ, της αντιμετώπισης του νερού ως 

κοινού αγαθού και όχι σαν εμπορεύματος, της ανάγκης καθολικής προσβασιμότητας των πολιτών 

στις υπηρεσίες ύδρευσης–αποχέτευσης και της υπεράσπισης των εργασιακών μας κεκτημένων, σε 

συνεργασία με όλες τις δυνάμεις και τους σκεπτόμενους εργαζόμενους που αντιστέκονται, μακριά 

από κομματικές εξαρτήσεις, πελατειακές πρακτικές και εργοδοτικές συνδικαλιστικές νοοτροπίες, 

καλούμε σε συστράτευση να δώσουμε όλοι μαζί τον νυν υπέρ πάντων αγώνα γνωρίζοντας και από 

το πρόσφατο παρελθόν (23 υδρονομείς-συμπληρωματική ΕΣΣΕ) ότι η μόνη μάχη που είναι χαμένη 

είναι αυτή που δεν δίνεται.       

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

 

Υ.Γ. Περιμένουμε με αγωνία τις ανακοινώσεις των παρατάξεων και των Συλλόγων για την παρέμ-

βαση του Διευθύνοντος στα εσωτερικά του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Και την  διάψευση για 

την επίσκεψη των συναδέλφων Αγγελάκη, Μουτάφη, Κυρίτση στον Διευθύνοντα στις 3/3/2021 που 

προηγήθηκε της ανακοίνωσης του δ.σ στις 8/3/2021. 


