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Μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να υπογράψουμε μια καλή ΣΣΕ
Συνέδριο ΟΜΕ εδώ και τώρα
Ούτε η Διοίκηση Σαχίνη, ούτε η επιλεγμένη από αυτήν, ως «θεσμικού συνομιλητή» Διοίκηση
της ΟΜΕ (που στήριξαν και στηρίζουν οι παρατάξεις ΑΚΕ, ΔΑΚΕ, ΠΑΚΕ, ΕΣΚ) έχουν επίσημα τοποθετηθεί για το σχέδιο της ΕΣΣΕ που διέρρευσε στις 4/7.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό το σχέδιο είναι το αποτέλεσμα της δίμηνης
«διαπραγμάτευσης» των δύο πλευρών. Είναι το αποτέλεσμα της απόφασης Σαχίνη να επιλέξει ως
συνομιλητές αυτούς με τους οποίους η Διοίκηση θα έφερνε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για
την ίδια, πλήρως συμβατό με τις κατευθύνσεις του Υπερταμείου (όπως στα ΕΛΤΑ και τη ΔΕΗ), δηλαδή μισθολογικά ψίχουλα για τους εργαζομένους και έναρξη με τη σύμφωνη γνώμη τους του ξηλώματος θεσμικών κατακτήσεων όπως ο Κανονισμός Προσωπικού, το υγειονομικό, η ισχύς των μέχρι σήμερα ΣΣΕ κ.λ.π .
Η αφωνία της διορισμένης ΟΜΕ (ούτε μία ανακοίνωση ενημέρωσης του προσωπικού από το
Μάιο μέχρι και σήμερα) επιβεβαιώνει ότι όχι μόνο δεν διαφωνεί με το σχέδιο Σύμβασης που διέρρευσε, αλλά επιθυμεί διακαώς να το υπογράψει.
Το ΣΕΚΕΣ δεν θέλει να βάλει το δείκτη στον κρόταφο και να πει «σας τα λέγαμε», αλλά να
πράξει αυτό που κάνει πάντα. να προτείνει λύσεις και διεξόδους προς όφελος των εργαζομένων.
Είναι σαφές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων που διάβασαν το Σχέδιο της ΣΣΕ
όχι απλά διαφωνεί, αλλά είναι αγανακτισμένη για το μέγεθος της κοροϊδίας σε βάρος τους.
Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η ΟΜΕ που επέλεξε να διαπραγματεύεται μαζί της η Διοίκηση
Σαχίνη δεν νομιμοποιείται αλλά και δεν μπορεί πλέον, όχι μόνο να υπογράψει αλλά ούτε καν να
διαπραγματευτεί για να βελτιώσει την Σύμβαση.
Ακόμα και η νόμιμη Διοίκηση της ΟΜΕ να είχε καταλήξει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για την
ΣΣΕ δεν θα μπορούσε να υπογράψει χωρίς την έγκριση της πλειοψηφίας των εργαζομένων, είτε
μέσα από Συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των αντιπροσώπων, είτε με κάλπες που θα έστηνε σε
όλους τους χώρους εργασίας για να τοποθετηθούν με την ψήφο τους το σύνολο των εργαζομένων.
Προτείνουμε το αυτονόητο, τη μόνη λύση που σήμερα μπορεί να βγάλει τους εργαζόμενους
από το λάθος δρόμο που μας οδήγησε η επιλεγμένη από τη Διοίκηση ΟΜΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΡΑ.
Η άμεση σύγκλιση του συνεδρίου των αντιπροσώπων της ΟΜΕ θα δώσει μια νέα Διοίκηση
στην ΟΜΕ που θα εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων. Με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ

θα δώσει στην Διοίκηση Σαχίνη να καταλάβει ότι με τους εργαζόμενου διασπασμένους μπορεί να
«παίζει», αλλά με τους εργαζόμενους ενωμένους είναι υποχρεωμένη να τους σεβαστεί και να συμβιβαστεί με μια ΣΣΕ που θα επιβραβεύει οικονομικά την προσφορά των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ
και θα σέβεται τις εργατικές τους κατακτήσεις και δικαιώματα.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

Υ.Γ. 1: Επειδή στην παρούσα φάση δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενωμένη δράση όλων των εργαζομένων, ως τον αποφασιστικό παράγοντα στην αντιμετώπιση των σχεδίων που επεξεργάζεται σε
βάρος τους η Διοίκηση, δεν θα ανταποκριθούμε στην προσπάθεια της ΕΣΚ και των συντακτών των
ανακοινώσεων του Συλλόγου Προσωπικού διανθισμένων με ψέματα και ύβρεις να πετάξουν την
μπάλα στην εξέδρα για να μην αναλάβουν τις σοβαρές ευθύνες τους για το αποτέλεσμα της υποτιθέμενης διαπραγμάτευσής τους με τη Διοίκηση Σαχίνη. Η αγωνιώδης προσπάθειά τους να ξεφύγουν με καλέσματα σε «κινητοποιήσεις», χωρίς να απαντάνε στα ερωτήματα «για ποια σύμβαση»
και «ποιος θα την υπογράψει» το μόνο που κάνουν είναι να χαρίζουν χρόνο στη Διοίκηση και
στους συνεταίρους τους στην ΟΜΕ, είτε για να υπογράψουν μια σύμβαση αρεστή στη Διοίκηση
Σαχίνη και το Υπερταμείο, είτε για να φθάσουμε στο Σεπτέμβριο και σύμβαση να μην έχει υπογραφεί. Συμφωνείστε για άμεσο Συνέδριο της ΟΜΕ όπου θα συζητηθούν τα πάντα και αφήστε το
blame game και τους εκ των υστέρων λεονταρισμούς γιατί οι εργαζόμενοι δεν είναι τόσο αφελείς
όσο τους θεωρείται. Και μνήμη έχουν και κρίση.

