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Το πιο βαθύ σκοτάδι πριν να ξημερώσει  
 

Οι εξελίξεις δείχνουν σαν να έχουν ενεργοποιηθεί συγχρόνως όλα τα δυστοπικά σενάρια:  

1. Το νέο κύμα της πανδημίας προκαλεί δεκάδες νεκρούς καθημερινά. Τα μέτρα της κυβέρνησης 

όχι απλά δεν προστατεύουν από τον ιό, αλλά σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, 

το δημόσιο σύστημα υγείας είναι πιο υπο-στελεχωμένο από ποτέ, την ώρα που προωθείται η 

ιδιωτικοποίηση του. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού (για τα οποία 

ευθύνεται η πολιτική της) ως δικαιολογία για την μη ενίσχυση του ΕΣΥ( ενώ θέτει σε αναστολή 

χιλιάδες υγειονομικούς), για την αποσιώπηση της κρατικής και εργοδοτικής ευθύνης αλλά και 

για την δημιουργία αποκλεισμών και κοινωνικών αυτοματισμών. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να 

μετατρέψει τα εμβόλια από ένα καθοριστικό εργαλείο πρόληψης και δημόσιας υγείας, σε ένα 

μέτρο ατομικής ευθύνης και σε άλλοθι της αποτυχίας της να αντιμετωπίσει την όξυνσης της υ-

γειονομικής κρίσης.  

2. Ο πληθωρισμός ξεπερνάει το 3% με τους μισθούς στάσιμους, ενώ οι αυξήσεις σε βενζίνη, αέριο, 

ηλεκτρικό ρεύμα είναι αλματώδεις, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την απειλή της ακρίβειας και 

της ενεργειακής φτώχειας. 

3. Η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Υποδομών σπεύδει να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραχώ-

ρησης υπό τη μορφή του ΣΔΙΤ της συνολικής διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΥΣ της Αττικής. 

4. Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ συνεχίζει ανεμπόδιστη την εργολαβοποίηση προσωπικού και υπηρεσιών, 

δρομολογεί αλλαγές για το υγειονομικό και τον Κανονισμό Προσωπικού που αμφισβητούν κατα-

κτήσεις ετών, υποβαθμίζει το προσωπικό μέσα από τις γνωστές διαδικασίες αξιολόγησης και το-

ποθετήσεων στις οργανωτικές μονάδες, μελετάει την εκποίηση της περιουσίας της εταιρείας (ι-

στορικό κτίριο Λαοδικείας, Γαλατσίου) για να χρηματοδοτήσει την ανέγερση κτιρίου στον Πε-

ρισσό, χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ιδιωτικές εταιρείες (ΑΚΤΩΡ, ACS) λόγω των για πρώτη φορά 

νομικών «προβλημάτων» με τις συμβάσεις για τη Ψυττάλεια και τη διανομή των λογαριασμών 

και έχει ως στρατηγικό και τακτικό στόχο αποκλειστικά και μόνο την ικανοποίηση πάσης φύσεως 

εταιρειών συμβούλων, εργολάβων και βέβαια των μετόχων. 

 

«Των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν», ήτοι «το σπίτι μας καίγεται και εμείς τραγου-

δάμε» και μάλιστα πολύ φάλτσα για… «διοικήσεις του ΣΥΡΙΖΑ» και «γαλάζιες γενικές διευθύνσεις» 

 

Το ΣΕΚΕΣ επιμένει σε αυτό που έχει αποδειχτεί ιστορικά: Μόνη λύση για να υπάρξουν επιτυχίες 

στους αγώνες είναι η αγωνιστική ενότητα και συνεργασία των εργαζομένων επικεντρωμένη στα προ-

βλήματα, προτείνοντας και διεκδικώντας συγκεκριμένες και άμεσα υλοποιήσιμες λύσεις. 

 



Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΕ, που διορίστηκε πρόσφατα από το Πρωτοδικείο, συ-

νεδρίασε την Τρίτη 9/11/2021 για να συγκροτηθεί σε σώμα. Η πρόταση στην οποία συνέπεσαν οι 

παρατάξεις ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΕΣΚ, ΣΕΚΕΣ για αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο δεν έγινε αποδεκτή 

από τις παρατάξεις ΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και μέρους της ΔΑΚΕ, με αποτέλεσμα να μην συγκεντρωθεί η απαι-

τούμενη πλειοψηφία των 10 ψήφων για την εκλογή Προέδρου με συνέπεια να μην ολοκληρωθεί η 

συγκρότηση του Δ.Σ. 

Εν όψει της νέας συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΜΕ στις 15/11 το ΣΕΚΕΣ δηλώνει και πάλι ότι είναι “ευκαι-

ρία ώστε όλες οι παρατάξεις να συμφωνήσουμε στην συγκρότηση ενός Διοικητικού Συμβουλίου 

κοινής αποδοχής, το οποίο θα οδηγήσει την Ομοσπονδία χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση σε ένα 

ενωτικό, δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό Συνέδριο” 

 

Καλούμε όλους να αναλογιστούν: 

• Ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντισταθούμε στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΕΥΣ και 

τις πολιτικές της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ. Η διάσπαση του ανώτερου συνδικαλιστικού μας από 

τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021, όχι μόνο δεν βοήθησε στην ικανοποί-

ηση των αιτημάτων μας, αντίθετα άνοιξε την όρεξη στη Διοίκηση για αμφισβήτηση κεκτημέ-

νων. 

• ότι ο συσχετισμός των παρατάξεων στο Δ.Σ. της ΟΜΕ που όρισε η απόφαση του Πρωτοδι-

κείου είναι αυτή που προέκυψε από το Συνέδριο του και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γι 

αυτό η συγκρότηση σε σώμα της προσωρινής Διοίκηση της ΟΜΕ πρέπει να είναι αναλογική 

και αντιπροσωπευτική της δύναμης των παρατάξεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει: Πρόεδρος: 

ΑΚΕ, Γ.Γραµµατέας: ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Γρ.Οικονοµικού: ΔΑΚΕ, Γρ. Οργανωτικού: ΣΕΚΕΣ και Εκτελε-

στική Επιτροπή ανάλογη με τη δύναμη των παρατάξεων, έτσι ώστε χωρίς εμπόδια και καθυ-

στερήσεις να οδηγηθούμε σε Συνέδριο για να εκφραστεί η σημερινή βούληση  των αντιπρο-

σώπων των εργαζομένων.  

  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

 

 


