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Ναι σε αντιπροσωπευτικό Συνέδριο στην ΟΜΕ, όχι στις κομματικές «αυλές»
Η διάσπαση της ΟΜΕ το 2020 με ευθύνη των ΑΚΕ-ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ, την ενεργητική ανοχή της ΕΣΚ (ΠΑΜΕ)
και την εργοδοτική στήριξη Σαχίνη, έγινε ώστε η πραξικοπηματική ΟΜΕ Σκόνδρα-Κυρίτση να υπογράψει μια
Συλλογική Σύμβαση, που καταδικάζει τα δύο τρίτα του προσωπικού σε σχεδόν μηδενικές αυξήσεις για τρία
χρόνια, με τον πληθωρισμό να καλπάζει ήδη στο 3%.
Οι πραξικοπηματίες αρνούνται επίμονα, εξ αρχής και μέχρι σήμερα, τη διεξαγωγή αντιπροσωπευτικού
Συνεδρίου, ως τη μόνη αποδεκτή διέξοδο από τη διασπαστική κατάσταση που είχε περιέλθει το συνδικαλιστικό κίνημα στην ΕΥΔΑΠ. Η διεξαγωγή Συνεδρίου ήταν η διαρκής πρόταση του ΣΕΚΕΣ σε όλες τις φάσεις των
εξελίξεων στην ΟΜΕ τα τελευταία δύο χρόνια, παρά το γεγονός ότι το ΣΕΚΕΣ είναι η μόνη παράταξη που δεν
θα έχει όφελος από την αλλαγή των συσχετισμών από ένα Συνέδριο.
Στις 30/10/2021 έληγε η θητεία της ΟΜΕ. Οι πραξικοπηματίες αντί έγκαιρα να προκηρύξουν Συνέδριο,
στις 29/10/2021, κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο εν κρυπτώ, χωρίς να ενημερώσουν κανένα, αγωγή και ασφαλιστικά με αίτημα το διορισμό της πραξικοπηματικής τους Διοίκησης, ως προσωρινής διοίκησης στην ΟΜΕ.
Η νόμιμη ΟΜΕ Κορλού - Μερσινιά, διαπίστωσε την κατάθεση των ασφαλιστικών το πρωί της ημέρας
εκδίκασης και, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η αγωγή αυτή ως μέσο άρσης της διασπαστικής κατάστασης,
έκανε κύρια παρέμβαση στη δίκη ζητώντας τον ορισμό μιας προσωρινής διοίκησης από μέλη που να έχουν
εκλεγεί από νόμιμες διαδικασίες των πρωτοβάθμιων σωματείων και αποτυπώνοντας τους πραγματικούς συσχετισμούς. Το δικαστήριο αποδεχόμενο μερικώς μόνο και τις δύο προτάσεις (της αγωγής και της κύριας
παρέμβασης) διόρισε ως προσωρινή διοίκηση τα 19 μέλη που είχαν εκλεγεί στο τακτικό συνέδριο του 2017.
Το ΣΕΚΕΣ αποφάσισε να συμμετάσχει στο διορισμένο από το Πρωτοδικείο Δ.Σ. προκειμένου να αρθεί
η διάσπαση, με μόνο όρο να διεξαχθεί άμεσα καταστατικό, δημοκρατικό και ενωτικό συνέδριο. Η πρότασή
μας για τη συγκρότηση του προεδρείου ήταν για αναλογικό-αντιπροσωπευτικό, βάσει των συσχετισμών που
αποτυπώνονται στην απόφαση του Πρωτοδικείου.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα του διορισμένου Δ.Σ, δεν έγινε δυνατή η
εκλογή προέδρου και η συνεδρίαση διακόπηκε. Στη δεύτερη συνεδρίαση αφού εκλέχτηκε ομόφωνα πρόεδρος ο εκπρόσωπος της ΑΚΕ τη θέση του Γενικού Γραμματέα, βάσει των συσχετισμών του Συνεδρίου του
2017, έπρεπε να λάβει μέλος της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ. Ωστόσο οι δυνάμεις που είχαν προκαλέσει το πραξικόπημα
στην ΟΜ.Ε. επέλεξαν για Γενικό Γραμματέα μέλος της ΔΑΚΕ. Μετά από αυτό, το ΣΕΚΕΣ δήλωσε ότι δε συμμετέχει περαιτέρω στη διαδικασία συγκρότησης, αρνούμενο να διεκδικήσει θέσεις σε ένα προεδρείο που δεν
αποτυπώνει την ανάγκη ενότητας και άρσης του αδιεξόδου και δεν είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας-αντιπροσωπευτικότητας.
Δυστυχώς, οι δυνάμεις που ευθύνονταν για τη διάσπαση της ΟΜΕ επέδειξαν συμπεριφορά «συνέχειας» σε αυτήν την κατεύθυνση, αποδεικνύοντας το πάθος τους για τις καρέκλες.
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ αρνήθηκε και αυτή τη συμμετοχή τη σε τέτοιο προεδρείο. Η ΕΣΚ (ΠΑΜΕ) ενώ υποτίθεται
πως ήταν υπέρ του αναλογικού- αντιπροσωπευτικού προεδρείου αποδέχτηκε την εκλογή της στη θέση του
Οργανωτικού Γραμματέα, συμμετέχοντας σε προεδρείο μαζί με τις δυνάμεις ΑΚΕ, της ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, που
ευθύνονταν για τη διάσπαση.
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η διορισμένη από το Υπερταμείο διοίκηση Σαχίνη-Τόσιου, εκλεκτή και του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, απολαμβάνουσα της στήριξης του Μαξίμου, επιχειρεί να προχωρήσει σε σειρά αντιδραστικών και αντεργατικών ρυθμίσεων σε βάρος του δημόσιου νερού, των εργασιακών συμφερόντων και της οικονομικής υγείας της ΕΥΔΑΠ.
Προχωράει τη λεόντειο σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, δρομολογεί την παραχώρηση του ΕΥΣ στο
ΣΔΙΤ που αποφάσισε η κυβέρνηση, κάνει μελέτες αλλαγής του κανονισμού προσωπικού, του κανονισμού
υγειονομικής περίθαλψης, της αξιολόγησης προσωπικού, στελεχώνει με αδιαφανείς διαδικασίες το οργανόγραμμα-τέρας, χειροτερεύει τις εργασιακές συνθήκες λόγω πύκνωσης του προσωπικού στους εργασιακούς
χώρους, παραχωρεί διαρκώς αντικείμενα εργολαβοποιώντας το σύνολο των υπηρεσιών και εργασιών της
ΕΥΔΑΠ.
Το συνδικαλιστικό κίνημα αντί να στηρίξει (και να στηρίζεται από) τις κομματικές και εργοδοτικές «αυλές», πρέπει να αντιτάξει την ενωτική αντίστασή του σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και να στηρίξει το δημόσιο νερό, τις θέσεις εργασίας και τα εργατικά συμφέροντα.
Μόνη λύση η άμεση διεξαγωγή του καταστατικού, ενωτικού και δημοκρατικού συνεδρίου που θα
άρει το συνδικαλιστικό αδιέξοδο και θα δρομολογήσει ενωτική αγωνιστική διεκδίκηση για όλα τα θέματα.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

Υ.Γ. 1: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη ΣΤΑΣΥ
Είμαστε συγκλονισμένοι από το εργατικό ατύχημα στις 16-11-2021, που στοίχισε τη ζωή σε ένα εργαζόμενο
και την υγεία σε έναν ακόμα, που εργάζονταν στη γραμμή του ΗΣΑΠ. Η εργολαβοποίηση όλων των εργασιών
και η υποταγή στη λογική της μείωσης του κόστους και μεγιστοποίησης του κέρδους οδηγεί τους εργαζομένους στην ανεργία, στις ελαστικές σχέσεις, στην εντατικοποίηση, στην επικίνδυνη εργασία και στο θάνατο.
Η πλήρης εφαρμογή όλων των κανόνων υγείας και ασφάλειας είναι η ελάχιστη προϋπόθεση που πρέπει να
πληρείται με σχολαστικότητα σε κάθε εργασιακό χώρο, ώστε να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Δυστυχώς, και στην ΕΥΔΑΠ, η μείωση του τακτικού προσωπικού, η γήρανση του προσωπικού, η εντατικοποίηση της εργασίας και η εργολαβοποίηση πλήθους εργασιών και διαδικασιών αποτελούν σήμα κινδύνου ώστε
να τηρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας.
Υ.Γ. 2: Είναι πολλά τα λεφτά…
Σύμφωνα με δημοσιεύματα «βγήκαν για τα καλά τα μαχαίρια στην ΓΣΕΕ, με τους μέχρι πρόσφατα εταίρους
στην διοίκηση (ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ) της Συνομοσπονδίας να ανταλλάσσουν βαρύτατες κατηγορίες, από κακοδιαχείριση, μέχρι και διασπάθιση χρημάτων μέσα από λαθεμένες ή ακόμη και σκόπιμες ενέργειες. Μια σήψη
που σχετίζεται με τη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ κάθε έτος και εν προκειμένω στη διαχείριση 50 εκ ευρώ
από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τα επόμενα χρόνια»
Πέφτουμε από τα σύννεφα. Κι εμείς νομίζαμε πως οι ηγεσίες των κυβερνητικών, εργοδοτικών και κομματικών
παρατάξεων το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των… εργαζομένων.
Δεν ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα αποδώσει σύντομα ευθύνες και θα καθαρίσει την κόπρο του συνδικαλιστικού Αυγεία. Αντίστοιχες περιπτώσεις (π.χ. ΔΕΗ) πήραν χρόνια για να διαλευκανθούν.
Μάλιστα κάποιες ανάλογες υποθέσεις, όπως αυτές στην καθ’ ημάς ΟΜΕ, αντί η δικαιοσύνη να έχει διαλευκάνει την υπόθεση και να έχει αποδώσει τις ευθύνες όπου πρέπει βάσει των ελέγχων των ορκωτών ελεγκτών
και εισαγγελικών αρχών, οι ελεγχόμενοι συνδικαλιστές απολαμβάνουν θέσεις Διευθυντών και επανέρχονται
ως Γραμματείς Οικονομικού σε διορισμένες από το Πρωτοδικείο Διοικήσεις. Αναμενόμενο, αφού οι κατήγοροί και διαπομπευτές τους στα κανάλια, διορίστηκαν από τους υπόλογους μέχρι και Πρόεδροι και Γενικοί
Γραμματείς πραξικοπηματικών Ομοσπονδιών.
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