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Ανακοίνωση Νο 7 • Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 

 
 

Η ΑΚΕ ανακάλυψε πολύ αργά ότι «τα χρήματα εργαζομένων δεν χρησιμοποιούνται για προσωπι-

κές υποθέσεις» 

Για την ακρίβεια που μειώνει τα εισοδήματά μας, τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία και τους κιν-

δύνους από την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, την  άρνηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει την απόφαση 

του ΣτΕ για την έξοδο της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο και την εν εξελίξει διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΕΥΣ, 

η ΑΚΕ δεν έχει βρεί μέχρι τώρα χρόνο να αφιερώσει ούτε λέξη.  

Η ΑΚΕ, στελέχη της οποίας έγιναν διάσημα για την… πέραν πάσης υποψίας διαχείριση των οικονομι-

κών της Ομοσπονδίας, ναι αυτή η ΑΚΕ, βρήκε χρόνο και μπόλικο θράσος για να αφιερώσει 700 λέξεις για την 

απόφαση των Συλλόγων να στηρίξουν οικονομικά τα μέλη τους που έχουν μηνυθεί από τα στελέχη της ΑΚΕ. 

Εν ολίγοις, η ΑΚΕ θέλει να μας πει: «με τι θράσος τολμάτε πτωχοί, να αποκαλύψετε την οικονομική 

κακοδιαχείριση (επιεικής έκφραση) στα οικονομικά της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, αν δεν έχετε γερό πορτοφόλι; Τι κι αν 

είστε μέλη των συλλόγων, εκλεγμένοι συνδικαλιστές, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΟΜΕ ή και μέλη του ΔΣ 

της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ; Μπορεί κάποιος ελεύθερα, να κρύβεται πίσω από πραγματικές ή φτιαχτές πλειοψηφίες και 

να κακοδιαχειρίζεται τα συλλογικά χρήματα. Μπορεί να υπάρχουν τρεις εκθέσεις ορκωτών λογιστών που 

διαπιστώνουν κακοδιαχείριση δεκάδων χιλιάδων Ευρώ. Αλλά δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με την ΑΚΕ, αυτό να 

αποκαλύπτεται και να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, μέλη των σωματείων και της ΟΜΕ για αυτήν 

την πραγματικότητα». 

Ενώ η ίδια η ΑΚΕ στις 18-10-2018, με Δελτίο Τύπου του Γραφείου Τύπου της,  μας κοινοποιούσε, ότι 

υπάρχει κακοδιαχείριση στην ΟΜΕ για την οποία ευθύνονταν, τουλάχιστον ένα στέλεχός της, το οποίο και 

διέγραψε από όλα τα αξιώματα, τώρα έρχεται να το υπερασπιστεί, μαζί με τους άλλους μηνυτές μας, χαρα-

κτηρίζοντας «προσωπική υπόθεση» την κακοδιαχείριση των οικονομικών της ΟΜΕ.  

Λέει, δηλαδή, το Δ.Σ. της ΑΚΕ στην Ανακοίνωση (13/4/2022) του: “Εμείς μπορούμε να διαχειριζόμαστε 

ανεξέλεγκτα τη διοίκηση και τα χρήματα των συλλογών, αλλά εσείς δε θα μιλάτε. Και ειδικά εάν είστε οικο-

νομικά αδύναμοι θα σας μηνύουμε και εσείς δεν θα αντιδράτε αφού δε θα μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικο-

νομικά. Γιατί χαρακτηρίζουμε προσωπικό, άντε παραταξιακό, θέμα την αποκάλυψη και δίωξη της οικονομικής 

κακοδιαχείρισης στην ΟΜΕ και την υπεράσπιση της χρηστής διοίκησης”. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ έχουν χρέος να στηρίξουν τους συνδικα-

λιστές και συνδικαλισμένους εργαζόμενους, μέλη των σωματείων,  που διώκονται για συνδικαλιστικά θέ-

ματα. 

Η προσπάθεια της ΑΚΕ να εμφανίσει ως προσωπική δικαστική αντιδικία την μήνυση κατά όσων απο-

κάλυψαν την διαπιστωμένη οικονομική κακοδιαχείριση (επιεικής έκφραση), επιχειρεί να τρομοκρατήσει ό-

ποιον τολμήσει να μιλήσει και όποιον υποστηρίξει όσους μιλήσουν. 

Δε θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσει ο φόβος μιας ΕΥΔΑΠίτικης ΟΜΕΡΤΑ. Σε πείσμα της σικελικής 

παροιμίας που προειδοποιεί ότι «όποιος δεν ακούει, δε βλέπει και δε μιλάει, ζει εκατό χρόνια» εμείς και 

βλέπουμε και ακούμε και μιλάμε και θεωρούμε αυτονόητο ότι τα σωματεία πρέπει να στηρίζουν κάθε προ-

σπάθεια για διαφάνεια, ενημέρωση και χρηστή διοίκηση.   

https://sekes-eydap.gr/ake-evdap-thysia-a-pala/
https://sekes-eydap.gr/ake-evdap-to-oikonomiko-pleonektima-tis-aristeras/
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Τα μέλη του ΣΕΚΕΣ δεσμευόμαστε να καταβάλουμε στα ταμεία των συλλόγων το ποσό των δικαστι-

κών εξόδων που μας αναλογεί εάν οι Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων, που έχουν πάρει απόφαση οικο-

νομικής στήριξης, λάβουν διαφορετικές αποφάσεις ή εάν καταδικαστούμε για συκοφαντική δυσφήμηση. Εάν 

δεν κριθούμε ένοχοι για την, υποτιθέμενη, συκοφαντική δυσφήμηση (για το οποίο είμαστε σίγουροι) θα ζη-

τήσουμε από τα σωματεία μας να υποβάλλουν αγωγή κατά των μηνυτών για οικονομική αποζημίωση ίση με 

τη δαπάνη κάλυψης των δικαστικών εξόδων.  

Σε κάθε περίπτωση τα ταμεία των συλλόγων δεν θα ζημιωθούν ούτε ένα ευρώ.  

Για να ησυχάσουν τα στελέχη της ΑΚΕ, αφού είναι γνωστό τοις πάσι, ότι το μόνο τους μέλημα είναι 

οι συνδρομές των συναδέλφων και τα ταμεία των συλλόγων. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

 


