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Η ακρίβεια μας απειλεί, η Διοίκηση Σαχίνη μας κοροϊδεύει 
Να υπογραφεί άμεσα Συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση 

 

Συνάδελφε, συναδέλφισσα, 

Η ΣΣΕ του 2021 (10% για τους υψηλόμισθους και μόλις 12-25 Ευρώ στο βασικό μισθό για τους 1500 χαμηλόμ-

σιθους και νεότερους εργαζόμενους για ολόκληρη τριετία) έχει ήδη από την ζωή ξεπεραστεί. 

Η υπογραφή ΤΩΡΑ Συμπληρωματικής ΣΣΕ είναι ένα και δίκαιο και άμεσο αίτημα. 

Μόνη λύση να απαιτήσουμε ενωμένοι,  δυναμικά και με αποφασιστικότητα να υπογραφεί άμεσα συμπλη-

ρωματική ΣΣΕ ώστε να καλυφθούν οι απώλειες από το μεγάλο κύμα ακρίβειας με την υλοποίηση δύο αιτημάτων:  

1. Να δοθεί άμεσα κάρτα καυσίμου-ενέργειας σε όλους τους εργαζόμενους (και τους εργολαβικούς). 

2. Να αποκατασταθεί άμεσα το χρονοεπίδομα, ώστε όλοι/ες αλλά, κυρίως, οι  νεότεροι και χαμηλόμισθοι 

εργαζόμενοι να βελτιώσουν άμεσα την οικονομική τους κατάσταση. 

Επίσης, τα χρήματα του ασφαλιστηρίου να δοθούν για να υλοποιηθεί άμεσα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

όπως προβλεπόταν από τη ΣΣΕ 2018. 

 

Συνάδελφε, συναδέλφισσα, 

Ο πληθωρισμός έκανε ρεκόρ 28ετίας, ξεπέρασε το 10%. Ένα τσουνάμι ακρίβειας φτωχοποιεί τους εργαζόμε-

νους μεταφέροντας, παράλληλα, τεράστια ποσά στους κερδοσκόπους μεγαλοεπιχειρηματίες.  

Η κυβέρνηση, για να εκτονώσει την αγανάκτηση των εργαζομένων, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια ανε-

παρκή αύξηση του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων και κάλεσε τους εργοδότες να «κινηθούν ανάλογα και 

προς τις άλλες κατηγορίες μισθωτών».  

Το αυτί της Διοίκησης Σαχίνη δεν ιδρώνει ούτε στις εκκλήσεις της κυβέρνησης, ούτε βέβαια στις οργίλες α-

ντιδράσεις της πλειοψηφίας των εργαζομένων και των σωματείων της ΕΥΔΑΠ. Ταμπουρωμένη πίσω από την απαρά-

δεκτη, όπως αποδείχτηκε, ΣΣΕ του 2021, που συνυπέγραψε με την «φιλική» της πλειοψηφία της ΟΜΕ (ΑΚΕ-ΔΑΚΕ-

ΠΑΣΚΕ-ΕΣΚ), η Διοίκηση ασχολείται μόνο με το πως θα μοιράσει τα ψίχουλα των 500.000 € στους 2.500 εργαζομένους 

της ΕΥΔΑΠ. 

Η Διοίκηση Σαχίνη διεκδικεί επαξίως το τίτλο της πιο ανοιχτοχέρας Διοίκησης στην ιστορία της ΕΥΔΑΠ απένα-

ντι στον εαυτό της (αποδοχές, μπόνους), τους μετόχους (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου), τους εργολάβους και 

τις εταιρείες συμβούλων. 

Η Διοίκηση Σαχίνη διεκδικεί επαξίως το τίτλο της πιο ανάλγητης Διοίκησης, απέναντι σε εργαζόμενους και 

καταναλωτές. Καθηλώνει τις αποδοχές των εργαζομένων παρά την πρωτοφανή ακρίβεια, κόβει το νερό στους υδρο-

δοτούμενους ακόμη και για οφειλές των 100 Ευρώ, έχει δημιουργήσει βιομηχανία εξωδίκων που οδήγησε ακόμα και 

σε εισαγγελική παρέμβαση. 

ΤΕΡΜΑ στην ανοχή στην κοροϊδία της διοίκησης Σαχίνη.  

Το ΣΕΚΕΣ θα προτείνει στα σωματεία και την ΟΜΕ να προχωρήσουν άμεσα σε αποφάσεις για δυναμικές κι-

νητοποιήσεις για την υπογραφή της Συμπληρωματικής ΣΣΕ. Θα προτείνουμε να ερωτηθούν άμεσα οι εργαζόμενοι 

/ες, με κάλπες στους χώρους δουλειάς είτε εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την μορφή και τη διάρ-

κεια των κινητοποιήσεων. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 


