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Όλοι τη Δευτέρα 4/7 στην 3ωρη στάση εργασίας 11 π.μ. – 2μ.μ. 
Ζητάμε αυξήσεις, προσλήψεις, υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ,  

να σταματήσουν οι διακοπές υδροδότησης  
 

Την Δευτέρα στη Στάση Εργασίας και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Περισσό στις 12 το με-
σημέρι, πρέπει να συμμετάσχει το σύνολο του προσωπικού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος απέναντι στην προ-
κλητικά μεροληπτική πολιτική της Διοίκησης Υπερταμείου – Σαχίνη, σε βάρος των εργαζομένων και των οι-
κονομικά ασθενέστερων καταναλωτών. 

Η Διοίκηση Σαχίνη την ίδια στιγμή που διαδίδει την πρόθεσή της να μοιράσει 189,5 εκατομμύρια 
ευρώ στους μετόχους (μεταξύ των οποίων ο κ. Paulson έχει λαμβάνειν 18.954.864 €, ποσόν ίσο με την δα-
πάνη για την ετήσια μισθοδοσία 900 νέων υπαλλήλων) αφήνει τους εργαζόμενους στο έλεος του πληθωρι-
σμού (12%) και της ακρίβειας (20%-50% στα βασικά είδη) και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς νερό για οφειλές 
ακόμα και για 100€. 

Στηρίζουμε την ομόφωνη απόφαση της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, το ομόφωνο και 
απόλυτα ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο πλαίσιο διεκδικήσεων. 

Αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι η ενότητα των εργαζομένων και η στήριξη στην κοινωνία είναι 
ο μόνος δρόμος για μια Δημόσια ΕΥΔΑΠ των εργαζομένων και στην υπηρεσία της κοινωνίας. 

Ας μας γίνει μάθημα το πρόσφατο παρελθόν των διασπάσεων. Το μόνο που πέτυχε ήταν να εξυπη-
ρετήσει τα σχέδια και την πολιτική Σαχίνη. 

   
ΕΥΑΕ: Συγκροτήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο που δεν… προβλέπεται 

 
Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (ΦΕΚ Α-84/2-6-2010) για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομέ-

νων, δεν προβλέπεται για την ΕΥΑΕ Διοικητικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια η εκλογή Προέδρου και γραμ-
ματέα. Η ΕΥΑΕ είναι μια επιτροπή της οποίας τα επτά μέλη λειτουργούν από κοινού. Αυτά προφανώς είναι… 
ψιλά γράμματα για τους εκπροσώπους της ΑΚΕ, ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ και ΕΣΚ στην ΕΥΑΕ, οι οποίοι προχώρησαν στη 
διανομή των ανύπαρκτων και φυσικά μη νόμιμων αυτών θέσεων. Ο εκπρόσωπος του ΣΕΚΕΣ στην ΕΥΑΕ, όπως 
ήταν φυσικό δεν μπορούσε, να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη διαδικασία. Ανεξάρτητα από την θεσι-
θηρία των συναδέλφων, θα προσπαθήσει με συναδελφικότητα και ενωτική διάθεση να συμβάλλει στην ανά-
δειξη της Επιτροπής ως οργάνου που θα έχει ως μόνο μέλημά της τα καθημερινά προβλήματα υγιεινής και 
ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας της ΕΥΔΑΠ. 

  
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022: «Δεν βολευόμαστε παρά μόνο στο δίκιο» 

 
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που στήριξαν το ψηφοδέλτιο του ΣΕ-

ΚΕΣ. Με την στήριξη τους το ΣΕΚΕΣ παραμένει μια αυτόνομη και υπολογίσιμη δύναμη, με τη στήριξη τους 
κατάφερε να εκλέξει εκπρόσωπό στην ΕΥΑΕ. 

Ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους, που ανεξαρτήτως ψήφου, στηρίζουν το αγώνα του ΣΕΚΕΣ 
για το δημόσιο Νερό και τη δημόσια ΕΥΔΑΠ, που ανεξαρτήτως ψήφου έχουν πειστεί ότι το κίνημα του 
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δημόσιου Νερού όπου έδωσε τον αγώνα, κέρδισε. Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, σε στενή συμμαχία με την 
κοινωνία, θα δώσουμε ενωμένοι τον αγώνα για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του ΕΥΣ και θα νικήσουμε. 

Το αποτέλεσμα των εκλογών, κυρίως για τους εκπρόσωπο στο Δ.Σ., ενίσχυσε τις δύο μεγάλες κομμα-
τικές παρατάξεις, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αποκλειστικά σχεδόν σε βάρος των δύο πάλαι ποτέ 
κραταιών παρατάξεων της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ. Αποδείχτηκε ότι ο παραγοντισμός, ο κομματισμός, ο κυβερ-
νητισμός, οι φανερές ή κρυφές σχέσεις με τις εκάστοτε διοικήσεις παραμένουν ισχυρά κριτήρια στην διαμόρ-
φωση των ψηφοδελτίων αλλά και στην επιλογή των συναδέλφων. 

Συνδικαλιστικές δυνάμεις που τα τελευταία χρόνια στάθηκαν, με διάφορους τρόπους, απέναντι στις 
κατεστημένες μνημονιακές πολιτικές δεν έγινε κατορθωτό να συγκροτήσουν έναν αριθμητικά ισχυρό και πει-
στικό πόλο μιας εναλλακτικής πρότασης που να τους επιτρέπει να διεμβολίσουν τον διπολισμό των κομμα-
τικών παρατάξεων του κατεστημένου. 

Παρά την αποδεδειγμένη πλέον δύναμη του κινήματος του δημόσιου νερού, η αναμονή εκλογικών 
λύσεων στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό μαζί με τις διάφορων είδους ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις, κυριάρ-
χησαν για μια ακόμα φορά  στα κριτήρια των εκλογικών επιλογών των συναδέλφων. 

Το ΣΕΚΕΣ θα συνεχίζει να αγωνίζεται για διάλογο και συνεργασία όλων των δυνάμεων που αντιστέ-
κονται στις μνημονιακές πολιτικές, τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης του νερού και των κοινών αγαθών, όλων 
όσων υπερασπίζονται αταλάντευτα τα εργατικά συμφέροντα. Όλων αυτών που «δε βολεύονται με λιγότερο 
ουρανό, που δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο». 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 


