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Ανακοίνωση Νο 17  • Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 

 

Δίνουμε μαζικό και δυναμικό παρών  
στην 3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 6/10 και στη συγκέντρωση στις 12:00 

 
Ακρίβεια, πόλεμος, καταστολή. Αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Η κυβέρνηση της Νέας Δημο-

κρατίας μπήκε στην τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές με εντεινόμενο αυταρχισμό απέναντι στην νεολαία και 
στην αγωνιζόμενη κοινωνία. Υιοθετεί προεκλογική τακτική συσπείρωσης του συντηρητικού κόσμου και των 
«νοικοκυραίων» στη βάση του «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τάξη και ασφάλεια», μοιράζοντας επιδόματα 
στους οικονομικά ασθενέστερους και δισεκατομμύρια στην ολιγαρχία και τους κολλητούς.  

Η ενεργειακή κρίση απειλεί την αξιοπρεπή διαβίωση, η ελεύθερη ζωή και τα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα βάλλονται. Ότι «κινείται» καταστέλλεται. 

Η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο τα κοινά αγαθά και επιτίθεται στους εργαζόμενους και στη 
νεολαία. 

Τα ΑΕΙ δε μπορούν να ζεσταθούν, αλλά θα έχουν πανεπιστημιακή αστυνομία. Διαλύει απροκάλυ-
πτα με ρίψη χημικών μουσική συναυλία στη Θεσσαλονίκη και εξαπολύει άγρια επίθεση ξυλοδαρμού με δέκα 
φοιτητές τραυματίες το Σάββατο 17-09-2022 στην Αθήνα. Ενώ οι φοιτητές από το Πολυτεχνείο Κρήτης ανα-
μένουν την απόδοση κακουργηματικών κατηγοριών για συνδικαλιστικές δράσεις, κατόπιν παραγγελίας της 
Υπουργού παιδείας. 

Ο νόμος Χατζηδάκη αποδεικνύεται «πραγματικό πολυεργαλείο» στα χέρια κυβέρνησης και εργοδο-
τών για το τσάκισμα των εργατικών αγώνων και την απονεύρωση των συνδικαλιστικών διαδικασιών. Καταρ-
γεί την απεργία προς όφελος των εργοδοτών, πρόεδροι σωματείων που αντιστέκονται στην επαναφορά του 
εργασιακού Μεσαίωνα (Μαλαματίνα), απολύονται.  

Το ΣτΕ με μια ιστορική όσο και συγκλονιστική απόφαση διατάσσει την έξοδο ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ από το 
Υπερταμείο και η κυβέρνηση με καλοκαιρινή νομοθετική ρύθμιση, που συνιστά αντιδημοκρατική ΕΚΤΡΟΠΗ, 
ακυρώνει το ΣτΕ και επιβάλλει την παραμονή ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο, αφήνοντας και το νερό στα νύχια 
των ελληνικών και ξένων οικονομικών συμφερόντων.   

Το Υπερταμείο και η κυβέρνηση διατηρεί και στηρίζει την παρούσα Διοίκηση γιατί εκπληρώνει 
απόλυτα τους στόχους τους για την ΕΥΔΑΠ που είναι: η παράδοση του ΕΥΣ στους ιδιώτες, η εργολαβοποί-
ηση του συνόλου σχεδόν των υπηρεσιών, η λεηλασία των αποθεματικών της Εταιρείας, η καθήλωση απο-
δοχών και δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Στην εποχή του “BIG SAXINIS” με το Διευθύνοντα Σύμβουλο να προσλαμβάνει εταιρία για να ελέγχει 
και να παρακολουθεί τους Η/Υ και τα τηλέφωνα εκπροσώπων και εργαζομένων ενώ συνδικαλιστές διώκονται 
γιατί απαίτησαν έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ. 

ΤΟ ΣΕΚΕΣ καλεί όλους τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης να δώσουν 
μαζικό και δυναμικό παρών στην 3ωρη στάση εργασίας (12:00-15:00) και στη συγκέντρωση που προκήρυξε 
η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ για την Πέμπτη 06-10-2022 και ώρα 12:00, στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου στον Περισσό. 

 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
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• πέραν του συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της εταιρείας, αποζη-
μίωση των εργαζομένων από το 2018 για την καθυστέρηση του εν λόγω ασφαλιστηρίου που υπολογί-
ζουμε ότι είναι τουλάχιστον 15 εκατομμύρια Ευρώ. 

• άμεση οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής 
κρίσης 

• συμπληρωματική ΣΣΕ για τη κάλυψη όλων των απωλειών από τον πληθωρισμό. 
• την ανάκληση της απόφασης της Διοίκησης να εγκαταστήσει τον Μεγάλο Αδερφό των παρακολουθή-

σεων στην ΕΥΔΑΠ, και να επιδείξει σεβασμό στη διαφάνεια, στη δημοσιότητα, στη δημοκρατία και στην 
ανάγκη λογοδοσίας της ίδιας για τη διαχείριση του ζωτικού δημόσιου αγαθού του νερού.  

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

 

Υ.Γ.: ΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ-ΠΑΜΕ αρνήθηκαν (!!!) να υπερψηφίσουν την πληρωμή των δικηγόρων Σαριβαλάση – Γεωρ-
γιάδου για την προσφυγή στην επιτροπή συμμόρφωσης του ΣτΕ, των δικηγόρων που πέτυχαν τις μεγάλες 
νίκες στο ΣτΕ την τελευταία δεκαετία. Γιατί; Τιμητική εξαίρεση ο Πρόεδρος της ΟΜΕ ΕΥΔΠ Βαγγέλης Τσίτου-
ρας. 

 


