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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όλοι μας καθημερινά βιώνουμε τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην 

κοινωνία μας. Οι παράνομες, άδικες, αντισυνταγματικές μειώσεις στους μισθούς μας και στις συντάξεις, η παράλογη 

υπερφορολόγηση, η μεγάλη ανεργία που ξεπέρασε τα 1,5 εκ. συνανθρώπους μας, πολλοί από τους οποίους ζουν κάτω 

από τα όρια της φτώχειας, η κατάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων που είχαν κατακτηθεί μετά από αγώνες 

πολλών δεκαετιών, πλήγωσαν βαρύτατα την ελληνική κοινωνία την τελευταία πενταετία. Οι θυσίες του Ελληνικού λαού 

έως σήμερα δεν μπορεί να πάνε χαμένες αλλά και δεν μπορεί να συνεχιστούν. Έχουμε ξεπεράσει πια τα όρια μας. Η 
ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει την κοινωνία πρέπει να σταματήσει με άμεσα μέτρα ανακούφισης των πολιτών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάζοντας με έκπληξη τις πρόσφατες ανακοινώσεις των άλλων παρατάξεων για τα όσα συμβαίνουν στο Σύλλογο 

Προσωπικού θα μπορούσαμε να παρασυρθούμε και να είχαμε  πιστέψει όσα γράφουν, όμως στην πραγματικότητα η 

κατάσταση που βιώνουμε είναι πολύ δυσάρεστη. 

Οι παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και ΕΣΚ είναι αυτές που είχαν τη διοίκηση του Συλλόγου, όλα τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιοι 

άνθρωποι που υπογράφουν σήμερα αυτές τις ανακοινώσεις και προσπαθούν να σας πείσουν να τους δώσετε άλλη 

μια ευκαιρία είναι αυτοί που με τις πράξεις και παραλείψεις τους πέτυχαν την πλήρη απαξίωση και συρρίκνωση του 

Συλλόγου που κάποτε υπήρξε ο πρωτοπόρος, ο μεγαλύτερος και ο πλέον αγωνιστικός στην Εταιρεία. Η παράταξη της 

ΔΑΚΕ, που δε διοίκησε ποτέ το Σύλλογο, παρέμεινε πιστή στα οράματα και τις ιδέες πάνω στις οποίες αρχικά χτίστηκε 

ο ιστορικός αυτός Σύλλογος.

Τα τελευταία χρόνια, οι διοικήσεις και ειδικά η ΕΣΚ, κατάφεραν να μετατρέψουν τον Σύλλογο σε όργανο των 
κομματικών τους φορέων, χωρίς συγκεκριμένες δράσεις και όραμα. Όλοι μας ζήσαμε πολύ δυσάρεστες καταστά-

σεις όπως το Δ.Σ. του Συλλόγου να μην συνεδριάζει επί σειρά μηνών, συνεδριάσεις που τελικά πραγματοποιούνταν να 

μετατρέπονται σε αγώνες πυγμαχίας με ανταλλαγές ύβρεων ακόμα και συνεδριάσεις που ξέφευγαν από τη  λεκτική 

αντιπαράθεση και κατέληγαν σε εκσφενδόνιση αντικειμένων μεταξύ τους. Σε όλα αυτά η ΔΑΚΕ προσπάθησε πάντα με 

συνέπεια και διάθεση για συνεργασία να έχει έναν ρόλο ενωτικό και ισορροπιστικό για το καλό του Συλλόγου και των 

μελών του, κάτι που αναγνωρίστηκε και από τις άλλες παρατάξεις. Δυστυχώς όμως οι προσπάθειές μας έπεφταν στον 

τοίχο της αδιαλλαξίας τους και της εμμονής τους σε λάθος πορεία..  Άλλωστε το αρνητικό αυτό κλίμα αποτυπωνόταν 

ακόμα και στις ελάχιστες ανακοινώσεις που όλο αυτό το διάστημα δημοσιοποιούσαν, προκαλώντας την οργή και οδη-

γώντας πολλά από τα μέλη μας σε αποχώρηση.

Αυτά όλα είχαν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στα υπόλοιπα μέλη, από το πιο απλό ζήτημα το να αποφασίσουν τι Χρι-

στουγεννιάτικο δώρο θα μοιράσουν, με αποτέλεσμα επί σειρά ετών να μην μοιράσουν κανένα δώρο, μέχρι και τα πιο 

σημαντικά, όπως η άρνησή τους να προσφύγουν δικαστικά κατά των μειώσεων των μισθών μας. Υπήρξε παντελής 

έλλειψη ενημέρωσης των μελών για τα προβλήματα που τους απασχολούν και πλήρης αδυναμία τους να πάρουν την 

οποιαδήποτε απόφαση.

Η ΕΣΚ γράφει απροκάλυπτα στην τελευταία της ανακοίνωση, ότι έκανε το παν για να μην υπογράψουμε Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας το 2012. Αν κάτι τέτοιο είχε συμβεί θα είχε ως συνέπεια την οικονομική εξόντωση και 
εξαθλίωση όλων συναδέλφων. Αν η ΕΣΚ παραμείνει στην ηγεσία του Συλλόγου είναι βέβαιο πως με την αρνη- 
τική της στάση και της αντιδράσεις της θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και μεγάλα εμπόδια στην υπογραφή 
της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας το Μάιο του 2015. Συνάδελφοι εσείς αποφασίζετε για το μέλλον σας.

ΔΑΚΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dakesyllogouprosopikou@gmail.com



Η νεοφώτιστη παράταξη του ΣΕΚΕΣ, αφού επί δύο χρόνια συνεργάστηκε “αγαστά”, ως δεκανίκι της ΕΣΚ, ξαφνικά θυ 

μήθηκε-βλέπετε έρχονται εκλογές- να ρίξει δήθεν ευθύνες αλλά και να μετακινήσει μαζικά συναδέλφους από άλλους 

Συλλόγους. Κορυφαίο παράδειγμα της “συνδικαλιστικής” πρακτικής των στελεχών του ΣΕΚΕΣ, αποτελεί ο άστεγος 

πλέον   επικεφαλής τους Μερσινιάς, ο οποίος αφού τον τίμησαν οι συνάδελφοι του στην Καταμέτρηση με την ψήφο 

τους, μετά από τρεις μήνες και προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΣΥΡΙΖΑ και μόνο, τους άφησε στα 

κρύα του λουτρού και “έρχεται” να “χτίσει” την νέα του συνδικαλιστική καριέρα στο Σύλλογο μας. Αν αποτύχει και 

εδώ θα πρέπει να μας ενημερώσει που σκέφτεται να κάνει την επόμενη μεταγραφή του. Ο συγκεκριμένος οφείλει να 

σεβαστεί τους ψηφοφόρους που δεν εκπροσωπεί πλέον και να παραιτηθεί άμεσα από τη θέση του στην ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ. 

Ο μεταφερόμενος θίασος των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ-ΣΕΚΕΣ, με τη καθημερινή καταστροφολογία του και κατασυκο-

φάντηση των πάντων, δεν πρόκειται ποτέ να πείσει τους ευτυχώς σκεπτόμενους συναδέλφους.  Όλοι έχουν καταλάβει 

ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι τα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων.

Η ΔΑΚΕ ουδέποτε ενεπλάκη σε “συμφωνίες” όπως η ΠΑΣΚΕ με την ΕΣΚ που μέσα στον πανικό της επερχόμενης 

ήττας τους, έσπευσαν άρον-άρον να κλείσουν τα μητρώα του Συλλόγου δύο μήνες πριν τη Γενική Συνέλευση, 

γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά από την ίδρυση του Συλλόγου.

Ψευδέστατα και υποκριτικά κατηγορούν τη ΔΑΚΕ για δήθεν μετακινήσεις συναδέλφων και πρακτικές που οι ίδιοι εφαρ- 

μόζουν κατ εξακολούθηση τα τελευταία τριάντα χρόνια. Για παράδειγμα, το 2008 συνάδελφοι της ΠΑΣΚΕ, πόσους 

μετακινήσατε από το Σύλλογο Αποχέτευσης σε εμάς, μέσα σε λίγες μέρες; Συνάδελφοι της ΕΣΚ το 2012, πόσους φέρατε 

στο Σύλλογό μας παραμονές εκλογών για να φύγουν αμέσως μετά; Για να αναφέρουμε μόνο μερικές από τις πολλές 

περιπτώσεις. Θα πείτε κάποτε την αλήθεια; Η ΔΑΚΕ ποτέ δεν ακολούθησε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις και ποτέ δεν έχει 

κάνει εγγραφές παραμονές εκλογών στο Σύλλογο Προσωπικού.

Η θέση μας είναι ότι οι συνάδελφοι έχουν κρίση, άποψη και δεν πρέπει να προσπαθείτε να τους συμπαρασύρετε στα

«συνδικαλιστικά» παιχνίδια σας. Για τα εκλογικά ζητήματα που προκύπτουν, πάντα τηρούμε με σοβαρότητα και υπευ- 

θυνότητα ό,τι ακριβώς προβλέπει στο Καταστατικό του Συλλόγου μας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτοί που δημιούργησαν τη δραματική αυτή κατάσταση δεν μπορούν να δώ- 

σουν και τις λύσεις. Άλλωστε το ομολογεί στην ανακοίνωση της η ΠΑΣΚΕ παραδεχόμενη τα πολλά λάθη που 

έκανε στο παρελθόν.

Τους δώσατε πολλές ευκαιρίες όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά απέτυχαν παταγωδώς, φέρνοντας το Σύλλογο στο 

χείλος του γκρεμού. Μην τους επιτρέψετε να θάψουν και την τελευταία ευκαιρία μας. Με παλαιά υλικά δε χτίζεται το 

μέλλον του Συλλόγου.

Η διάσπαση και τα κομματικά συμφέροντα οδήγησαν το Σύλλογο στη σημερινή τραγική κατάσταση. Η ενότητα και η 

συνεργασία θα βγάλουν το Σύλλογο από το αδιέξοδο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους που πιστεύουν ότι ο Σύλλογος 

Προσωπικού πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική του παρουσία στο Συνδικάτο να ενισχύσουν την προσπάθειά μας και να 

προσφέρουν στον κοινό αγώνα.

Η μόνη ελπίδα για τη διάσωση του Συλλόγου Προσωπικού είναι η ΔΑΚΕ

Για ένα σύλλογο με όραμα και οδηγό τη συνεργασία και την ενότητα  
για το κοινό καλό και την επίλυση των προβλημάτων όλων των συναδέλφων

Η ΔΑΚΕ έχει τις λύσεις και μπορεί, αξίζει να της δώσετε την ευκαιρία


