
 Το ΟΧΙ του λαού
Το ΣΕΚΕΣ με το ΟΧΙ του λαού, η ΓΣΕΕ και οι 

κατεστημένες συνδικαλιστικές παρατάξεις της 
ΕΥΔΑΠ επιλέγουν το ΝΑΙ των δανειστών

ΔΕΘ - Περίπτερο 15 
Παρέμβαση με πανό από το Σωματείο Εργαζομέ-
νων ΕΥΑΘ και το ΣΕΚΕΣ μέσα στη ΔΕΘ, αποτρέ-
πει για πρώτη φορά την επίσκεψη πρωθυπουρ-
γού στο περίπτερο των ΔΕΚΟ

Η SUEZ ανεπιθύμητη στην ΕΥΔΑΠ 
Οι εργαζόμενοι ακυρώνουμε την συνάντηση 

της Διοίησης της ΕΥΔΑΠ με τη γαλλική 
πολυεθνική 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  

Στους δρόμους κατα του Υπερταμείου
Με μεγάλη συγκέντρωση και πορεία στο κέ-
ντρο της Αθήνας, οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ 
διαμαρτυρήθηκαν για την ιδιωτικοποίηση και 
την ένταξη της Εταιρείας στο νέο υπερταμείο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Στιγμές... ΣΕΚΕΣ   
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Αγωνιζόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους • Για το δημόσιο νερό, 
τη δημοκρατία και τη συμμετοχή • Υπερασπιζόμαστε τα εργατικά 
συμφέροντα   και τις  κοινωνικές  ανάγκες   •   Ανυπότακτοι,   ανυποχώρητοι, 
αυτόνομοι και ανεξάρτητοι από κάθε λογής μηχανισμούς



 Προσφυγή ΣΕΚΕΣ για το μέρισμα
Ο δικαστής υποχρέωσε το ΤΑΙΠΕΔ να 

προσκομίσει την “μυστική” μελέτη λεηλασίας 
των αποθεματικών της ΕΥΔΑΠ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

 Προσφυγή ΣΕΚΕΣ για το μέρισμα
Ο δικαστής υποχρέωσε το ΤΑΙΠΕΔ να 

προσκομίσει την “μυστική” μελέτη λεηλασίας 
των αποθεματικών της ΕΥΔΑΠ

Ανάκληση απολύσεων των 23 
υδρονομέων

Με παρέμβαση ΣΕΚΕΣ συγκέντρωση το πρωί 
της 20/4 στο Περισσό, ανακαλούνται τα 

«απολυτήρια». 

ΜΑΙΟΣ 2017 

3η Πανελλαδική Συνάντηση για το νερό
Διοργάνωση ΣΕΚΕΣ. Συμμετέχουν 40 φορείς, 
σωματεία, οργανώσεις, οικολογικές κινήσεις 
και τοπικές συλλογικότητες απ΄ όλη την Ελλά-
δα. Πλήρης κάλυψη των εργασιών από την Ολ-
λανδική τηλεόραση και τηλεοπτικό συνεργείο 
από τη Γερμανία. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  

Ματαίωση της Γ.Σ. “λεηλασίας”  
των αποθεματικών της ΕΥΔΑΠ 

Με ειρηνική και δυναμική κινητοποίηση, εργαζό-
μενοι της ΕΥΔΑΠ και πολίτες, σταματάνε τη Γ.Σ. 
για τη διανομή 40  εκατ. στους μετόχους.

Παρέμβαση εργαζομένων και πολιτών, στο ΧΑ Αθη-
νών που έγινε τελικά η Γενική Συνέλευση των με-
τόχων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  

Λεηλασία των αποθεματικών της 
ΕΥΔΑΠ με την προστασία των ΜΑΤ

ΙΟΥΛΙΟΣ  2016 

Εκδήλωση για τα 4 χρόνια ΣΕΚΕΣ
Στο Cine ΔΕξαμενή εκδήλωση με προβολή της 
ταινίας του “Τhis is not a coup” και συζήτηση 

με τον Άρη Χατζηστεφάνου



Στη βιασύνη τους να ξεπουλήσουν, 
κατέστησαν το ιδιωτικό 
Υπερταμείο… μειοψηφία

...αποκάλυψη από της ΣΕΚΕΣ του «λάθους» (;) 
με τη μεταβίβαση των μετοχών

Για το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης
Συγκέντρωση διαμαρτυρόμενοι για την απόφα-
ση της διοίκησης να παραδώσει την λειτουργία 

του ΚΕΛ σε εργολάβο.

Διότι δεν συνεμορφώθημεν  
προς τα υποδείξεις

Ο κ. Μπενίσης αρνείται συνάντηση για τα 
θέματα της ΕΥΔΑΠ στους εκλεγμένους 

συνδικαλιστές του ΣΕΚΕΣ

Ανυπότακοι στο Δ.Σ. της ΟΜΕ
Το ψηφοδέλτιο που στήριξε το ΣΕΚΕΣ στις 

εκλογές για το Δ.Σ. της ΟΜΕ εξέλεξε 3 έδρες

Αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς 
κατοίκους της Μάνδρας

Τα μέλη του επιστημονικού στη Μάνδρα  
με καθαριστικά ΒΙΟΜΕ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

Υπερταμείον: Ο Αχόρταγος!
Συμμετοχή ΣΕΚΕΣ στην Πανελλαδική κινητο-

ποίηση στη ΔΕΘ κατα του Υπερταμείου

Για το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης
Συγκέντρωση διαμαρτυρόμενοι για την απόφα-
ση της διοίκησης να παραδώσει την λειτουργία 

του ΚΕΛ σε εργολάβο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 



... κατα της ιδιωτικοποίησης του νερού σε συγκεντρώσεις δημοτικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών φορέων σε δε-
κάδες δήμους της Αττικής ( π.χ. Αθήνα, Πειραιάς, Πετρούπολη, Νίκαια, Ελληνικό, Γαλάτσι, Παλλήνη, Ζωγράφου, Αγ. Πα-
ρασκευή, Νέα Σμύρνη, Φάληρο, Γύζη, Πατήσια, Κολωνός κ.α. ) και της περιφέρειας (π.χ. Θεσσαλονίκη, Βόλος, Εύβοια), σε 
συγκεντρώσεις δημοτικών, συνδικαλιστικών,  περιβαλλοντικών και πολιτικων συλλογικοτήτων

Δεκάδες ομιλίες μελών του ΣΕΚΕΣ ...

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018 

Συλλογική Σύμβαση 2018
Οι προτάσεις του ΣΕΚΕΣ βασισμένες στο τρίπτυχο: 
προσβασιμότητα  - προσλήψεις - αυξήσεις

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ένταξης 
της ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018  

Βρυξέλλες - Ιρλανδία - Βραζιλία
... κι ακολουθεί η Πορτογαλία. Aντιπροσωπείες 
του ΣΕΚΕΣ (μέλος του European Water Movement) 
συμμετέχουν σε διεθνή φόρα για την υπεράσπιση 
του δημόσιου νερού.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

2012 - 2018   •   6 χρόνια ΣΕΚΕΣ

Σημαντική εργατική νίκη 
O Άρειος Πάγος με απόφασή του 
δικαιώνει τους 23 υδρονομείς

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018  


