
 

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τις Αρχαιρεσίες στον Προμηθευτικό  

& Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΕΥΔΑΠ 
 

Προς εργαζόμενους & συνταξιούχους μέλη του Συνεταιρισμού 

Αγαπητοί συνάδελφοι & συναδέλφισσες, 

Τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 θα ψηφίσουμε για να επιλέξουμε το νέο διοικητικό και 

εποπτικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού.  

Στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες λεηλασίας των εισοδημάτων και δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, ο Συνεταιρισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει: 

• δίχτυ προστασίας των μελών του (εργαζομένων και συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ) απέναντι στην 

κρίση.  

• οικονομικό και παραγωγικό εργαλείο αλληλέγγυας οικονομίας, ανταγωνιστικό με την κυρίαρχη 

λογική του καταναλωτισμού και του ατομικισμού.  

• θεσμό συνεργασίας, αλληλεγγύης, δημοκρατίας και συμμετοχής, ώστε να καλλιεργηθούν ιδανι-

κά και αξίες που θα έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι το κέρδος.  

Προϋπόθεση για να γίνουν τα παραπάνω είναι να υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο, που μαζί με όλα τα 

μέλη θα εμπνέεται από τις παραπάνω αρχές και θα αγωνίζεται για να τις υλοποιήσει. 

Δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια στις διοικήσεις του Συνεταιρισμού ήταν κυρίαρχες οι αντιλήψεις για 

ένα Συνεταιρισμό που υπάρχει μόνο για να δίνει άτοκα δάνεια και φθηνά προγράμματα κινητής τηλεφωνί-

ας. Ακόμα και η λειτουργία των δύο κυλικείων (Περισσός, Λαοδικείας) δεν αξιοποιήθηκε, αλλά έμεινε σε α-

πλό επίπεδο διαχείρισης.  

Αγαπητοί συνάδελφοι & συναδέλφισσες  

Το ΣΕΚΕΣ με τη δράση και την παρουσία του έχει αποδείξει ότι είναι ανυπότακτο στη συνέπεια λόγων και 

έργων, στη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση στους φορείς που συμμετέχει.  

Στις εκλογές του Συνεταιρισμού επιδιώκει: 

• Να αποτελέσει την εναλλακτική λύση στον παραγοντισμό αυτών που χρησιμοποιούν τις συλλο-

γικότητες των εργαζομένων για την αναπαραγωγή παραταξιακών και κομματικών πελατειακών 

δικτύων. Σε όσους στο πρόσφατο παρελθόν επέδειξαν «ταλέντο» στη σπατάλη (π.χ. site ΟΜΕ), την 

κακοδιαχείριση και την οικονομική «αταξία». Σε αυτούς, που ενώ τα στελέχη τους καταψηφίστηκαν 

για την διαχείριση των οικονομικών στο πρόσφατο Συνέδριο της ΟΜΕ, δεν δίστασαν να τα επανε-

κλέξουν στις ίδιες θέσεις. Σε όσους ουδέποτε έρχονται σε σύγκρουση με τα κομματικά και κυβερνη-

τικά κατεστημένα, αλλά φιλοδοξούν να γίνουν αυτοί κατεστημένο, ενσωματώνοντας τους εργαζό-



μενους στην πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων και διοικήσεων. Στις παρατάξεις που έχουν σαν 

βασική τους αρχή τον διαχωρισμό των συναδέλφων σε «δικούς» μας και «άλλους». 

• Να δημιουργηθεί στο νέο διοικητικό συμβούλιο και στα μέλη, η ευρύτερη δυνατή συνεργασία, ώ-

στε ο Συνεταιρισμός των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ, να βγει από το λήθαργο 

και να ξεκινήσει μια νέα δημιουργική πορεία, ώστε: 

1. Να ανοίξουν δυναμικά τις πύλες του Συνεταιρισμού σε όλους τους συναδέλφους.  

2. Να καθιερωθεί η διαφάνεια, σε όλα τα επίπεδα (διοικητικό, οργανωτικό, οικονομικό), η διαρκής 

ενημέρωση, η λογοδοσία (ιστοσελίδα, ενημερωτικά έντυπα), να ακούγεται συχνότερα η φωνή 

των μελών.  

3. Να εκπονηθεί μελέτη για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της καταναλωτικής ισχύος των μελών 

αλλά και των ίδιων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού. Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση με χαμηλό 

κόστος σε είδη καθημερινής χρήσης (διατροφή, υγιεινή, ένδυση, υπόδηση), αλλά και αναψυχής 

(πολιτιστικά αγαθά, τουρισμός, διακοπές κ.α.) 

4. Να υπάρξει σταθερή και δημιουργική συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς (αγροτικούς, πα-

ραγωγικούς, καταναλωτικούς) αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς για την εύκολη και οικο-

νομική πρόσβαση σε ποιοτικά αγροτικά και άλλα προϊόντα χωρίς τη μεσολάβηση μεσαζόντων. 

5. Να δημιουργηθεί Ταμείο Αλληλοβοηθείας για τη ενίσχυση μελών – συναδέλφων, που αντιμετω-

πίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.  

Καλούμε όλους και όλες με την ψήφο τους σε αυτές τις εκλογές να ενισχύσουν το ψηφοδέλτιο του 

ΣΕΚΕΣ  

 

Οι υποψήφιοι του ΣΕΚΕΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

3. ΓΟΥΣΗΣ  ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΜΑΡΗΣ ΜΙΝΩΣ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ 

6. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

7. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ  ΗΛΙΑ 

8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

9. ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

10. ΠΟΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ 

11. ΤΖΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ  ΑΡΤΕΜΙΟΥ 

12. ΦΑΣΟΥΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

2. ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ 


