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Συγκάλυψη ή κάθαρση 

Πριν από χρόνια, το πάλαι ποτέ ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα στη ΔΕΗ, δέχτηκε 

ένα συντριπτικό πλήγμα όταν είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαλύψεις για «ατα-

σθαλίες» στην διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας του. Η υπόθεση έφτασε 

στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και στην δικαιοσύνη. Το συνδικαλιστικό κίνημα 

της ΔΕΗ δεν πέτυχε εγκαίρως την «αυτοκάθαρση» βασισμένο στις δικές του εσωτερι-

κές διαδικασίες και την πλήρωσε. 

Μια αντίστοιχη, τηρουμένων των αναλογιών, περίπτωση αντιμετωπίζουμε και 

στα καθ΄ημάς από το καλοκαίρι του 2017. Παρά την καταψήφιση του οικονομικού 

απολογισμού της ΟΜΕ στο προηγούμενο Συνέδριο το 2017, οι υπεύθυνοι της προη-

γούμενης οικονομικής «αταξίας», βρέθηκαν και πάλι στις ίδιες θέσεις ευθύνης, εξ αι-

τίας της (φιλοεργοδοτικής) συνεργασίας ΑΚΕ-Συμμαχίας.  

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΟΜΕ αποκαλύφθηκε με έγγραφα η 

ύπαρξη από το 2015 «μυστικού» τραπεζικού λογαριασμού, δια του οποίου οι διαχει-

ριστές του πραγματοποιούσαν «μη ψηφισμένες» δαπάνες (επιεικής έκφραση), άσχε-

τες με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Η ευθύνη του τότε και νυν Προέδρου, 

του τότε Γενικού Γραμματέα (και νυν αναπληρωτή) και του τότε και νυν Ταμία είναι 

πέρα για πέρα φανερή.  

Οι  συνάδελφοι της ΑΚΕ είναι σαφές το γιατί δεν επιθυμούν την κάθαρση. Με 

ανακοίνωσή τους στις 4/6/2018 κάνουν λόγω για συκοφάντες και λασπολόγους, σή-

μερα στέλνουν "βορά" στους "λασπολόγους" τον συνάδελφό τους Ταμία (που συνυ-

πογράφει την ανακοίνωση) για να διασωθούν...  ποιοί; 

Η Συμμαχία ήρθε στο χθεσινό Δ.Σ. έτοιμη να αρκεστεί στην αντικατάσταση του 

Ταμία. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Τα πράγματα δεν είναι ούτε αθώα, ούτε απλά. 

Δυστυχώς αποκαλύφθηκε το «δύσοσμο» πρόσωπο του διαχρονικά πελατεια-

κού, παραταξιακού, κομματικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Διπλοί, κρυφοί 



λογαριασμοί, κακοδιαχείριση των χρημάτων των συναδέλφων και των επιδοτήσεων 

της Εταιρείας. 

Όσοι έκαναν επίκληση του νέου και της ανανέωσης (ΑΚΕ) αποδεικνύονται χεί-

ριστη συνέχεια του πιο κακού παλιού τους εαυτού. Δυστυχώς στελέχη της ΑΚΕ εμπλέ-

κονται άμεσα στην κακοδιαχείριση των συλλογικών χρημάτων με κορυφαία τη μη 

χρηστή διαχείριση των χρημάτων της ΟΜΕ. 

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πρέπει να απομακρυνθούν από τις θέσεις 

συνδικαλιστικής ευθύνης μέχρι να ξεδιαλύνει η κατάσταση και να αποδοθούν οι 

ευθύνες. Θα έπρεπε ήδη να είχαν παραιτηθεί από μόνοι τους. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ υπέπεσε στο σοβαρό ολίσθημα να ψηφίσει τον Ιούνιο του 2017 

εκ νέου στο προεδρείο της ΟΜΕ τα πρόσωπα και την παράταξη που φέρει (με όσα 

τουλάχιστον είναι μέχρι τώρα γνωστά) την πολιτική συνδικαλιστική ευθύνη για το 

πλήγμα που δέχεται το συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΥΔΑΠ. 

Δεν πρέπει να συνεχίσει. Θα είναι συγκάλυψη και συνενοχή. Προέχει η προ-

στασία της  τιμής και αξιοπρέπειας του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΥΔΑΠ, έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει την 

αυτοκάθαρση που το ίδιο ξεκίνησε, αρνούμενο να κουκουλώσει τις «πομπές» κά-

ποιων, ώστε να βρουν ευκαιρία να μας κρατούν όμηρους κυβέρνηση – διοίκηση – 

συμφέροντα. Να αποδείξει ότι μπορεί να πορευτεί με οδηγό τα κοινά συμφέροντα 

των εργαζομένων και της κοινωνίας.  

 Όσοι πράγματι ενδιαφέρονται για το κοινό εργατικό και κοινωνικό καλό έ-

χουν τρόπο να το δείξουν σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή. 

Οι της ΑΚΕ να απομακρυνθούν από κάθε θέση μέχρι να ξεδιαλύνει η κατά-

σταση. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ να αρθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων. 

Απερίσπαστοι να ασχοληθούμε με την ιδιωτικοποίηση, τις προσλήψεις, τη ΣΣΕ 

και τα τόσα ανοιχτά εργατικά θέματα που έχουμε. 

Δεν υπάρχει για κανένα η επιλογή ούτε της συγκάλυψης ούτε και της αδράνειας 

από τα σημαντικά προβλήματα.  

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 

 

Υ.Γ.: Εύλογα ερωτήματα: α) Μπορεί να ανοίξει τραπεζικός λογαριασμός της ΟΜ.Ε 

χωρίς απόφαση Δ.Σ. και χωρίς την συνυπογραφή του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα 

και του Ταμία; β)Υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. το 2015 για το άνοιγμα λογαρια-

σμού;  


