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Αθήνα, Μάιος  2010 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 
 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Βρισκόμαστε στο «μάτι του κυκλώνα», στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
που οι «τοκογλύφοι» δανειστές μας επιβάλλουν και δυστυχώς αποδέχεται πλήρως η 
Κυβέρνηση.  

Στα ΑΔΙΚΑ και ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, 
έρχεται να προστεθεί ένα εξίσου κοινωνικά άδικο σχέδιο νόμου για το Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο αντιμετωπίζει αποκλειστικά σαν δημοσιονομικό πρόβλημα 
με μοναδική λύση τις δραστικές περικοπές των παροχών. 

- Θέτει σε πλήρη εφαρμογή τον νόμο Πετραλιά με αύξηση των ορίων ηλικίας. 
- Μειώνει τις συντάξεις έως και 15%, μειώνει το ποσοστό αναπλήρωσης στο 65% 

από 70%. 
-  Αυξάνει έμμεσα τον εργασιακό βίο από 2 έως 7 χρόνια για όλες τις κατηγορίες 

ασφαλισμένων ακόμα και στα ΒΑΕ και στις γυναίκες στο Δημόσιο από 5 έως 15 
χρόνια. 

- Επαναφέρει τον απαράδεκτο θεσμό (χαράτσι) του ΛΑΦΚΑ επιβάλλοντας την 
αναδιανομή της φτώχειας των συνταξιούχων μετά και τις περικοπές των συντάξεων. 

- Περιορίζει στο ελάχιστο την Κρατική χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. 
- Αφήνει σκόπιμα ασάφειες και εξουσιοδοτικές διατάξεις οι οποίες θα ρυθμιστούν με 

Υπουργικές αποφάσεις. 
Για άλλη μια φορά ακολουθούν την παλιά χρεοκοπημένη συνταγή της μείωσης των 

συντάξεων και της αύξησης των ορίων ηλικίας, αγνοώντας την ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη 
και ρεαλιστική πρόταση που έχει καταθέσει η ΓΣΕΕ εδώ και χρόνια. Καμία ΛΥΣΗ δεν είναι 
βιώσιμη, σοβαρή και αποδεκτή αν δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα του 
Ασφαλιστικού που είναι οι πόροι δηλαδή τα έσοδα. 

- Δεν αντιμετωπίζουν την τεράστια εισφοροδιαφυγή, την μαύρη και ανασφάλιστη 
εργασία. 

- Δεν εισπράττουν τις βεβαιωμένες ασφαλιστικές οφειλές από τους 
μεγαλοεπιχειρηματίες. 

- Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τις ανεξέλεγκτες δαπάνες υγείας (φαρμάκων, 
προσθετικών υλικών κλπ). 

mailto:omeeydap@otenet.gr


- Δεν κάνουν κουβέντα για την λεηλασία των αποθεματικών των ταμείων. 
- Το κράτος αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος «μπαταχτσής» καθώς οι οφειλές του προς 

τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 8 δις ευρώ.  
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Γνωρίζουμε όλοι ότι εδώ και δεκαπέντε μέρες ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση της 
εταιρείας μας. Αν και η προσμονή όλων μας ήταν ότι η νέα Διοίκηση θα ασχοληθεί με τα 
πραγματικά χρόνια και πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΥΔΑΠ, ότι θα συζητήσει με 
το Συνδικαλιστικό κίνημα τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το προσωπικό 
στην άσκηση των καθηκόντων του, ότι θα αφουγκραστεί την επιθυμία όλων μας για μία νέα 
αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας με όραμα και επιχειρησιακό σχέδιο που θα αφήσει στο 
παρελθόν την σημερινή απαξιωτική και μίζερη εικόνα της. Δυστυχώς τα πρώτα δείγματα 
γραφής της Διοίκησης είναι απογοητευτικά.  

Χωρίς να έρθουν σε επαφή με το πλούσιο και αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό, εκτός από 
μία «κλειστή ομάδα» συνομιλητών, απαξιώνουν πλήρως όλα τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ και 
θέλουν να λειτουργήσουν την εταιρεία μας με μία ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ εξετάζοντας 
ακόμα και το ενδεχόμενο προσλήψεων ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.  

Το θέμα αυτό υπήρχε στην ημερήσια διάταξη του πρώτου ουσιαστικά Δ.Σ. της εταιρείας 
την Τετάρτη 12 Μαΐου, όπου μετά την μεγαλειώδη κινητοποίηση των εργαζομένων και την 
δυναμική μας παρέμβαση στο Δ.Σ. αναγκάσαμε την Διοίκηση να το αποσύρει από την 
ημερήσια διάταξη. Κερδίσαμε μία «μάχη» και η Διοίκηση υπέστη μία στρατηγική ήττα. Δεν 
κερδίσαμε τον «πόλεμο». Πρέπει να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και επαγρύπνηση γιατί 
τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά. Είναι απαράδεκτο ακόμη και 
σήμερα να περιδιαβαίνουν τους χώρους της ΕΥΔΑΠ, να κάνουν συναντήσεις με 
Υπηρεσιακούς παράγοντες και να συγκεντρώνουν στοιχεία για την εταιρεία μας άνθρωποι 
που δεν έχουν καμία σχέση με την ΕΥΔΑΠ. Είναι απαράδεκτο προκλητικό και παράνομο. 
Καλούμε την Διοίκηση εδώ και τώρα να τους αποσύρει.  

  Αποδείξαμε όμως ότι όταν οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι, συμμετέχουν μαζικά 
και ενωμένοι σαν μία γροθιά, μπορούμε να πετύχουμε νίκες. Αυτό πρέπει να καταδείξουμε και 
με την μαζική, δυναμική συμμετοχή μας στην ΑΠΕΡΓΙΑ την Πέμπτη 20 του Μάη όπου όλοι 
μαζί θα βροντοφωνάξουμε: 

 

Κάτω τα χέρια απ’ την Κοινωνική Ασφάλιση 

Ο ΛΟΙ  Μ ΑΖ Ι  Μ ΠΟ ΡΟ ΥΜΕ  
 

Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Η Ν  2 4 ω ρ η  

ΓΕΝΙ ΚΗ ΑΠΕΡΓ Ι Α  
 

την Πέμπτη 20 Μαΐου στις 11:00 στο Πεδίο Άρεως 
Προσυγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας στις 9:30 π.μ.  

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Βαγγέλης Μπάκας Γιώργος 
 


