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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Σάββατο 5/6 11:00 π.μ. 
Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ 

ενάντια στα άδικα και σκληρά 
οικονομικά και ασφαλιστικά μέτρα 

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας και τη δράση μας ενάντια στα ΑΔΙΚΑ και 

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ δημοσιονομικά μέτρα που εφάρμοσε η Κυβέρνηση, ενάντια στο κοινωνικά 
άδικο νομοσχέδιο για το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και ενάντια στα πλέον ακραία 
και αντεργατικά μέτρα που συμφώνησε ο Υπουργός Εργασίας με τους εργοδότες θέλοντας να 
καταργήσει ακόμη και τον ίδιο τον θεσμό των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. 

Το επικοινωνιακό παιχνίδι που έπαιξε ο Υπουργός Εργασίας αποκαλύφθηκε πλήρως από τα 
έγγραφα της «Τρόικας» και την παραδοχή τελικά και του ίδιου ότι τα νούμερα και οι ημερομηνίες είναι 

αυτές που περιλαμβάνονται ήδη στο μνημόνιο που επικύρωσε η Βουλή. Δηλαδή πλήρη σύνταξη 
με 40 χρόνια εργασίας και ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 60ο έτος ηλικίας 
από 1-1-2011. 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Την περασμένη εβδομάδα έγιναν διαδοχικά οι συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Ομοσπονδίας με την νέα Διοίκηση της εταιρείας μας, αρχικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μετά 
με τον Πρόεδρο. 

Τα ζητήματα που θέσαμε και στις δύο συναντήσεις ήταν κοινά: 
- η πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση της Ομοσπονδίας και όλων των εργαζομένων στην 

εταιρεία μας για Ε.ΥΔ.Α.Π. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ. 
- η μίζερη και απαξιωτική εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Ε.ΥΔ.Α.Π. μετά και το 8μηνο 
διάστημα «ακυβερνησίας» αλλά κυρίως από την πολιτική της απερχόμενης Διοίκησης που 
περιορίστηκε στην απλή διαχείριση της καθημερινότητας.  
- η επιθυμία όλων των εργαζομένων για μία νέα αναπτυξιακή πορεία για την εταιρεία μας, με 
όραμα και με επιχειρησιακό σχέδιο τέτοιο που θα την καταστήσει και πάλι μεγάλη και δυνατή, 
πρωταγωνιστή στα θέματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των βιολογικών καθαρισμών. 
- η ένστασή μας για το οργανόγραμμα – έκτρωμα το οποίο έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
φίλων και ημέτερων και όχι τις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας, καθώς και η ανάγκη για το 
συμμάζεμα του.  
- η Ε.ΥΔ.Α.Π. λειτουργεί οργανωμένα βάσει του Κανονισμού Προσωπικού και των Συλλογικών 
Συμβάσεων που η Διοίκηση έχει υποχρέωση να σέβεται και να εφαρμόζει.  

mailto:omeeydap@otenet.gr


- η πλήρη εμπιστοσύνη μας στις ικανότητες του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας μας το 
οποίο μπορεί να στελεχώσει όλες τις θέσεις ευθύνης, χωρίς να χρειάζονται οι στρατιές συμβούλων – 
εργολάβων που κατέκλισαν την Ε.ΥΔ.Α.Π. κυρίως με απευθείας αναθέσεις μέσω προμηθειών. 
- η μεγάλη έλλειψη προσωπικού και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή, κυρίως μετά και τις 
τελευταίες μαζικές αποχωρήσεις των συναδέλφων με συνταξιοδότηση. Επισημάναμε την άμεση 
ανάγκη αναδιάταξης του προσωπικού, καταγραφή των ελλείψεων σε όλες τις ειδικότητες και την 
προκήρυξη προσλήψεων, μέσω ΑΣΕΠ και ενταγμένων στον Κανονισμό μας, όλου του αναγκαίου 
προσωπικού πέρα των προσλήψεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 
- η ανάγκη εκσυγχρονισμού του γερασμένου στόλου οχημάτων που έχει η Ε.ΥΔ.Α.Π. καθώς και 
η απαίτησή μας για την έγκαιρη διάθεση όλων των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας στο 
προσωπικό.  
- η πάγια θέση της Ομοσπονδίας για περιορισμό των έκτακτων αμοιβών στις απολύτως 
αναγκαίες με πλήρη αιτιολόγηση και έλεγχο, για να σταματήσουν τα «φαινόμενα» πλασματικών – 
χαριστικών υπερωριών.  
- η απαίτησή μας να μπει φραγμός στην κατασπατάληση χρημάτων σε χορηγίες, σε αναίτιες 
δημοσιεύσεις των οικονομικών στοιχείων και στην χρήση των κινητών τηλεφώνων. 
- ζητήσαμε τον άμεσο ορισμό από την Διοίκηση της Επιτροπής για την διαπραγμάτευση της 
φετινής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μας. 
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος συμφώνησαν πλήρως με το παραπάνω πλαίσιό 
μας. Αξίζει όμως να κάνουμε δύο επισημάνσεις. Η πρώτη αφορά στην άποψή τους για το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της εταιρείας, καθώς είναι αντίθετοι με την περεταίρω μετοχοποίησή της, άποψη την 
οποία καταθέσανε και στην Βουλή των Ελλήνων κατά την ακρόασή τους. Η δεύτερη 
επισήμανση έχει να κάνει με την εμμονή του Διευθύνοντα για την πρόσληψη των συμβούλων που 
είχε εισηγηθεί στο περασμένο Δ.Σ. της εταιρείας και την οποία αποτρέψαμε με την δυναμική 
παρέμβασή μας.  
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

 Σαν εργαζόμενοι δεχόμαστε την σφοδρότερη επίθεση στα οικονομικά, ασφαλιστικά και 
εργασιακά μας δικαιώματα. Το γεγονός ότι η Διοίκηση συμφώνησε με το πλαίσιό μας δεν πρέπει να 
μας οδηγεί σε εφησυχασμό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
είναι πολλά με κυρίαρχα η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 2010 και η 
διατήρηση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ της εταιρείας μας.  
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ 

 

Μοναδικό όπλο αντίδρασής μας είναι η μαζική και δυναμική συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις 
μας. Έχουμε αποδείξει ότι όταν είμαστε αποφασισμένοι, συμμετέχουμε μαζικά και ενωμένοι σαν μία 
γροθιά, πετυχαίνουμε νίκες.  

 

Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Ο  Σ Υ Λ Λ Α Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο  
 

το Σάββατο 5 Ιουνίου στις 11:00 στην Πλατεία Κοντζιά 
 

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

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Βαγγέλης Μπάκας Γιώργος 
 

 
Υ.Γ.  Καταδικάζουμε την ΑΝΑΝΔΡΗ – ΒΑΡΒΑΡΗ και ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ επίθεση του Ισραήλ στα 
διεθνή ύδατα κατά του «στόλου της ελευθερίας» παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.  
 Ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα και να απαιτήσει την απελευθέρωση 
όλων των κρατουμένων, καθώς και την καταδίκη του Ισραήλ σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. 


