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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

 Στην πιο δύσκολη περίοδο για κάθε δικαίωμά μας, οικονομικό – 
ασφαλιστικό – εργασιακό, όπου οι «ΑΓΟΡΕΣ» θέλουν να μας πάρουν 
τα ΠΑΝΤΑ – ΟΛΑ, πραγματοποιήθηκε το 29ο Τακτικό Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας μας.  
 

Επαναβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η διαχρονική και σταθερή 
θέση μας για το θεσμικό πλαίσιο της εταιρείας μας. 

 

ΕΥΔΑΠ ΔΗΜΟΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
 

✓ ποιοτικό – φτηνό νερό 
✓ δημόσια υγεία 
✓ καθαρό περιβάλλον 

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ 
 

ΞΕΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ 
 
     
 

mailto:omeeydap@otenet.gr


          

  Εκφράστηκε σε κάθε τόνο η πλήρη αντίθεσή μας στην 
υιοθέτηση από την Κυβέρνηση των απαιτήσεων των 
«αγορών». 
 

Εκφράσαμε την έντονη και ριζική διαφωνία μας στα ΣΚΛΗΡΑ, 
ΑΔΙΚΑ και ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ που εφάρμοσε 
η Κυβέρνηση.  

 

Εκφράσαμε την έντονη και ριζική διαφωνία μας απέναντι στο 

ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ που κατατέθηκε στην 

Βουλή και το οποίο ΚΑΤΑΡΓΕΙ την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.  
 

Εκφράσαμε την έντονη και ριζική διαφωνία μας στις ρυθμίσεις για 

τις ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ που ισοπεδώνουν κάθε 
εργασιακό δικαίωμα και επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στις 
Συλλογικές Συμβάσεις και στον ΟΜΕΔ.  

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

Βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Μοναδικός τρόπος 
αντίστασης στην πρωτοφανή επίθεση που δεχόμαστε είναι η δυναμική 
μαζική και ενωτική συμμετοχή μας στην απεργία στις 8 του Ιούλη για να 
μπει φραγμός στα θέλω των «αγορών».  
  

Όλοι  μαζ ί  να  ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ  τα  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  μας ,  

Όλοι  μαζ ί  γ ια  ν α  ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ  η 
Ασφαλιστ ική κατεδάφιση  
 

   Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Η Ν  2 4 ω ρ η  

ΓΕΝΙ ΚΗ ΑΠΕΡΓ Ι Α  
 

την Πέμπτη 8 Ιουλίου στις 10:00 στη Πλ. Κλαυθμώνος 
Προσυγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας στις 9:00 π.μ.  
 

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

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Βαγγέλης Μπάκας Γιώργος 
 


