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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Οι αντεργατικές επιθέσεις κατά των βασικών και θεμελιακών εργασιακών, οικονομικών
και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων εντείνονται.
Οι νεοφιλελεύθερες συνταγές των Ευρωπαίων ηγετών, τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των
αγορών, οι απαιτήσεις των τοκογλύφων δανειστών και οι Κυβερνητικές προθέσεις και
αποφάσεις βυθίζουν τη χώρα σε μεγαλύτερη ύφεση, αυξάνουν τα αδιέξοδα και οδηγούν την
Ελληνική κοινωνία σε μαρασμό.
Πρόσφατα η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής
στρατηγικής. Ένα πλαίσιο λιτότητας όπου για άλλη μια φορά καλούνται να πληρώσουν το
«μάρμαρο» οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ οι έχοντες και κατέχοντες μένουν στο
απυρόβλητο. Παράλληλα προβλέπεται η άμεση και όσο – όσο εκποίηση των ΔΕΚΟ στρατηγικής
σημασίας και κοινωνικής ωφέλειας με την ταυτόχρονη εκχώρηση του management.

Όλοι μαζί μπορούμε
✓ Να ακυρώσουμε τις αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές
✓ Να επιβάλουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων μας και την ικανοποίηση
των αιτημάτων μας
✓ Να αποκρούσουμε τις πολιτικές του Νεοφιλελευθερισμού

Απαιτούμε:
➢ Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
➢ Την παραδειγματική τιμωρία κάθε εργοδοτικής εκβιαστικής συμπεριφοράς
που καταπατά τα δικαιώματα των εργαζομένων.
➢ Αναπτυξιακά – επενδυτικά μέτρα με ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων
για τη δημιουργία νέων και σταθερών θέσεων εργασίας με πλήρη αμοιβή και
ασφάλιση.
➢ Ενίσχυση και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

➢ Πάταξη της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής με αυστηρές ποινές και τη
ΔΗΜΕΥΣΗ περιουσιών για την άμεση εξόφληση των καταχρασθέντων
ποσών.
➢ Αυστηρή εφαρμογή των τεκμηρίων πολυετούς διαβίωσης και εφαρμογή του
πόθεν έσχες για ΟΛΟΥΣ και για ΟΛΑ.
➢ Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και των Μονών.
➢ Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών διατάξεων (όρια ηλικίας, ποσοστά
σύνταξης κλπ.) του ν. 3863/10 και όλων των προηγούμενων
αντιασφαλιστικών διατάξεων.
➢ Ενίσχυση του θεσμού των επικουρικών συντάξεων.
➢ Διεύρυνση και ενίσχυση του θεσμού των ΒΑΕ.
➢ Πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.
➢ Επιστροφή όλων των ληστευθέντων ποσών των δομημένων ομολόγων.
➢ Την άμεση υπογραφή ΣΣΕ.
➢ Την επέκταση των κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας.
➢ Πλήρη εργασία με πλήρη αμοιβή και ασφάλιση για ΟΛΟΥΣ τους
εργαζομένους.
➢ Άμεση ματαίωση των σχεδίων της Κυβέρνησης για την Ε.ΥΔ.Α.Π.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική και να
μην υποχωρήσει στις εκβιαστικές απαιτήσεις των τοκογλύφων
δανειστών, χαρίζοντας τους τις χρυσοφόρες επιχειρήσεις
δημοσίου συμφέροντος.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Η αναφορά που γίνεται στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής για την
εταιρεία μας αφήνει όλα τα σενάρια ανοικτά. Αμφισβητείται πλήρως το παρόν και το μέλλον της
Ε.ΥΔ.Α.Π. ως ΔΗΜΟΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ
επιχείρησης.
Η απάντησή μας είναι μία και ξεκάθαρη. Το νερό είναι φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια και
όχι παραγόμενο προϊόν. Σήμερα, στη δυσμενή οικονομική συγκυρία που ζούμε, οι

καταναλωτές έχουν ανάγκη τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΔΑΠ για νερό οικονομικό
και ποιοτικό.

Καμία περαιτέρω μετοχοποίηση της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Δεν θα επιτρέψουμε με κανένα τρόπο η διαχείριση του
νερού να περάσει στους ιδιώτες.
Το φυσικό αυτό αγαθό δεν μπορεί και δεν πρέπει να
γίνει βορά στα χέρια διεθνών ή ντόπιων κερδοσκόπων.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ 24ωρη
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
την Τετάρτη 11 Μαΐου
στις 11:00 στο Πεδίο του Άρεως
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
Τερζής Κώστας

