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Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ – ΟΛΑ!
Στο όνομα της «εξόδου από την κρίση», η Κυβέρνηση επιβάλει πολιτικές που για άλλη μια
φορά καλούνται να πληρώσουν «το μάρμαρο» οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ οι έχοντες και
κατέχοντες παραμένουν στο απυρόβλητο. Νέα φοροεπιδρομή, νέες μειώσεις μισθών, νέες μειώσεις
των κοινωνικών δαπανών, νέες μειώσεις στις δημόσιες επενδύσεις. Μάλιστα δεν τους φτάνουν μόνο
αυτά, μιλάνε απρόκλητα και για ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (μέσω μετατάξεων), ενώ
οριοθετούν χρονικά το πλήρες ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ.
Στο όνομα της «εισροής κεφαλαίων και των επενδύσεων» παραδίδουν πλήρως στους ιδιώτες
στρατηγικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας όπως ο ΟΤΕ, το ΤΤ, τα λιμάνια, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο
ΟΠΑΠ ενώ παραδίδουν στους ιδιώτες την διαχείριση κοινωνικών αγαθών όπως είναι το ΝΕΡΟ και η
ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Η απάντησή μας σε αυτή την πολιτική είναι μία και ξεκάθαρη.

Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου
Το νερό είναι φυσικό αγαθό
δεν πωλείται
Βρίσκεται σε ανεπάρκεια και δεν είναι παραγόμενο προϊόν. Σήμερα, μπορούμε
και απολαμβάνουμε νερό οικονομικό και ποιοτικό χάρη στη ΔΗΜΟΣΙΑ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΔΑΠ που το διαχειρίζεται.
Η διαχείριση του φυσικού αυτού αγαθού δεν μπορεί και δεν πρέπει να
περάσει στα χέρια διεθνών ή ντόπιων κερδοσκόπων.
Εμείς οι εργαζόμενοι στην Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν θα δεχτούμε με κανένα τρόπο την
παραχώρησή της σε στρατηγικό επενδυτή ή την παραχώρηση του μάνατζμέντ
της σε ιδιώτες. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για :

Ε. Υ Δ.Α .Π . ΔΗ ΜΟ Σ ΙΑ – ΚΟ ΙΝΩ ΝΙ ΚΗ
Ο ΙΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΑ Α ΥΤΟ Δ ΥΝ Α ΜΗ
ΣΤΗ Ν ΥΠ Η Ρ ΕΣ ΙΑ ΤΩ Ν ΚΑ ΤΑ ΝΑ ΛΩ Τ Ω Ν
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.
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