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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 
 Στις 16 Ιουνίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις πρόσφατες 
εκλογές της Ομοσπονδίας μας. Το νέο Προεδρείο είναι διαπαραταξιακό και μετά από μυστική 
ψηφοφορία εκλέχθηκαν με σειρά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής ως ακολούθως. 
 
Για το Δ.Σ. εκλέχθηκαν: 
 

Πρόεδρος : Δημούδης Ευάγγελος 
Α’  Αντιπρόεδρος : Γατζία Σωτηρία 
Β’  Αντιπρόεδρος : Λιάπη Μαρία 
Γενικός Γραμματέας : Τούντας Δημήτριος 
Αν. Γενικός Γραμματέας : Αλεξανδράκης Γεώργιος 
Γραμματέας Οικονομικού : Αργύρη Βασιλική 
Αν. Γραμματέας Οικονομικού : Παλάτσιος Άγγελος 
Γραμματέας Οργανωτικού : Χρυσαφίδης Ιωάννης 
Αν. Γραμματέας Οργανωτικού : Βασιλειάδης Νικόλαος 
Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών 
Σχέσεων 

: Λούζης Νικόλαος 

Μέλη : Σκόνδρας Αθανάσιος 
  Κατσιβαρδέλος Ευάγγελος 
  Αργυράκης Μιχαήλ 
  Ραντίτσας Γεώργιος 
  Κιόσης Χρήστος 
  Κυρίτσης Δημήτρης 
  Δρίβας Κων/νος 
  Χαρατσής Εμμανουήλ 
  Νικολακόπουλος Κων/νος 
 
 
Την Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούν: 
 

Δημούδης Ευάγγελος 
Γατζία Σωτηρία 
Τούντας Δημήτριος  
Αργύρη Βασιλική 
Σκόνδρας Αθανάσιος 
Κιόσης Χρήστος 
Κυρίτσης Δημήτριος 
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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 
 Το νέο Δ.Σ. της ΟΜ.Ε. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στην δυσκολότερη περίοδο που 
βιώνουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι στην χώρα μας, καθώς έχουμε δεχτεί τη 
μεγαλύτερη ανατροπή σε κάθε οικονομικό, ασφαλιστικό, εργασιακό και κοινωνικό μας δικαίωμα. 
 

Οι όροι του μνημονίου δανεισμού που επέβαλαν οι τοκογλύφοι δανειστές μας και 
αποδέχτηκε και υλοποιεί πλήρως η Κυβέρνηση, μόνο επαχθείς και κοινωνικά άδικοι 
μπορούν να χαρακτηριστούν.  

 
Η ισοπεδωτική πολιτική της εφαρμογής σειράς οριζόντιων μέτρων, εκτός από άδικη 

αποδείχτηκε και αναποτελεσματική.  Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι πλήρωσαν 
για άλλη μια φορά το μάρμαρο με τις μειώσεις στα εισοδήματά τους και τη διεύρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης χωρίς να διευρυνθεί αντίστοιχα η φορολογική βάση, με αποτέλεσμα 
οι έχοντες και κατέχοντες να εξακολουθούν «να πίνουν στην υγειά των κορόιδων». 

 
Το περίφημο «μνημόνιο 2» που είναι προς ψήφιση τώρα, είναι κοινωνικά επαχθέστερο, 

είναι βάρβαρο, είναι αντιαναπτυξιακό και μετατρέπει την πατρίδα μας σε προτεκτοράτο των 
αδηφάγων αγορών.  

 
Διαρρηγνύει πλήρως τον κοινωνικό ιστό, οδηγεί την Ελληνική κοινωνία σε μαρασμό, 

καθώς επιβάλλει νέες περικοπές μισθών και συντάξεων και νέα άμεση και έμμεση 
φοροεπιδρομή.  

 
Ταυτόχρονα δημιουργούνε μια ιδιότυπη εταιρεία εκποίησης της δημόσιας περιουσίας, 

προκειμένου να επιστραφούν τα δανεικά και όχι η σωτηρία της χώρας. 
 
Έτσι στο στόχαστρο βρίσκονται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, 

τα ΕΛΤΑ, τα ΕΑΣ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η ΛΑΡΚΟ, τα λιμάνια, οι αυτοκινητόδρομοι. Όλος δηλαδή ο 
δημόσιος οικονομικός χώρος της πατρίδας μας, τα δίκτυα, οι υποδομές ακόμη και τα 
αδιαπραγμάτευτα κοινωνικά αγαθά.  

 
Ξεπουλάνε ακόμη και το φυσικό αγαθό, το νερό, καθώς προβλέπεται η πλήρης 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της ΕΥΔΑΠ το 2013.  

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 
 Με ψήφισμα του πρόσφατου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, εκφράσαμε την πλήρη 
αντίθεσή μας στα σχέδια όλων εκείνων που έχουν μοναδικό στόχο τους να μετατρέψουν την 
Ελλάδα σε ξένο προτεκτοράτο και, για μία ακόμη φορά διατρανώσαμε την πλήρη αντίθεσή μας 
στα σχέδια εκείνων που θέλουν να ξεπουλήσουν την ΕΥΔΑΠ, μετατρέποντας το φυσικό αγαθό 
σε εμπόρευμα υποβαθμισμένο και ακριβοπληρωμένο από τους καταναλωτές.  
 
 Αναλογιζόμενοι πλήρως την κρισιμότητα της κατάστασης, σαν νέο Δ.Σ. σας καλούμε 
όλους σε πλήρη ετοιμότητα γιατί ο αγώνας μας για την διασφάλιση του φυσικού αγαθού που 
λέγεται νερό, η πάλη μας για την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ δεν θα έχει προηγούμενο σε 
σκληρότητα και ένταση. 
 

Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για το μέλλον της εταιρείας μας, για το 
δημόσιο συμφέρον, για τους καταναλωτές.  
 

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

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Βαγγέλης Τούντας Δημήτρης 
 


