
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Ε.ΥΔ.Α.Π. – ΟΜΕ  ΕΥΔΑΠ 
e-mail: omeeydap@otenet.gr 

MEΛΟΣ   Γ.Σ.Ε.Ε.- E.F.P.S.U.  * MEMBER C.G.T.G. – E.F.P.S.U. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 243 ΕΙΔ.  2264/28.5.2002 

 Ζήνωνος 4, 104 31 -ΑΘΗΝΑ – Τηλ. 210-5232177 & 210-5226801 – FAX 210-5239037 

                     Αθήνα,   Ιούλιος   2011 

           

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Ο Χ Ι  
στους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους 

στο ξεπούλημα της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

 Στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα μας, στην πιο δύσκολη περίοδο για κάθε 
εργαζόμενο όπου όλα τα δικαιώματά μας, οικονομικά – ασφαλιστικά – εργασιακά – κοινωνικά 
ισοπεδώνονται, την περίοδο που η Κυβέρνηση στο όνομα της «εξόδου από την κρίση» και της 
«μείωσης του Δημόσιου Χρέους» ΞΕΠΟΥΛΑ όλο το ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στην εταιρεία μας πολλαπλασιάζονται  καθημερινά.  
 

 Οι ελλείψεις προσωπικού ειδικά μετά και τις τελευταίες μαζικές αποχωρήσεις συναδέλφων μας 
με συνταξιοδότηση, γίνονται περισσότερο από ποτέ εμφανείς. Ήταν το άλλοθι που χρησιμοποιήθηκε 
κατά κόρον από την προηγούμενη Διοίκηση για να παραχωρήσει όλο και περισσότερα αντικείμενα 
εργασίας μας στους ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ – ΙΔΙΩΤΕΣ.  
 

Αυτή την πολιτική ακολουθεί και η σημερινή Διοίκηση. 
  

Υπάρχει αίτηση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή Οικονομικού για 
«προμήθεια» μέσω της Υπηρεσίας Προμηθειών, ενοικιαζόμενων εργαζόμενων 
που θα χρησιμοποιηθούν στα ταμεία των Περιφερειακών. 

 

Με τον ίδιο τρόπο που η Ε.ΥΔ.Α.Π. αγοράζει τα υλικά, θα προμηθευτεί … 
εργαζόμενους.  

 

Πριν από μερικούς μήνες το Δ.Σ. της εταιρείας, ενέκρινε άρον – άρον την προμήθεια 17 
μηχανημάτων αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών με μοναδική αιτιολογία την ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών λόγω της έλλειψης προσωπικού στα ταμεία.  

 

Γιατί η εν λόγω προμήθεια δεν προχώρησε άμεσα;  
 

Επίσης πριν από λίγο χρονικό διάστημα το Δ.Σ. της εταιρείας, κατήγγειλε την αποκλειστική 
δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών στην Αγροτική Τράπεζα και αποφάσισε την διερεύνηση 
συνεργασίας με αλυσίδες καταστημάτων ώστε να υπάρχει πολλαπλή δυνατότητα εξυπηρέτησης των 
πελατών. 

 

Γιατί δεν προχώρησε άμεσα η συνεργασία με τις αλυσίδες καταστημάτων; 
 

Καλούμε την Διοίκηση να σταματήσει άμεσα κάθε προσπάθεια εφαρμογής 
του σύγχρονου δουλεμπορίου των «ενοικιαζόμενων εργαζόμενων» στην 
εταιρεία μας, γιατί η αντίδρασή μας θα είναι άμεση και δυναμική. 

 

Καλούμε τους συναδέλφους που κατέχουν θέσεις ευθύνης να μην 
προκαλούν την νοημοσύνη μας μόλις αντιμετωπίζουν την πρώτη δυσκολία.  
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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ 
καταγράφηκε στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και προσδιορίζεται για το 2012 και το 2013. 

 

Είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι ξεκινήσαμε ένα δύσκολο και μακροχρόνιο αγώνα για να 
αποτρέψουμε τα σχέδια της Κυβέρνησης, καθώς είναι γνωστή η πάγια θέση μας  

 

 Το νερό ΔΕΝ είναι εμπόρευμα 
είναι Φυσικό Κοινωνικό Αγαθό για όλους 

ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
 

Κάποιοι όμως φαίνεται ότι βιάζονται περισσότερο και από την Κυβέρνηση. 
 

Την περασμένη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε ότι μία αντιπροσωπεία «ΚΙΝΕΖΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ» με τους οποίους η Διοίκηση ήθελε να συνεργαστεί στην Λιβύη, θα έρχονταν στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Περισσού όπου στελέχη θα τους παρουσιάζανε το δίκτυο και τα 
οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας μας.  

 

Μόλις έγινε γνωστή η παρουσία μας στον χώρο του Περισσού, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
φρόντισε να αλλάξει τον χώρο της ενημέρωσης για να μην υπάρξει αντιπαράθεση με την ΟΜ.Ε., 
ζητώντας από τα στελέχη που θα κάνανε την ενημέρωση πλήρη μυστικότητα. 

 

Κύριε Διευθύνοντα, στην ΦΙΕΣΤΑ που στήσατε στο ΣΕΦ δηλώσατε στο προσωπικό ότι δεν 
είσαστε ο «ντήλερ» της Veolia που ήρθε για να ιδιωτικοποιήσει την ΕΥΔΑΠ και γενικά είστε κατά 
της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας.  

 

Ισχύει η δήλωσή σας αυτή;  
 

Γιατί η όλη μυστικότητα στην διοργάνωση της συνάντησης αλλά και η προσπάθειά σας να 
αποφύγετε την αντίδραση των εργαζομένων άλλα μαρτυρεί.  

 

Η ιδιωτικοποίηση είναι κακή, αλλά οι ξένοι επενδυτές με ντόπιους διαχειριστές είναι καλή λύση; 
 

Επίσης πρέπει να δώσουμε  
 

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α  
 

σε όλα τα «στελέχη», Γενικούς Διευθυντές, Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές, 
Διευθυντές και Προϊσταμένους που ξεχνώντας πάνω από όλα ότι είναι 
εργαζόμενοι στην Ε.ΥΔ.Α.Π., έφυγαν με κάθε μυστικότητα από τον Περισσό και 
τα υπόλοιπα κτίρια για να ενημερώσουν αυτούς που ορέγονται να αγοράσουν 
την εταιρεία μας, φροντίζοντας να μην απαντάνε ακόμη και στα κινητά τους!!!  

Η συμπεριφορά σας αυτή δεν διασφαλίζει την προνομιακή σας θέση, 
αντιθέτως σας θέτει υπόλογους σε όλους τους συναδέλφους.   

 

Κύριοι της Διοίκησης και της ιεραρχίας,  
 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν είναι μαγαζάκι κανενός για να κλείνει «μυστικά δείπνα» με 
σκοπό το ξεπούλημά της.  

 

Αυτή τη φορά μπορεί να καταφύγατε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνετε 
την συνάντησή σας. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα μας βρίσκεται συνέχεια μπροστά 
σας. 

 

Η  Ε Υ Δ Α Π  Δ Ε Ν  Ξ Ε Π Ο Υ Λ Ι Ε Τ Α Ι  
 

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

Ο πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Δημούδης Βαγγέλης Τούντας Δημήτρης 

 


