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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

 Οι δυσκολίες που βιώνουμε όλοι μας με τις συνεχείς μειώσεις των μισθών και 
των συντάξεων, με τους συνεχώς αυξανόμενους φόρους, τα χαράτσια, τη μείωση αν 
όχι κατάργηση όλων των κοινωνικών παροχών, τη συρρίκνωση όλων των εργασιακών 
κεκτημένων μας με αποκορύφωμα την προσπάθεια κατάργησης των Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας μέσω της αλλαγής του νόμου της μετενέργειας, οδηγούν όλους 
τους εργαζόμενους σε πλήρη απόγνωση. 
 
 Είναι ήδη γνωστή η απόφαση της ΟΜ.Ε. για την άμεση υπογραφή ΣΣΕ η οποία 
θα εξασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κεκτημένα μας.  
 

Στο τελευταίο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, μετά από παρέμβαση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο για να αρχίσει άμεσα τη διαπραγμάτευση για την υπογραφή της ΣΣΕ.  

 
Μετά και την τελευταία αυτή εξέλιξη, καλούμε τη Διοίκηση να καθίσουμε ΑΜΕΣΑ 

στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπογράψουμε το συντομότερο τη νέα 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

 
Επίσης είχαμε αναδιάρθρωση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας καθώς ο 

συνάδελφος Τούντας Δημήτρης για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε από την θέση 
του Γενικού Γραμματέα της ΟΜ.Ε. και από μέλος του ΔΣ, παραμένοντας απλός 
εκλέκτορας. Στην θέση του στην ΟΜ.Ε. έρχεται ο συνάδελφος Βελαώρας Νίκος. Νέος 
Γενικός Γραμματέας εκλέχτηκε ο συνάδελφος Κιόσης Χρήστος και μέλος της Ε.Ε. της 
ΟΜ.Ε. ο συνάδελφος Χρυσαφίδης Γιάννης. 

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι σας καλούμε όλους σε αυξημένη αγωνιστική 

ετοιμότητα γιατί η επίθεση που δεχόμαστε στο σύνολο των δικαιωμάτων μας είναι 
πρωτοφανής. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε και πρέπει να αντιδράσουμε για να 
αποτρέψουμε όλες αυτές τις πολιτικές που οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωσή μας. 

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

 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημούδης Βαγγέλης Κιόσης Χρήστος 
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