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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

Η μεγαλειώδης χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας και η κατάληψη του Δ.Σ. της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. από μέλη της ΟΜ.Ε., απέτρεψε την λήψη απόφασης για την εφαρμογή του 
νόμου 4024/2011 που θα επιφέρει νέες μειώσεις στους μισθούς μας. 

 
Το Προεδρείο της ΟΜ.Ε. μετά την μεταβίβαση όλου του ποσοστού των μετοχών 

του Δημοσίου στην εταιρεία μας στο ΤΑΙΠΕΔ, ζήτησε από τη Διοίκηση και πήρε τη 
δέσμευση ότι θα διερευνήσει την υποχρέωσή της Ε.ΥΔ.Α.Π. για την εφαρμογή του 
ανωτέρω νόμου με γνωμοδότηση από τους νομικούς της συμβούλους και 
υποβάλλοντας αντίστοιχο ερώτημα στο Υπουργείο. 

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

 
Στην δύσκολη αυτή πραγματικά συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας με τις συνεχείς 

μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, με τους συνεχώς αυξανόμενους φόρους, τα 
χαράτσια, την ακρίβεια, τη μείωση αν όχι κατάργηση όλων των κοινωνικών παροχών, 
τη συρρίκνωση όλων των εργασιακών κεκτημένων μας, είναι λογικό να είμαστε σε 
απόγνωση και δύσπιστοι απέναντι σε κάθε θεσμό. 
  

Κάποιοι στην προσπάθειά τους να αυτοπροβληθούν, κάποιοι στην προσπάθειά 
τους να κάνουν αισθητή την παρουσία τους γιατί σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα 
ήταν ανύπαρκτοι και κάποιοι από σκοπιμότητα με στόχο την καπήλευση όλων των 
αγώνων των εργαζομένων, λοιδορούν το Συνδικαλιστικό Κίνημα, λοιδορούν την 
Ομοσπονδία. 
  

Οι πράξεις όμως διαψεύδουν τις ποικιλώνυμες «Κασσάνδρες».  
  

Πρόσφατο παράδειγμα η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που πρώτοι σε όλη 
την Ελλάδα υπογράψαμε και η οποία διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο όλα τα 
δικαιώματά μας αλλά κυρίως τις θέσεις εργασίας μας. Αν και λοιδορηθήκαμε για 
αδράνεια, υπογράψαμε μία ΣΣΕ που αποτελεί «μπούσουλα» για όλες τις εταιρείες και 
το περιεχόμενό της έγινε ο «εφιάλτης» του ΤΑΙΠΕΔ που με συνεχείς παρεμβάσεις του 
προσπαθεί να ακυρώσει! Με την άμεση όμως αντίδρασή μας οι προσπάθειές του 
έπεσαν στο κενό. 
  

Σε Συνδικαλιστικό επίπεδο πρωτοστατούμε σε όλους τους αγώνες απέναντι στη 
λαίλαπα των αντεργατικών πολιτικών και σε συνεργασία με τον νομικό μας Σύμβουλο 
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παρακολουθούμε όλες τις νομικές εξελίξεις και προβαίνουμε σε κάθε νομική ενέργεια 
που είναι απαραίτητη.  

 
Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαμε στις 22 Ιουνίου τη δεύτερη προσφυγή στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας για να κηρυχτεί αντισυνταγματική – άκυρη η 

μεταβίβαση του υπόλοιπου 34,033% των μετοχών της εταιρείας μας στο «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου».  

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

 
Η ΟΜ.Ε. όπως έκανε πάντα, θα συνεχίσει να λειτουργεί ΥΠΕΥΘΥΝΑ με 

μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων. 
 
Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι απέναντι στον ατομικισμό που μας έχουν 

καλλιεργήσει είναι να προβάλουμε τη συλλογικότητα, τη συνεργασία, τη 
δυναμική και την αγωνιστικότητά μας. Να έχουμε εμπιστοσύνη στους 
εκλεγμένους αντιπροσώπους μας. 

 
Όλοι μαζί ενωμένοι σαν μία γροθιά, μπορούμε και πρέπει να αντιδράσουμε 

για να αποτρέψουμε όλες αυτές τις πολιτικές που οδηγούν στην πλήρη 
εξαθλίωσή μας.  

 
Γνωρίζουμε όλοι ότι η εταιρεία μας η Ε.ΥΔ.Α.Π. είναι κερδοφόρα 

επιχείρηση με σημαντική αύξηση των κερδών της παρά την οικονομική κρίση, 
έχει το μονοπώλιο στη διαχείριση του νερού ενός φυσικού αγαθού και όχι ενός 
παραγόμενου προϊόντος, έχει εξασφαλισμένη πελατεία καθώς υδρεύει το μισό 
πληθυσμό της πατρίδας μας, έχει εξασφαλισμένη την κατανάλωση λόγω της 
αναγκαιότητας του νερού στη καθημερινή μας ζωή, αποτελεί λοιπόν τη 
πολύφερνη νύφη που κάθε ιδιώτης θα ήθελε να αποκτήσει! 

 
Μετά δε την μεταβίβαση όλου του ποσοστού που κατείχε το Δημόσιο στο 

ΤΑΙΠΕΔ, το μήνυμα προς την τρόικα με επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων 
που θέλει να στείλει η Κυβέρνηση, κάνουν περισσότερο από ποτέ επιτακτική 
την ανάγκη να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τη διατήρηση του θεσμικού πλαισίου 
της εταιρείας μας.  

 
Να αγωνιστούμε για: 
 

Ε.ΥΔ.Α.Π. ΔΗΜΟΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ 
 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 
  

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

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Δημούδης Βαγγέλης Κιόσης Χρήστος 

 


