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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, 
 
      Στις 27 Ιουνίου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
Ε.Υ.Δ.Α.Π που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του 33ου Συνεδρίου της ΟΜΕ.  Μετά από 
μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής ως ακολούθως:   
             
Για το Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι:   
 
Πρόεδρος                                             :      Σινιώρης  Γεώργιος 
Α΄ Αντιπρόεδρος                                  :      Αγγελάκης Εμμανουήλ 
Β΄ Αντιπρόεδρος                                  :      Τσίτουρας Ευάγγελος 
Γενικός Γραμματέας                             :      Kιόσης Χρήστος 
Αν. Γενικός Γραμματέας                       :      Βελαώρας Νικόλαος 
Γραμματέας Οικονομικού                     :      Παλάτσιος Άγγελος 
Αν. Γραμματέας Οικονομικού               :      Κυρίτσης Δημήτριος 
Γραμματέας Οργανωτικού                    :      Xρυσαφίδης Ιωάννης 
Αν. Γραμματέας Οργανωτικού              :      Τούντας Δημήτριος 
Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών      :      Λιάπη Μαρία 
Σχέσεων                                                 
Μέλη                                                     :     Δημούδης Ευάγγελος 
                                                                    Σκόνδρας Αθανάσιος 
                                                                    Αλεξανδράκης Γεώργιος 
                                                                    Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος 
                                                                    Κατσιβαρδέλος Ευάγγελος 
                                                                    Ραντίτσας Γεώργιος 
                                                                    Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος 
                                                                    Χαρατσής Εμμανουήλ      
                                                                    Μερσινιάς Αλέξανδρος 
        
Την Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούν: 
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Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, 
 
      Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, σας ευχαριστεί τόσο για την 
εμπιστοσύνη  όσο και για την τιμή που του κάνατε. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια 
πολύ δύσκολη περίοδο που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Η εμπειρία των παλαιοτέρων μελών του 
Δ.Σ σε συνδυασμό με την όρεξη για δουλειά και προσφορά των νέων μελών, πιστεύουμε ότι 
θα δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα για την επόμενη τριετία για όλους τους εργαζόμενους. Το 
νέο Δ.Σ θα είναι κοντά σε όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι θα έχουν συμμετοχή στις 
αποφάσεις της Ομοσπονδίας. 
      Σε μια περίοδο που η σκληρή πραγματικότητα έχει ισοπεδώσει κάθε οικονομικό, 
ασφαλιστικό, εργασιακό και κοινωνικό μας δικαίωμα, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε 
σκληρή μάχη, προκειμένου να προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα όλων 
των εργαζομένων. 
       Η θητεία μας, που μόλις ξεκίνησε, είναι γεμάτη με πραγματικές προκλήσεις αλλά και 
ελπίδα για την επίλυση διαχρονικών αιτημάτων που έχει θέσει η Ομοσπονδία μας.  
      Προτεραιότητα για εμάς είναι η ακύρωση της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και η 
υπογραφή της καλύτερης δυνατής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 2015. Πρέπει να 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτές. 
      Παρ’ όλο που η μνημονιακή καταιγίδα πλήττει την κοινωνία, όσο θα λειτουργεί ανεξάρτητα 
η Δικαιοσύνη, είναι σημαντικό να εκδίδονται αποφάσεις όπως αυτή του Συμβουλίου της 
Επικρατείας που δικαιώνει τους αγώνες των εργαζομένων και των πολιτών. 
      Ήδη έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα με την επίσημη πλέον ακύρωση της 
μεταβίβασης του 34,033% το οποίο κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και επέστρεψε στο Ελληνικό 
Δημόσιο βάσει της υπ' αριθ. 1906/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
      Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πρέπει το ΤΑΙΠΕΔ να επιστρέψει και το υπόλοιπο 
27,3% που κατέχει στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να ακυρωθεί ή όλη διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ.  
      Μετά από αυτή την σημαντική εξέλιξη κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η περαιτέρω 
ανάπτυξη της Εταιρείας και ο εκσυγχρονισμός της μέσω της άριστης τεχνογνωσίας που 
κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της και η επέκτασή της σε όλη την Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
      Για να υλοποιηθεί ο παραπάνω στόχος εκτός των άλλων θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί η 
Εταιρεία με νέο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.         
             
      Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. 
      Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ. ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. 
      Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. 
       
      Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συνταχθούν στο πλευρό του νέου Δ.Σ και να 
ενωθούν στον κοινό δρόμο και τους διαβεβαιώνουμε κατηγορηματικά ότι θα 
αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ασυμβίβαστα και με αίσθημα δικαίου για το 
καλό της Εταιρείας αλλά και της Κοινωνίας. 
                               
                                                  Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
                                                    ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 
 
    Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας 
  
Σινιώρης Γιώργος                                 Κιόσης Χρήστος 
 


