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                  Αθήνα, 23 Μαίου 2017 
 

Δελτίο Τύπου 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Καταγγέλλουμε την βίαιη επίθεση που δέχτηκαν χτες στα γραφεία της Ομοσπονδίας 

Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ (εν απουσία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της ΟΜΕ λόγω 

συνδικαλιστικών υποχρεώσεων), οι δύο συναδέλφισσες της γραμματείας. 

Η απρόκλητη και άνανδρη επίθεση με προπηλακισμούς και απειλές έγινε από την παράταξη 

της ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ με πρωταγωνιστές την Λιάπη Μ. και τον Βελαώρα Ν., οι οποίοι  τους επιτέθηκαν.  

Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν η μια συνάδελφος να βρίσκεται στο νοσοκομείο με 

σοβαρό κίνδυνο για την υγεία της ενώ η άλλη είναι σε άσχημη κατάσταση από την ψυχολογική βία που 

υπέστη. 

Αναμένουμε ότι όλοι θα καταδικάσουν τέτοιου είδους αντισυναδελφικές πρακτικές.   Το βέβαιο 

είναι ότι η συνέχεια του θέματος θα δοθεί στην δικαιοσύνη γιατί πρέπει επιτέλους κάποιοι να μάθουν 

ότι η ευγένεια και η αξιοπρέπεια δεν είναι αδυναμία και ότι οι βίαιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση 

ούτε στους χώρους εργασίας ούτε στο συνδικάτο.  

Δεν περιμέναμε ποτέ από «συνδικαλιστές» να φέρονται με τέτοιο απαράδεκτο τρόπο σε 

εργαζόμενους, ούτε ότι η ηθική κατάπτωση των μελών της ΔΑΚΕ θα ήταν τέτοια, που δε δίστασαν 

μπροστά σε όλους να καλέσουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να παρέμβει στην ΟΜΕ 

ΕΥΔΑΠ. 

Κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια εργοδοτικού συνδικαλισμού και κηδεμονίας είναι 

καταδικαστέα κυρίως από τους ίδιους τους εργαζόμενους. 

Τα γεγονότα που βιώνουμε αυτές τις μέρες είναι πρωτοφανή στα χρονικά του Συνδικάτου.  

Έφτασε η ισχνή μειοψηφία του ΔΣ της ΟΜΕ να θέτει ζήτημα αμφισβήτησης του νόμιμα εκλεγμένου 

Προεδρείου, αποδεικνύοντας άλλη μια φορά την παντελή άγνοια αλλά και αδιαφορία τους για το 

Καταστατικό της ΟΜΕ. 

Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το ΔΣ είναι πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το 

Καταστατικό μας και ο Νόμος.  Τόσο οι Εκλογές Κοινωνικοποίησης όσο και το Συνέδριο της ΟΜΕ θα 

πραγματοποιηθούν όπως προβλέπεται, όσο κι αν ορισμένοι δεν το επιθυμούν. 

Κινήσεις εντυπωσιασμού και υβριστικές ανακοινώσεις λίγες μέρες πριν λήξει η θητεία του ΔΣ 

της ΟΜΕ δεν θα άξιζαν καμίας απάντησης αν δεν ετίθετο ζήτημα υγείας και σωματικής ακεραιότητας 

εργαζομένων. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ 
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