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Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισες-συνάδελφοι 

Σε καθημερινή βάση "σερβίρεται" από την κυβέρνηση η υπόσχεση για έξοδο από 
τα μνημόνια, η οποία θα λειτουργήσει δήθεν ως καταλύτης για την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης της χώρας, απαράδεκτη δικαιολογία για να εφαρμόσει άμεσα όλα τα κακώς 
κείμενα προς τους πολίτες και την χώρα.  

Πως τελικά μπορεί να έρθει η ανάπτυξη όταν ο νέος Προϋπολογισμός προβλέπει 
τόσο μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις που ουσιαστικά βγάζει την πραγματική 
οικονομία από την συζήτηση για την ανάπτυξη με φόρους, νέες περικοπές και 
προσδοκίες για την πορεία των εσόδων με πολύ υψηλά πλεονάσματα; 

 Η αφόρητη φορολογία, η μείωση των μισθών και συντάξεων, η μείωση του 
αφορολογήτου, οι κατασχέσεις λογαριασμών, πρώτων κατοικιών, η μεγάλη ανεργία, οι 
ελαστικές σχέσεις εργασίας διογκώνουν την φτώχεια και την εξαθλίωση που έχουν 
εισχωρήσει βαθειά στην Ελληνική Κοινωνία και αποδεικνύουν το αντίθετο από αυτό 
που ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Εκτός βέβαια αν ζουν σε μία εικονική πραγματικότητα 
και ξεχνούν όλα τα μέτρα που έχουν λάβει μέχρι τώρα αλλά και αυτά που έχουν 
δρομολογήσει για το μέλλον.  

Με τον γνωστό τρόπου του κατεπείγοντος για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση 
καταθέτει στην Βουλή των Ελλήνων ένα δαιδαλώδες πολυνομοσχέδιο για να ψηφιστεί 
την Δευτέρα, δείχνοντας ότι έχει πλήρως μεταλλαχθεί και ότι μπορεί να υιοθετήσει 
οποιοδήποτε αντεργατικό και αντιλαϊκό μέτρο της ζητηθεί από τους δανειστές και τους 
εργοδότες, χωρίς επιφυλάξεις και ενοχές.  

Η ευθεία παρέμβαση στο ν.1264/82 για το δικαίωμα των εργαζομένων στην 
απεργία καθώς και η εκχώρηση όλης της Δημόσιας Περιουσίας στο λεγόμενο 
"Υπερταμείο" για 99 χρόνια, μεταξύ των άλλων το 61% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ 
και το ξεπούλημα του 11% αυτών σε ιδιώτες, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει 
αναπάντητη. 

Καλούμε όλους τους πολίτες της χώρας, όλους τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους και τους νέους, να δώσουν μαζί μας τον αγώνα και να υπερασπιστούμε 
το δικαίωμα στο δημόσιο νερό όπως έχουν κάνει οι πολίτες όλου του πλανήτη.  

Παίρνουμε μέρος και συμμετέχουμε στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της ΓΣΕΕ, 
των Ομοσπονδιών και των Εργατικών Κέντρων Πανελλαδικά και κηρύσσουμε: 

(1) Την Παρασκευή 12-1-2018 Στάση Εργασίας 12:00-15:00 μμ. 
(συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, Αθηνάς 58 στην Ομόνοια), 

(2)  Την Δευτέρα 15-1-2018 Στάση Εργασίας 12:00-15:00 μμ.  
(συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λαοδικείας), 

(3) Την Δευτέρα 15-1-2018 συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στις 
18:00 μμ. στο Σύνταγμα. 
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 Απαιτούμε από την Κυβέρνηση: 

 

•  Να αντιμετωπίσει το νερό ως δημόσιο αγαθό και περιβαλλοντικό - φυσικό πόρο. 

• Να παραμείνει η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ στον ιδιοκτησιακό και διοικητικό έλεγχο του 
ευρύτερου Δημοσίου. 

• Να σταματήσει κάθε διαδικασία για πώληση του 11% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ 

• Να σταματήσουν όλες οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα της Δημόσιας 
Περιουσίας. 

• Διασφάλιση του απεργιακού δικαιώματος από προληπτικές και κατασταλτικές 
πράξεις παρεμπόδισης και ποινικοποίησής του.   

 

  

 Καλούνται όλοι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές τόσο της Ομοσπονδίας αλλά και 

των Πρωτοβάθμιων Σωματείων να ενημερώσουν τους εργαζόμενους σε όλους 
τους χώρους εργασίας και να τους καλέσουν να συμμετέχουν στις Στάσεις 

Εργασίας και στο συλλαλητήριο της Δευτέρας. 

 

   

   Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
 

                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 
 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Σινιώρης Γιώργος Κορλός Ηλίας 
 

 

 


