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9ο    ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΟΕ‐ΔΕΥΑ 

Με  την  παγκοσμιοποίηση,  τα  διεθνή  οικονομικά  κέντρα  άπλωσαν  τα 
«πλοκάμια» τους παντού επιβάλλοντας  τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές  τους. 
Ενδιαφέρθηκαν  μόνο  για  τις  περίφημες  «αγορές»  και  τη  διεύρυνση  των 
κερδών  τους  αγνοώντας  τις  συνέπειες  της  πολιτικής  τους  στην  ευρύτερη 
κοινωνία. 

Η  ιδεολογία  του  κέρδους  και  της  αυτορυθμιζόμενης  αγοράς  εξελίχθηκε  σε 
ασυδοσία. 

Διαφάνηκε  προσωρινά  η  χρεωκοπία  και  κατάρρευση  του 
νεοφιλελευθερισμού  και  της  κυρίαρχης  μέχρι  χθες  ιδεολογίας  του  κέρδους 
και της ελεύθερης αγοράς. 

Όμως  το  καταρρέων  αυτό  σύστημα  κατάφερε  την  δική  του  κρίση  να  τη 
μετατρέψει  σε  κρίση  της  κοινωνίας.  Ενώ  όλη  την  προηγούμενη  περίοδο  οι 
«περίφημες» αγορές, οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές,  ιδιωτικοποιούσαν τα 
κέρδη, ήρθαν τώρα να κρατικοποιήσουν τα χρέη τους.  

Αφού  έλυσαν  τα  προβλήματα  τους,  οι  αγορές  στην  προσπάθεια  τους  να 
συνεχίσουν  τις  ίδιες  προκλητικές  κερδοφορίες,  επιτίθενται  σε  χώρες  και 
λαούς  και  πετυχαίνουν  εκβιάζοντας  με  πτώχευση  και  χρεωκοπία,  να 
γονατίζουν  κυβερνήσεις  και  λαούς  επιβάλλοντας  τις  δικές  τους  πολιτικές. 
Κατεδάφιση  κάθε  εργασιακού,  κοινωνικού,  ασφαλιστικού  και  οικονομικού 
δικαιώματος των εργαζομένων. 

Η  χώρα  μας  και  ο  λαός  της  για  σχεδόν  3  χρόνια  βιώνει  την  αδικία,  την 
ανισότητα  και  την  αναποτελεσματικότητα  των  μνημονιακών  πολιτικών  που 
επιβληθήκαν από τους εκπροσώπους των δανειστών τις οποίες αποδέχθηκαν 
και  εφάρμοσαν    οι  κυβερνώντες  στο  πλαίσιο  της  «νεοφιλελεύθερης 
σταυροφορίας»  της  εσωτερικής  υποτίμησης  και  καρατόμησης  του 
κοινωνικού κράτους. 

Όσο σκληρές πολιτικές  λιτότητας  και αν  επιβάλλουν στη  χώρα μας  και  στις 
άλλες χώρες, η κρίση θα εξελίσσεται με απρόβλεπτες συνέπειες.  

Ο νεοφιλελεύθερος «μονόδρομος» έχει αποτύχει οικτρά στην οικονομία και 
στην  κοινωνία.  Παντού  οδηγεί  στο  μοντέλο  των απελευθερωμένων αγορών 
και των αποκλεισμένων κοινωνιών. 
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Τα  ελλείμματα,  το  δημόσιο  χρέος,  η  έλλειψη  ανταγωνιστικότητας,  δεν 
δημιουργήθηκαν  από  τους  εργαζόμενους,  για  να  καλούνται  μόνο  αυτοί  να 
πληρώσουν τα σπασμένα. 

Σπέρνοντας  το  ζιζάνιο  του  «κοινωνικού  αυτοματισμού»  στρέφουν  τη  μία 
κοινωνική ομάδα εναντίον  της άλλης.  Διασπούν  τον  κοινωνικό  ιστό και όλα 
αυτά  με  μοναδικό  στόχο  την  «ευκολότερη  επιβολή»  των  όρων  ενός  νέου 
εργασιακού μεσαίωνα. 

Δεν  τους  φτάνουν  μόνο  αυτά,  αλλά  απαιτούν  απολύσεις  στο  δημόσιο  και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα και έχουν αποφασίσει το ξεπούλημα του δημόσιου 
πλούτου. 

Όλοι  περιμέναμε  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  να  ανταποκριθεί  στον  ρόλο  της  
ένωσης  των  πολιτών,  της  αλληλεγγύης,  της  συνοχής  και  θωράκισης  των 
χωρών από τους κερδοσκόπους. 

Αντ’ αυτού είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριφέρεται ως προστάτης 
των τραπεζιτών, και χρηματιστών και υπερασπιστής των αγορών. 

Η  λιτότητα  και  τα  μνημόνια  «τρώνε  τις  σάρκες»  της  οικονομίας  χωρίς  να 
δίνουν  καμία  προοπτική  διεξόδου  αν  δεν  υπάρξει  πανευρωπαϊκή 
αντιμετώπιση. 

Το  μέλλον  της  Ελλάδας,  της  Κύπρου,  της  Ισπανίας,  της  Πορτογαλίας,  της 
Ιρλανδίας και της Ιταλίας είναι συνυφασμένο με το μέλλον της Ευρώπης και 
το αντίστροφο. 

Αποτελεί  δυστύχημα  για  την  Ευρώπη  την  ώρα  που  βρίσκεται  στη  δίνη  της 
μεγαλύτερης  οικονομικής  κρίσης  να  έχει  μία  ηγεσία  συντηρητική  και 
αδύναμη,  προσανατολισμένη  στην  εφαρμογή  αυστηρής  λιτότητας  για  τους 
εργαζόμενους. 

Για μας τους εργαζόμενους η Ευρώπη θα έχει μέλλον μόνο αν εκφράζει την 
κοινωνία των πολιτών και των εργαζομένων και όχι την κοινωνία των αγορών. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούν να συγκροτηθούν ευρύτατες συμμαχίες και να 
τεθεί  εκ  νέου  το  μεγάλο  ερώτημα  –  διακύβευμα  για  την  Ευρώπη:  Ευρώπη 
παραδομένη  στα  συμφέροντα  των  τραπεζιτών  ή  κοινωνική  Ευρώπη  με 
συνοχή  και  αλληλεγγύη  ικανή  να  γίνει  και  πάλι  ελκυστική  για  τους 
ευρωπαίους πολίτες. 
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Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της χώρας μας από την πρώτη στιγμή  ζήτησε ένα 
νέο  μείγμα  οικονομικής  και  κοινωνικής  πολιτικής  που  θα  υπερβαίνει 
δυναμικά  το  μνημόνιο  και  θα  αποκαθιστά  κατά  προτεραιότητα  τις  ανάγκες 
των  ανέργων,  των  χαμηλοσυνταξιούχων  και  της  μισθωτής  εργασίας.  Μια 
πολιτική  που  θα  εξασφαλίζει  ανάπτυξη  με  ενίσχυση  της  ζήτησης,  την 
αναδιανομή του εισοδήματος και ανασύσταση του κράτους πρόνοιας. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,  

Σε αυτή την  ιδιαίτερα δύσκολη και σημαντική περίοδο, ολοκληρώνουμε την 
τριετή θητεία μας. 

Με τη συμμετοχή μας σε όλους τους αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος 
καταδείξαμε  την  πλήρη  αντίθεση  μας  απέναντι  στις  νεοφιλελεύθερες  και 
μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται. 

 Ο  αγώνας  εναντίον  των  μνημονίων  αφορά  όλη  την  ελληνική  κοινωνία  και 
μόνο  με  συντονισμένη  προσπάθεια  όλων  των  συνδικάτων,  φορέων, 
κομμάτων υπάρχουν ελπίδες να τα ανατρέψουμε. 

Αντιδράσαμε  και  αντιδρούμε  εκφράζοντας  την  έντονη  και  ριζική  διαφωνία 
μας  στην  ισοπεδωτική  πολιτική  των  οριζόντιων  περικοπών  και  στα  σκληρά, 
άδικα και μονομερή οικονομικά μέτρα που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αντιδράσαμε: 

• Στην  πλήρη  κατεδάφιση  των  εργασιακών  σχέσεων  και  εργασιακών 
δικαιωμάτων. 

• Στην  κατάργηση  του  θεσμού  των  Ελεύθερων  Συλλογικών 
Διαπραγματεύσεων και των ΣΣΕ. 

• Στις  βίαιες –  άδικες  περικοπές  των  μισθών  μας  με  τους  νόμους 3833 & 
3845 του 2010, 4024/11 και 4093/12. 

• Στις διαθεσιμότητες και την εργασιακή εφεδρεία. 

• Στην απελευθέρωση των απολύσεων 

• Στη  μείωση  του  κατώτατου  μισθού  στα 584 €  και 511 €  για  τους  νέους 
εργαζόμενους έως 25 ετών. 
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• Στη μείωση της αποζημίωσης απόλυσης στο μισό, με μείωση του χρόνου 
προειδοποίησης. 

• Στην  κατάργηση  της  διαιτησίας  σημαντικού  θεσμού  για  τους 
εργαζόμενους. 

• Στη μη επέκταση των κλαδικών συμβάσεων σε όλους τους εργαζόμενους 
του κλάδου. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Αντιδράσαμε και αντιδρούμε: 

• Στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια. 

• Στη μείωση των συντάξεων με το μέσο ποσοστό αναπλήρωσης να γίνεται 
1,2% από 2%. 

• Στην  κατάργηση  της  37ετίας  χωρίς  όριο  ηλικίας  και  την  καθιέρωση  40 
χρόνων εργασίας. 

• Στον  περιορισμό  στο  ελάχιστο  της  κρατικής  χρηματοδότησης  του 
ασφαλιστικού συστήματος. 

Για  άλλη  μια  φορά  ακολουθούν  την  παλιά  χρεοκοπημένη  συνταγή  της 
μείωσης των συντάξεων και της αύξησης των ορίων ηλικίας. Καμία λύση δεν 
είναι  βιώσιμη,  σοβαρή  και  αποδεκτή  αν  δεν  αντιμετωπίζει  το  πραγματικό 
πρόβλημα του ασφαλιστικού που είναι οι πόροι δηλαδή τα έσοδα. 

Το κράτος δεν ενδιαφέρεται: 

• Για τη μεγάλη λεηλασία των αποθεματικών των ταμείων. 

• Για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. 

• Για τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. 

• Για τις ανεξέλεγκτες δαπάνες υγείας. 

• Για τις οφειλές στα ταμεία που ξεπερνούν τα 8 δις. 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ 
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Στο όνομα της αποπληρωμής του δημόσιου χρέους η Κυβέρνηση υιοθέτησε 
ένα  ευρύ  πρόγραμμα  αποκρατικοποιήσεων  με  το  οποίο  ουσιαστικά 
ξεπουλάνε τα πάντα. 

Τα  λιμάνια,  τα  αεροδρόμια,  τους  αυτοκινητόδρομους,  την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  τον 
ΟΠΑΠ,  το  Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο,  τα  ΕΛΤΑ,  τη  ΔΕΗ,  τη  ΛΑΡΚΟ,  όλη  την 
περιουσία του Ελληνικού λαού. 

Ξεπουλάνε τα πάντα σε μία εποχή που η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών 
αυτών είναι πολύ μικρότερη της πραγματικής τους αξίας. 

Είναι  τόσο  αδίστακτοι  που  φτάσανε  στο  σημείο  να  ξεπουλάνε  το  φυσικό  
αγαθό και αναγκαίο για τη ζωή, το νερό. 

Μέχρι τέλους του 2014 ιδιωτικοποιείται η ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. 

Με  βάσει  τα  τελευταία  στοιχεία  του  χρηματιστηρίου,  ο  όποιος  ιδιώτης, 
δίνοντας μόνο 200 εκατομμύρια ευρώ αποκτά την ΕΥΔΑΠ που η πραγματική 
της αξία ανέρχεται στα 2 δις. 

Σημαντικότερες δράσεις και ενέργειες στην 3ετή θητεία 

1. Συμμετείχαμε  σε  όλες  τις  κινητοποιήσεις  που  αποφάσισαν  οι 
τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΕ‐ΑΔΕΔΥ με 26 απεργίες και 
άλλες  τόσες  στάσεις  εργασίας.  Πραγματοποιήσαμε  δύο  συλλαλητήρια 
στην Αθήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών εναντίον των περικοπών και των 
απολύσεων  στη  ΔΕΥΑ Μεγάρων.  Συμμετείχαμε  από  κοινού  με  την  ΠΟΕ‐
ΟΤΑ  σε  απεργίες,  στάσεις  εργασίας  και  καταλήψεις  ΔΕΥΑ  και  δήμων  
αντιδρώντας στη διαθεσιμότητα και απολύσεις. 

2. Περιορίσαμε  τις  μειώσεις  αποδοχών που προκύπτουν από  τα  μνημόνια. 
Το 60% των εργαζομένων είχαν μικρότερες μειώσεις αποδοχών από αυτές 
που επέβαλαν οι μνημονιακοί νόμοι. Με κοινή πρόταση της Ομοσπονδίας 
και  της  ΕΔΕΥΑ  πιέσαμε  να  βρεθούν  λύσεις  που  να  μην  ισοπεδώνουν 
μισθολογικά τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα να λειτουργούν οι ΔΕΥΑ. 
Μπλοκάραμε την εφαρμογή του ν. 4024/2011 μέσα από το Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ 
και  την  οικονομική  επιτροπή  εκμεταλλευόμενοι  την  ασάφεια  των 
διατάξεων. Σε πολλές ΔΕΥΑ πραγματοποιήθηκαν μειώσεις αποδοχών 35% 
σε  σύγκριση  με  το  έτος  2009.  Εκμεταλλευτήκαμε  την  Π.Ν.Π.  268/31‐12‐
2011  που  πέρασε  από  το  Υπουργικό  Συμβούλιο  μετά  από  πίεση  κατά 
κύριο λόγο της ομοσπονδίας. Θέση μας ήταν και είναι να ισχύουν οι ΣΣΕ 
στις  ΔΕΥΑ  και  αυτό  αρχικά  διεκδικήσαμε.  Θα  ήταν  όμως  λάθος  αν 
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ταυτόχρονα  δεν  προσπαθούσαμε  να  περιορίσουμε  τις  απώλειες, 
ερμηνεύοντας  διατάξεις  όπως  εμείς  θέλαμε,  δίνοντας  κατευθύνσεις  στα 
σωματεία. 

3. Συμβάλλαμε σε μεγάλο βαθμό στην αποτροπή κλεισίματος των ΔΕΥΑ που 
πριν 2‐3 χρόνια έπαιρνε επικίνδυνες διαστάσεις. Πλέον δεν υπάρχουν τα 
κίνητρα για να μεταφερθεί το αντικείμενο ύδρευσης – αποχέτευσης στους 
δήμους.  Υπάρχει  ισότιμη  μεταχείριση  ΔΕΥΑ  και  Δήμων  στον  ΦΠΑ  των 
τιμολογίων και στην ίδια συμμετοχή στα έργα. 

4. Με  δική  μας  προσπάθεια  κατοχυρώθηκαν  οι  θέσεις  εργασίας  σε 
περίπτωση που κλείσει μία ΔΕΥΑ και μεταφερθεί το αντικείμενο στο δήμο. 
Πλέον όλοι οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στο δήμο αν κλείσει μια ΔΕΥΑ με 
απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Το νόμο 3801/2009 που συμπλήρωσε ο 
νόμος 3938/2011 και η μεταφορά του προσωπικού γίνεται αυτοδίκαια. 

5. Αγωνιζόμαστε εναντίον της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων ύδρευσης 
αποχέτευσης  με  ανακοινώσεις,  άρθρα  σε  τοπικές  εφημερίδες,  με 
συνεντεύξεις,  με  ημερίδες  αναδείξαμε  το  έργο  των  ΔΕΥΑ,  το  σημαντικό 
περιβαντολλογικό  ρόλο  τους  και  την  αρνητική  παγκόσμια  εμπειρία  από 
την ιδιωτικοποίηση του νερού. Στηρίξαμε την προσπάθεια του σωματείου 
Σαντορίνης  να  μην  αναλάβει  την  διαχείριση  των  δικτύων  ύδρευσης 
αποχέτευσης της Σαντορίνης η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ. 

6. Συμμετείχαμε  και  πετύχαμε  μαζί  με  την  ΕΔΕΥΑ,  πιέζοντας  την  πολιτική 
ηγεσία,  επίλυση  σημαντικών  αιτημάτων  και  προβλημάτων  λειτουργίας 
των  ΔΕΥΑ  όπως  την  καθιέρωση  κοινωνικού  τιμολογίου  για  τις  ευπαθείς 
κοινωνικά  ομάδες,  καταβολή  ετήσιας  επιχορήγησης  μέσω  των  ΚΑΠ, 
έλεγχο  επιτρόπων  για  δαπάνες  άνω  των  5000  ευρώ,  καθιέρωση  πάγιου 
τέλους στα τιμολόγια, απάλειψη της ίδιας συμμετοχής στα έργα του ΕΣΠΑ 
κ.ά. 

7. Με  πρωτοβουλία  της  Ομοσπονδίας  και  την  προσπάθεια  πολλών 
σωματείων  ενημερώθηκαν  σχεδόν  όλοι  οι  βουλευτές  της  Περιφέρειας, 
Υπουργοί, κόμματα, κυβερνητικοί παράγοντες για το ρόλο, το έργο και την 
αναγκαιότητα  ύπαρξης  των  ΔΕΥΑ.  Μέχρι  τέλος  του  έτους  θα  κριθεί  το 
μέλλον  των  ΔΕΥΑ  και  των  εργαζομένων.  Θα  κριθεί  αν  παραμείνουν  οι 
ΔΕΥΑ ή μεταφερθεί  το αντικείμενο στο δήμο και  το προσωπικό ενταχθεί 
στο  θεσμό  της  κινητικότητας‐διαθεσιμότητας.  Γι  αυτό  είναι  σημαντική  η 
ενημέρωση που κάναμε. 
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8. Πραγματοποιήθηκαν  κάθε  χρόνο  περιφερειακές  συσκέψεις  που  όλοι 
γνωρίζουμε  πόσο  αναγκαίες  είναι  καθώς  και  συγκλίσεις  του  Γενικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Έγινε πλήρης ενημέρωση για τις ενέργειες, 
τις δράσεις, τα προβλήματα και τα αιτήματα της ομοσπονδίας. Από αυτές 
τις συναντήσεις προέκυψε ο προγραμματισμός δράσης της ομοσπονδίας. 

9. Η  ομοσπονδία  συμμετέχει  με  δικηγόρο  σε  δικαστικούς  αγώνες  που 
ξεκίνησαν  τα  σωματεία.  Οι  μέχρι  τώρα  αποφάσεις  είναι  θετικές  και 
ελπίζουμε στην τελική νίκη. Ο δικαστικός αγώνας γίνεται και εναντίον της 
εγκυκλίου  που  αλλάζει  το  νόμο  4093/12  με  επιπλέον  25%  μειώσεις 
αποδοχών  και  εναντίον  των  μνημονίων  ιδιαίτερα  του  τρίτου  που  με  το 
νόμο 4093/12 καταργούνται οι Σ.Σ.Ε. Η δικαστική προσπάθεια στηρίζεται 
και με  τρεις  γνωμοδοτήσεις που  κάλυψε οικονομικά η ομοσπονδία,  των 
κ.κ.  Κατρούγκαλου  για  το  δεύτερο  μνημόνιο  και  του  κ.  Χλέπα  και 
δικηγόρου  από  τα  Ιωάννινα  για  το  τρίτο  μνημόνιο.  Η  ομοσπονδία 
συμμετέχει επίσης με δικηγόρο σε δικαστικό αγώνα συναδέλφου από τη 
ΔΕΥΑ  Άργους,  εναντίον  του  περιορισμού  της  αποζημίωσης  λόγω 
συνταξιοδότησης που θέτει ο Α.Ν. 173/67.  

10. Με παρεμβάσεις  στις  κατά  τόπους ΔΕΥΑ βοηθήσαμε  να βρεθούν  λύσεις 
σε  σημαντικά  προβλήματα  συναδέλφων.  Δόθηκαν  εκατοντάδες 
απαντήσεις γραπτές και τηλεφωνικές σε ερωτήματα συναδέλφων. 

11. Συμμετείχαμε στα τρία συνέδρια της ΕΔΕΥΑ των τριών τελευταίων χρόνων 
και τα μετατρέψαμε κυριολεκτικά σε συνέδρια υπεράσπισης των θέσεων 
των  εργαζομένων.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  το  συνέδριο  της  Χίου 
όπου  «αγανακτισμένος»  ο  Δήμαρχος  Κορίνθου  αντέδρασε  λέγοντας  ότι 
νιώθει  πως  βρίσκεται  σε  συνέδριο  εργαζομένων  και  όχι  εργοδοτών.  Στο 
συνέδριο  της  Λάρισας  πριν  δύο  χρόνια  έγινε  μεγάλη  προσπάθεια  να 
αποδυναμώσουμε την άποψη αρκετών Δημάρχων να κλείσουν τις ΔΕΥΑ. 

12. Υπογράψαμε  την  ΚΣΣΕ  κατοχυρώνοντας  τη  συνέχιση  της  σύμβασης.  Έτσι 
ιδιαίτερα  οι  νέοι  εργαζόμενοι  που  δεν  είχαν  περικοπές  με  το  δεύτερο 
μνημόνιο  παρέμειναν  στην  ΚΣΣΕ.  Επίσης    συνεχίζουν  να  ισχύουν  τα 
θεσμικά  της  σύμβασης  και  οι  παροχές  σε  είδος.  Πετύχαμε  την 
αναβάθμιση στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση των τεχνιτών χωρίς πτυχίο 
καθώς και των χειριστών και οδηγών. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι 
αν κερδίσουμε τα δικαστήρια εναντίον των μνημονίων θα έχουμε ΣΣΕ σε 
ισχύ  για  να  αμειβόμαστε.  Αν  δεν  έχουμε  ΣΣΕ  ενεργή  και  δικαιωθούμε 
δικαστικά τότε θα μας εντάξουν στη ΣΣΕ της ΓΣΕΕ των 586 €.     
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13. Με  πρόταση  της  ομοσπονδίας  ελάχιστοι  εργαζόμενοι  υπέγραψαν 
υπεύθυνη  δήλωση  για  την  προϋπηρεσία  τους  εκτός  ΔΕΥΑ.  Έτσι 
αποφύγαμε  πιθανές  δεκάδες  απολύσεις  συναδέλφων  μέσω  της 
εργασιακής εφεδρείας. 

14. Με  παρέμβαση  της  ομοσπονδίας  κατέθεσαν  ερώτηση  στη  Βουλή 
περισσότεροι από 30 βουλευτές για το μέλλον των ΔΕΥΑ αλλά και για  τις 
μειώσεις των αποδοχών μας. 

15. Σταματήσαμε  το  κλείσιμο  της  ΔΕΥΑ  Σκοπέλου  με  παρέμβασή  μας  στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Να  παραμείνουν  οι  ΔΕΥΑ  με  την  ίδια  νομική  μορφή  υπερασπίζοντας  το 
δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα τους. 

 ΔΕΥΑ οικονομικά αυτοδύναμες στην υπηρεσία του πολίτη.  

 Να μην ισχύσει ο θεσμός της κινητικότητας ‐ διαθεσιμότητας – απόλυσης.  

 Να  ισχύσουν  οι  ΣΣΕ  και  ο  θεσμός  των  ελεύθερων  συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. 

 Προσλήψεις  του  αναγκαίου  μόνιμου  προσωπικού  για  την  εύρυθμη 
λειτουργία των ΔΕΥΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Εφαρμογή  του θεσμού  της  επιφυλακής και υπερωριών σύμφωνα με  την 
εργατική νομοθεσία.  

 Κατάργηση του ελέγχου των ΔΕΥΑ από τους επιτρόπους. 

 Εφαρμογή του άρθρου 25 του νόμου 1069/80 που επιβάλλει τα έσοδα να 
είναι ίσα με τα έξοδα. 

 Να μη  γίνουν συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ ανά περιφέρεια  γιατί  η  γιγάντωση θα 
φέρει πιο εύκολα την ιδιωτικοποίηση. 

 Ενισχυμένη  και  όχι  απλή  πλειοψηφία  του  δημοτικού  συμβουλίου  που 
ισχύει σήμερα για το κλείσιμο μιας ΔΕΥΑ. 

 Μείωση  του  τιμολογίου  της  ΔΕΗ  για  βιολογικούς  καθαρισμούς  και 
αντλιοστάσια. 

 Κατάργηση του Α.Ν. 173/67. 
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 Νέα ρύθμιση χρεών στις ΔΕΥΑ. 

 Να  μην  ισχύει  το  ασυμβίβαστο  εκλογής  εργαζομένων  των  ΔΕΥΑ  σε 
δημοτικό συμβούλιο. 

Συναδέλφισσες ‐Συνάδελφοι 

Το Δ.Σ.  με παρεμβάσεις σε όλα  τα επίπεδα ανέδειξε  τα προβλήματα και  τα 
αιτήματα  των  εργαζομένων  χωρίς  αυταπάτες,  χωρίς  ρητορικούς 
φανφαρονισμούς    και  λαϊκισμούς,  όπως  συνηθίζεται  στο  συνδικαλιστικό 
κίνημα προκειμένου ν’ αποφύγουν τις ευθύνες  τους αλλά και να καλύψουν 
το ανέφικτο των προτάσεων τους.  

Λειτουργήσαμε  χωρίς  να  δεχόμαστε  παρεμβάσεις  από  κανέναν,  χωρίς 
χειραγώγηση  από  κομματικούς  παράγοντες  και  ομαδάρχες,  χωρίς 
εξωθεσμικές  υποδείξεις.  Τις  αποφάσεις  τις  λαμβάνουν  τα  όργανα  της 
ομοσπονδίας  μας  με  την  τήρηση  όλων  των  κανόνων  δημοκρατικής 
λειτουργίας. 

Η  αντίθεση  μας  στα  μνημόνια  δεν  ήταν  ευκαιριακή.  Εκφράστηκε  με  κάθε 
τρόπο σε όλες τις δράσεις μας και τις απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Επενδύουμε  στη  λύση  και  όχι  στο  πρόβλημα.  Δεν  επαναπαυθήκαμε  στη 
γενικόλογη  καταγγελία  των  μνημονίων  αφήνοντας  ουσιαστικά  να 
εφαρμόζονται ως έχουν. 

Επιδιώκουμε  την  ικανοποίηση  του  στόχου  χωρίς  να  παραβλέπουμε  καμία 
πρακτική  που  μπορεί  να  φέρει  αποτέλεσμα  (διάλογο,  παρεμβάσεις, 
δικαστικοί αγώνες, απεργίες). 

Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή 

 Να ακυρώσουμε τις αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές. 

 Να επιβάλλουμε  το σεβασμό  και  την  ικανοποίηση  των δικαιωμάτων  και 
αιτημάτων μας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

 Να αποκρούσουμε τις πολιτικές του Νεοφιλελευθερισμού. 

 Να  αποτρέψουμε  το  ξεπούλημα  των  επιχειρήσεων  ύδρευσης  – 
αποχέτευσης. 

****** 


