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Ξεμπερδεύουμε με το παλιό  Κερδίζουμε το αύριο

Κατανοούμε πλήρως το πανικό της ΕΚΟ ΝΔ ΕΥΔΑΠ  που με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της 
προσπαθεί να σπιλώσει τη μόλις δύο μηνών Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ αλλά και στελέχη της 
εταιρείας που χρόνια τώρα αγωνίζονται για μία σύγχρονη Δημόσια Εταιρεία Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης που θα λειτουργεί σε όφελος του Δημοσίου και της Κοινωνίας.

Τους κατανοούμε πλήρως γιατί η επερχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 20 του Σεπτέμβρη θα 
βάλει τις βάσεις ώστε το  καθεστώς ανομίας  αδιαφάνειας  διαπλοκής και πελατειακών 
σχέσεων που για χρόνια λυμαίνονται την αξιοπρέπεια των πολιτών και τα Δημόσια Ταμεία 
θα λάβει οριστικό τέλος. 

Τους κατανοούμε πλήρως γιατί η μόλις δύο μηνών Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ σε συνθήκες 
πραγματικής πολιορκίας,  εκβιασμών και οικονομικής ασφυξίας  από τους δανειστές του 
εξωτερικού και της ταυτόχρονης διαρκούς υπονόμευσης από το εγχώριο απερχόμενο 
πολιτικό σύστημα, που σημαντικό τμήμα του είναι  το κατεστημένο της ΕΥΔΑΠ, απέδειξε σε 
όλους: 

 Ότι είναι δυνατόν και προσλήψεις φοιτητών  είναι  να γίνονται με διαφάνεια και 
αξιοπρέπεια.

 Και  η ανάκτηση σημαντικών λειτουργικών  αντικειμένων της ΕΥΔΑΠ είναι δυνατή, 
με αξιοποίηση των ήδη εργαζόμενων  της ΕΥΔΑΠ με σημαντικό όφελος για την 
ΕΥΔΑΠ και το Δημόσιο, (μόνο από το ΚΕΛ Θριασίου το όφελος είναι πάνω από 
300.000€ το χρόνο)



 Και η εξοικονόμηση σημαντικών κεφαλαίων γίνεται με τους απαραίτητους ελέγχους
και προγραμματισμό

Κατανοούμε επίσης το πανικό τους γιατί κυρίως σε ένα δίμηνο, μέσα στο καλοκαίρι 
αποδείχθηκε ότι ένας άλλος τρόπος διαχείρισης μιας Δημόσιας Εταιρείας είναι εφικτός. 

Η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ  για ,         αξιοκρατία η διαφάνεια και οι αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ είναι

 .άμεσα εφαρμόσιμη

 Αρκεί οι εργαζόμενοι με όραμα με ήθος με μεράκι με φαντασία και πρωτοβουλία 
ανεξάρτητα από πολιτικές οι παραταξιακές  προτιμήσεις αφεθούν να κάνουν τη δουλειά 
τους, εξυπηρετώντας το Δημόσιο συμφέρον και όχι όσους το ροκανίζουν.

Τους κατανοούμε γιατί και οι εργαζόμενοι της  ΕΥΔΑΠ  με όλες τις Ελληνίδες και τους 
Έλληνες θα συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησε στις 25 Ιανουαρίου

Στις 20 του Σεπτέμβρη ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ

Αποφασισμένοι να τελειώνουν με το παλιό, ώστε το παλιό να μη
τελειώσει   το νέο

ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ


