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Αθήνα,  Φεβρουάριος  2012 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, είχαμε επιτυχή έκβαση του δικαστηρίου των 

ασφαλιστικών μέτρων που είχαμε καταθέσει κατά της εφαρμογής του νόμου 
4024/2011. Μία απόφαση που δικαιώνει πλήρως τη θέση μας ότι δεν πρέπει να γίνουν 
περικοπές στους μισθούς μας μετά την μεταβίβαση των μετοχών του Δημοσίου στο 
ΤΑΙΠΕΔ, καθώς πλέον η ΕΥΔΑΠ δεν είναι εταιρεία η οποία να ανήκει στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του νόμου 4024/2011. 

 

Μετά την αρνητική απάντηση της Διοίκησης να την κάνει 
αποδεκτή για το σύνολο του προσωπικού και να την εφαρμόσει 
άμεσα, προτείναμε στους Συλλόγους μέλη μας να προχωρήσουν σε 
μαζική κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κάνοντας χρήση του 
ΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ.  

 
Εδώ και μία εβδομάδα, «τεχνηέντως» έχει διαρρεύσει από τις Νομικές Υπηρεσίες 

της Ε.ΥΔ.Α.Π., ότι έχει παρέλθει η προθεσμία του ενός μηνός για την άσκηση της 
τακτικής αγωγής και άρα έχει χαθεί η προθεσμία για να καταστεί η απόφαση των 
ασφαλιστικών μέτρων εκτελεστή. 

 
Από εκεί και μετά, κάποιοι γίνανε «δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω». Υιοθετώντας 

πλήρως την «διαρροή» που μόνο την Διοίκηση βολεύει, προχώρησαν και ένα βήμα 
παραπάνω. Αποφάνθηκαν ότι η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων είναι πια 
«σκουπίδι», δημιουργώντας μεγάλη σύγχυση σε όλους τους εργαζόμενους. 

 
Μάλιστα μία παράταξη και κάποιοι Σύλλογοι προσπάθησαν με ανακοινώσεις 

τους να προκαταβάλουν τόσο την έκτακτη Εκτελεστική Επιτροπή όσο και το έκτακτο 
Δ.Σ. της ΟΜ.Ε. πριν τη συνεδρίασή τους, έχοντας ήδη πάρει απόφαση για την 
αποπομπή του Νομικού Συμβούλου. 
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Στο Δ.Σ. της ΟΜ.Ε. την περασμένη Πέμπτη, ο Νομικός 
Σύμβουλος, επέμενε στην θέση μας ότι η απόφαση είναι άμεσα 
εκτελεστή και κυρίως ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ 
των ασφαλιστικών μέτρων. Την άποψή του αυτή την ισχυροποιεί με 
γνωμοδότησή του ο καθηγητής του εργατικού δικαίου Γεώργιος 
Λεβέντης, μία γνωμοδότηση η οποία κατατέθηκε στην ΟΜ.Ε. 

 
Η συζήτηση που ακολούθησε αναλώθηκε στην πρόταση της παράταξης της 

ΔΑΚΕ για αποπομπή του Νομικού Συμβούλου από την ΟΜ.Ε. λόγω του κακού 
χειρισμού του στην υπόθεση αλλά και του σάλου που δημιούργησε στους 
εργαζόμενους. 

 
Αφού αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα, έγινε καθαρό ότι η Ομοσπονδία δεν μπορεί 

και δεν πρέπει να λειτουργεί εν θερμώ, ούτε υπό την πίεση προειλημμένων 
αποφάσεων. Σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι είναι πραγματικά σε απόγνωση από τις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές. Το βαρύ αυτό κλίμα, δεν μπορούμε να το επιβαρύνουμε 
εμείς με άστοχες ενέργειες που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση. Οφείλουμε 
να λειτουργούμε με νηφαλιότητα και σύνεση και πάντα με μοναδικό γνώμονα το 
συμφέρον των εργαζομένων. Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. της ΟΜ.Ε. κατά 
πλειοψηφία αποφάσισε: 

 

Την θετική απόφαση που έχουμε από τα ασφαλιστικά μέτρα, την 
ισχυροποιούμε με κάθε τρόπο, ώστε να λειτουργήσει ευεργετικά για 
όλο το προσωπικό. Το ζήτημα των εξωτερικών μας συνεργατών 
μπορεί να συζητηθεί ανοικτά και χωρίς προαπαιτούμενα και ως προς 
τα πρόσωπα και ως προς τον τρόπο.  

 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 
 Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Κερδίσαμε μία μεγάλη μάχη, έχουμε όμως 
μπροστά μας πολλές μάχες και αγώνες μέχρι να κερδίσουμε τον «πόλεμο». Δεν 
επαναπαυόμαστε, δεν εφησυχάζουμε. Κλείνουμε τα αυτιά μας στις «σειρήνες» που 
προσπαθούν να απαξιώσουν κάθε τι θετικό που έχουμε πετύχει.  
 

Η Ομοσπονδία δεν επιβάλλει τις αποφάσεις της. Χαράζει την στρατηγική και την 
τακτική. Με συντριπτική πλειοψηφία και παρουσία όλων των Συλλόγων, αποφασίσαμε 
την μαζική κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Είναι λοιπόν στη διακριτική ευχέρεια των 

Συλλόγων να αξιοποιήσουν το Θετικό δεδικασμένο που έχουμε πολύ δε περισσότερο 
η επιλογή του Δικηγόρου με τον οποίο θα συνεργαστούν.  

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 

 
 

Ο Πρόεδρος Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Βαγγέλης Αλεξανδράκης Γιώργος 



 


