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                                                                           Προς

     Τα μέλη του Δ.Σ. του  Σωματείου Εργαζομένων στον Τομέα Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.ΑΠ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε μετά από επιτυχή χειρισμό και ενέργειες του γραφείου μου  εξεδόθη η υπ’αριθμ. 
7083/2017 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία απέρριψε την αίτηση ανάκλησης της Ε.Υ.Δ.ΑΠ. κατά της 
υπ’αριθμ. 6099/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνοντας τους σε αυτήν 
αναφερομένους 94 εργαζομένους και μέλη του Σωματείου σας (Κοροβέσης και λοιποί 93).

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.ΑΠ. διά της υπ’ αριθμ. 19389/25.10.2017 απόφασής του 
ενέκρινε την αναδρομική καταβολή στους εργαζόμενους - μέλη σας  των περικοπεισών αποδοχών τους από το 
μήνα Ιούνιο του 2013  έως  σήμερα και για τον σκοπό αυτό στις 26.10.2017 κατέβαλε σε έκαστο εργαζόμενο το 
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ποσόν των 15.000 ευρώ. Η τελική εκκαθάριση των αποδοχών αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί 
υποχρεωτικά στον αμέσως επόμενο μήνα μισθοδοσίας. Εξ αρχής μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. της 
Ε.ΥΔ.Α.Π σας εξέφρασα την άποψή μου ότι σε περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής της απόφασης του Δ.Σ. 
θα έπρεπε να προβούμε άμεσα σε ενέργειες για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων, επί της οποίας 
άποψης δεν υπήρξε σαφής τοποθέτηση εκ μέρους σας.   

Με δεδομένο ότι ο επόμενος μήνας μισθοδοσίας είναι ο Νοέμβριος 2017, θα έπρεπε η Υπηρεσία 
Μισθολογίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. να προβεί σε εκκαθάριση και να καταβάλει το υπόλοιπο των οφειλομένων 
αναδρομικών αποδοχών μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Όπως, όμως, ενημερωθήκαμε η Υπηρεσία 
Μισθολογίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. δήλωσε αδυναμία να προβεί σε εκκαθάριση εντός του Νοεμβρίου και τοποθετεί 
αυτήν στο διάστημα μεταξύ 20 έως 30 Δεκεμβρίου 2017.

   Κατά τη συνεδρίαση της 20.11.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
ενημέρωσα τον Πρόεδρο του Σωματείου σας κ. Ραντίτσα  για την εξέλιξη αυτή και επεσήμανα ως είχα 
υποχρέωση για το μικρό αλλά υπαρκτό ενδεχόμενο να εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της κύριας αγωγής 
των εργαζομένων (της οποίας η συζήτηση έχει προσδιορισθεί από την Ε.ΥΔ.ΑΠ για τη δικάσιμο της 4.12.2017) 
πριν από την τελική εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος στην περίπτωση αυτή η Ε.ΥΔ.ΑΠ. να 
αρνηθεί να καταβάλει τα επιπλέον οφειλόμενα ποσά  στα μέλη σας.  

Για την προστασία των μελών σας και εντολέων μου έκρινα ορθό και ενημέρωσα εκ νέου τον Πρόεδρο 
του σωματείου σας ότι θα έπρεπε να εξετασθεί πλέον άμεσα η αρχική μου θέση περί αναγκαστικής εκτέλεσης 
της απόφασης με κοινοποίηση επιταγής προς πληρωμή, ενέργεια βεβαίως στην οποία η Ε.ΥΔ.ΑΠ. θα αντιταχθεί 
με όλα τα διαθέσιμα μέσα (π.χ. άσκηση ανακοπής, αίτησης αναστολής κ.τ.λ.) και με αυξημένες γι’αυτήν 
πιθανότητες επιτυχίας, δεδομένου ότι είχε ήδη προβεί σε μερική εξόφληση  αλλά και ενόψει της σε πολύ 
σύντομο χρόνο εκδίκασης της κύριας αγωγής. 

Μέχρι σήμερα και επειδή ουδεμία συγκεκριμένη απάντηση έλαβα, προέβην σε κατάλληλες ενέργειες, 
αποτέλεσμα των οποίων ήταν η Νομική Υπηρεσία της Ε.ΥΔ.ΑΠ. να αποδεχθεί και να μας προτείνει η ίδια τα 
εξής: α) Να αναβληθεί η συζήτηση της κύριας αγωγής  για τον Απρίλιο του 2018, και β) να προχωρήσει 
κανονικά  η εκκαθάριση σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19389/2017 απόφαση  του Δ.Σ. Πρακτικά τα ανωτέρω 
σημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν  τα υπόλοιπα ποσά που τους οφείλονται μέχρι την 25.10.2017 αλλά 
και ότι η Ε.ΥΔ.ΑΠ. θα συνεχίσει να έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στους εργαζόμενους τις αποδοχές τους 
χωρίς τις περικοπές του Ν.4024/2011 μέχρι την έκδοση της απόφασης, η οποία δεν αναμένεται υπό κανονικές 
συνθήκες προ του Σεπτεμβρίου 2018. Θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι 
διασφαλίζει - στο πλαίσιο βεβαίως των συνθηκών αλλά και του εφικτού - τα συμφέροντα των εργαζομένων. 
Σημειώνεται, ότι επιτύχαμε  η Ε.ΥΔ.ΑΠ.  να προβεί στις ως άνω προτάσεις παρά την αρχικώς αδιαπραγμάτευτη 
στάση της, η οποία ήθελε την συντομότατη εκδίκαση της κύριας αγωγής.

Όπως εχθές όλως αιφνιδίως ενημερώθηκα διά της από 22.11.2017  ανακοίνωσης του σωματείου σας, 
δεν διατελώ πλέον νομικός σας σύμβουλος και άρα οι ενέργειές μου δεν τεκμαίρονται πλέον ως σύμφωνες με 
τη βούλησή σας. Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι το σωματείο σας  εξ αρχής στήριξε τη διεκδίκηση της 
κατάργησης των περικοπών του Ν. 4024/2011 προτρέποντας τους εργαζόμενους σε δικαστικές διεκδικήσεις 
και αναθέτοντας σ’ εμένα την άσκηση αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και επειδή όπως 
αντιλαμβάνεσθε το ζήτημα είναι σοβαρό, “ακανθώδες” και αφορά στα μέλη σας των οποίων τα συμφέροντα 
προασπίζεσθε,  σας καλώ να μου κοινοποιήσετε εγγράφως τις απόψεις σας μέχρι αύριο το μεσημέρι 
24.11.2017 και ώρα 14.00.  Παρακαλώ να τηρηθεί η ως άνω προθεσμία καθώς η Νομική Υπηρεσία της Ε.ΥΔ.ΑΠ. 
με ενημέρωσε εγγράφως σήμερα το πρωί ότι ζητεί να της απαντήσω αν θα συναινέσουμε σε αναβολή μέχρι 
αύριο 24.11.2017 και ώρα 16.00. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που αποδεχθούμε την πρόταση της Ε.ΥΔ.ΑΠ. 
αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να μην προβούμε σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 6099/2013 απόφασης 
ασφαλιστικών μέτρων, αφού ούτως ή άλλως αυτή θα είναι άνευ αντικειμένου.  
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Μετά τιμής,                                                                

                                                                                                Αθήνα, 23.11.2017

                                                            Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εργαζομένων 

            Επαμεινώνδας Σ. Τσάντης
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