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Η ΕΤΔΑΠ ΔΙΑΨΕΤΔΕΙ ΣΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΤΕΩΝ 

Ζκπλθξθ προκαλεί θ ςθμερινι ανακοίνωςθ τθσ ΑΔΕΔΥ αναφορικά με το ηιτθμα των 23 υδρονομζων, 

εργαηόμενων ςτθν ΕΥΔΑΠ, ςτθν οποία επιχειρείται πλιρθσ διαςτρζβλωςθ τθσ αλικειασ. Οι 

ςυντάκτεσ τθσ ανακοίνωςθσ παρουςιάηουν τθ Διοίκθςθ τθσ ΕΥΔΑΠ να απολφει τουσ 23 υδρονομείσ, 

ενώ ιςχφει ακριβώσ το αντίκετο. 

Η αλικεια είναι πωσ πρόκειται για μια υπόκεςθ που διαρκεί 8 χρόνια, για τθν οποία ζχουν εκδοκεί 

δφο αλλθλοςυγκρουόμενεσ τελεςίδικεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ: Σφμφωνα με τα πολιτικά δικαςτιρια 

(αποφάςεισ Μονομελών Πρωτοδικείων) οι υδρονομείσ κα πρζπει να προςλθφκοφν για 7μθνθ 

δοκιμαςτικι περίοδο, ενώ ςφμφωνα με τα διοικθτικά δικαςτιρια (αποφάςεισ Διοικθτικών Εφετείων) 

δεν κα πρζπει να προςλθφκοφν. Το ηιτθμα καλείται να επιλφςει με τθν οριςτικι και αμετάκλθτθ 

απόφαςι τθσ θ Ολομζλεια του Αρείου Πάγου, όπου και κα εκδικαςτεί θ υπόκεςθ τθν Πζμπτθ 19-10-

2017. Στθν Ολομζλεια του Αρείου Πάγου προςζφυγε θ Ειςαγγελζασ του Αρείου Πάγου, αςκώντασ 

αναίρεςθ «υπζρ του νόμου».  

Η ςθμερινι Διοίκθςθ τθσ ΕΥΔΑΠ, παρότι κα μποροφςε να αναμζνει τθν οριςτικι απόφαςθ τθσ 

Δικαιοςφνθσ – όπωσ άλλωςτε ζπραξαν όλεσ οι προθγοφμενεσ Διοικιςεισ  –, αποφάςιςε να προςλάβει 

τουσ 23 υδρονομείσ και, αποδεχόμενθ τισ κετικζσ κρίςεισ των υπθρεςιακών παραγόντων, προζβθ ςε 

όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ αποςτζλλοντασ κετικι ειςιγθςθ ςτο ΑΣΕΠ. Στθ δικαιοδοςία του ΑΣΕΠ 

άλλωςτε ανικει και θ τελικι απόφαςθ, τθν οποία αναμζνουμε.   

Σιμερα θ Διοίκθςθ τθσ ΕΥΔΑΠ εξακολουκεί να ςτζκεται ςτο πλευρό των 23 υδρονομζων, με κετικι 

για αυτοφσ παρζμβαςθ ςτον Άρειο Πάγο. Όλα τα ανωτζρω επιβεβαιώνει και θ ςχετικι ςθμερινι 

ανακοίνωςθ (17-10-2017) τθσ Ομοςπονδίασ Εργαηομζνων τθσ ΕΥΔΑΠ, ςτθν οποία αναφζρεται μεταξφ 

άλλων: «Καλοφμε τη Διοίκηςη τησ Εταιρείασ να ςυνεχίςει τη θετική ςτάςη που ζχει μζχρι ςήμερα και 

να δείξει ζμπρακτα για μία ακόμα φορά τη θζληςή τησ με τη θετική παρουςία τησ ςτο δικαςτήριο».  

Θζλουμε να πιςτεφουμε ότι θ ΑΔΕΔΥ υπιρξε απλώσ κφμα παραπλθροφόρθςθσ και δεν εξυπθρετεί 

άλλουσ ςκοποφσ.  

 


