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Θέμα: «24 συνάδελφοι επιστρέφουν, με προσωρινή διαταγή, στην
εργασίας τους»
Στην εργασία τους επιστρέφουν άμεσα 24 συνάδελφοι (22 σχεδιαστές- 2 εργάτες) που
βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μετά την έκδοση προσωρινής διαταγής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Στην εκδίκαση της υπόθεσης παραβρέθηκαν στελέχη της Ε.Ε της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ., αλλά και
συνάδελφοι από πρωτοβάθμια Σωματεία, τα οποία για το σκοπό αυτό είχαν προκηρύξει για
σήμερα Τρίτη 4 Μαρτίου, στάση εργασίας. Ως μάρτυρας υπεράσπισης των εργαζομένων
κατέθεσε ο συνάδελφος Αρχαιολόγος, Θέμης Βάκουλης.

Πρόκειται, ασφαλώς, για μία πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς είναι η πρώτη δικαστική νίκη
των εργαζομένων στο Δημόσιο ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας. Μάλιστα, έχει
ιδιαίτερη σημασία πως η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Με την προσωρινή διαταγή οι συνάδελφοι επανέρχονται στις θέσεις τους με πλήρη
αμοιβή μέχρι την έκδοση της κύριας απόφασης. Στο μεταξύ, για το διάστημα αυτό ,
αναστέλλεται για τους συγκεκριμένους συναδέλφους η διαθεσιμότητα.

Η Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. ευθύς εξ αρχής είχε συμπεριλάβει στους τρόπους αγώνα για την
αποκατάσταση των συναδέλφων στο ΥΠ.ΠΟ.Α., που βρέθηκαν σε καθεστώς
διαθεσιμότητας, τη δικαστική οδό, παρά το γεγονός ότι είχαν υπάρξει εσωτερικά της
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Ομοσπονδίας διαφορετικές προσεγγίσεις.

Σε κάθε περίπτωση ως Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ. αντιμετωπίζουμε τη σημερινή δικαστική
εξέλιξη με συγκρατημένη αισιοδοξία και συνεχίζουμε τον αγώνα μας
, μέχρι την οριστική δικαίωση όλων των συναδέλφων που βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς.

Χωρίς κορόνες, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, η Ομοσπονδία μαζί με τα πρωτοβάθμια
Σωματεία βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την
προάσπιση του δικαιώματός μας στην εργασία.

Η Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.
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