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Δικαιωμένοι δηλώνουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΙ μετά την απόφαση του Δικαστηρίου να
μην κάνει δεκτή την αίτηση ανάκλησης επί των ασφαλιστικών μέτρων, που είχαν κερδίσει
προσωρινά οι για τις επιπλέον περικοπές στο μισθολόγιό τους, οι οποίες είχαν
αποφασιστεί από την επιχείρηση μετά το 2013.

Οι εργαζόμενοι είχαν προσφύγει σε προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία είχαν
κερδίσει ενώ η οριστική εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τις 7 Ιουνίου.

Ωστόσο, χωρίς τουλάχιστον οι ίδιοι να το περιμένουν, ενημερώθηκαν για την αίτηση
ανάκλησης που κατατέθηκε από τον Δήμαρχο, η οποία συζητήθηκε πριν ένα περίπου μήνα
στο Δικαστικό Μέγαρο με την απόφαση να είναι θετική για τους ίδιους.

Η αίτηση ανάκλησης, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μία
ακόμη πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής και της διοίκησης της επιχείρησης, που
αντιβαίνει στα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά και της ίδιας της επιχείρησης.

Στο σχετικό δικόγραφο μάλιστα, τονίζεται πως εάν δεν εφαρμοστούν οι περικοπές που
έχει προτείνει η διοίκηση, τότε το ετήσιο κόστος της επιβάρυνσης για τον προϋπολογισμό
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της επιχείρησης θα είναι 2 εκ. ευρώ.

Αυτό το οποίο τονίζουν όμως οι εργαζόμενοι και μας τόνισε μιλώντας στους «Ν.Α.» η
πρόεδρός τους, Πόπη Σηφακάκη, είναι πως οι εργαζόμενοι έχουν ήδη υποστεί μειώσεις
στους μισθούς τους σε ποσοστό 35% από το 2009, με βάση το ενιαίο μισθολόγιο με τη
Δημοτική Αρχή να θέλει να προχωρήσει και σε περεταίρω μειώσεις, χωρίς όμως αυτό να
προβλέπεται από πουθενά.

«Αυτό που δεν έχουν καταλάβει και ελπίζω να το καταλάβουν πριν πάμε στο Δικαστήριο
είναι πως κάθε εργαζόμενος στη ΔΕΥΑΙ έχει χτίσει τις λεγόμενες ¨προσωπικές διαφορές¨
στο μισθολόγιό του τις οποίες όμως το Δ.Σ. της Επιχείρησης δεν τις αναγνωρίζει και θέλει
να τις κόψει», μας είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια δήλωσε αρχικά δικαιωμένη για την απόφαση ενώ εξήγησε πως οι εργαζόμενοι έχουν
προτείνει εξωδικαστικό συμβιβασμό δείχνοντας καλή διάθεση για συνεννόηση σε μια
ιστορία που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στη σχέση τους με τον πρόεδρο και
κυρίως τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΙ, Μάκη Χρυσοστόμου.

«Εμείς, αν τελικά χρειαστεί, θα ξεδιπλώσουμε όλα μας τα επιχειρήματα στο δικαστήριο και
θα φανεί εκεί πως έχουμε δίκιο. Ελπίζουμε να μη φτάσουμε ως εκεί. Έχουμε εξηγήσει στον
κ. Χρυσοστόμου ότι κάνει λάθος αλλά δεν ξέρω ποιος τον συμβουλεύει να συνεχίσει»,
σημείωσε ηκ. Σηφακάκη.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Επιχείρησης μιλώντας στους «Ν.Α.» τόνισε ότι δεν
έχει δει ακόμα το σκεπτικό της απόφασης και πως με την ενημέρωση που είχε μέχρι χθες
δεν αλλάζει τίποτα και όλα θα κριθούν στο δικαστήριο της 7ης Ιουνίου.

Η αντιμισθία Χρυσοστόμου

Εκτός όμως από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ένα ακόμα θέμα που αφορά το οικονομικό
προέκυψε στη ΔΕΥΑΙ.
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Πρόκειται για την παλιά, αλλά με πολύ ντόρο, ιστορία της αντιμισθίας του κ. Χρυσοστόμου.

Με απόφαση του Δ.Σ. η οποία όμως καταγγέλθηκε από την αντιπολίτευση ο κ. Χρυσοστόμου
προβλεπόταν να εισπράττει το 50% της αντιμισθίας του Δημάρχου.

Σύμφωνα με μια ερμηνεία του νόμου όμως, αυτή δεν θα έπρεπε να ξεπερνά το 25%.

Έτσι λοιπόν ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΙ αμειβόταν με αυτό το ποσοστό.

Πριν μερικές μέρες με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο οποίο είχε προσφύγει
κάποιος ομόλογος του κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος αντιμετώπισε το ίδιο θέμα, ορίζεται πως η
αντιμισθία του αντιπροέδρου των ΔΕΥΑ φτάνει το 50% του μισθού του Δημάρχου.

Έτσι στο τελευταίο Δ.Σ. της Επιχείρησης, πάρθηκε η σχετική απόφαση για την... αύξηση
των χρημάτων που θα λαμβάνει ο κ. Χρυσοστόμου με τον ίδιο να δηλώνει δικαιωμένος,
αφού, όπως είπε, είχε δεχτεί μεγάλο πόλεμο λάσπης εκείνη την περίοδο.
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