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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 

Περί “Ανεξάρτητης» Δικαιοσύνης και άλλα …παιδικά παραμύθια 

Με μία πρωτοφανή απόφαση (επισυνάπτεται), πλήρη αντιφάσεων και – φοβούμαστε – προϊόν συναλλαγής, 
υπόγειων διαδρομών και εκβιασμών, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθηκε επί των ασφαλιστικών μέτρων του 
«Συνδέσμου Εργαζομένων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ» για τη ΜΟΝΟΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ αναθεώρηση της Δ-214 
(Διαδικασία Κατατάξεων) από τη Διοίκηση της Εταιρείας. 
Δεν είναι μόνο η απόρριψη των ασφαλιστικών και η επιδίκαση (βάσει Νόμου !!!) δικονομικού προστίμου 300 € στο 
Σύνδεσμο Εργαζομένων (…αφού έχασε τη Δίκη), αλλά και η όλη ουσία αυτής της απόφασης: ενώ στην 
ακροαματική διαδικασία ξεσκεπάστηκε όλη η προσπάθεια της Διοίκησης να δίνει μέσω της Αναθεωρημένης Δ-214 
κλιμάκια στους αρεστούς και κολλητούς κατά το δοκούν, κάτι που οδήγησε στην εντολή αναστολής εκτέλεσης της 
Δ-214 – Rev. 1, η τελική απόφαση έφερε τα πάνω – κάτω, ουσιαστικά δίνοντας το δικαίωμα στη Διοίκηση της 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ να κάνει ότι θέλει, εντελώς ανεξέλεγκτα, αναφορικά με τη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού της 
Εταιρείας. Πρόκειται, εν ολίγοις, για ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΚΑΝΔΑΛΟ !!! 

Εμείς, ως Πρωτοβουλία Εργαζομένων, δεν είχαμε – βέβαια – ποτέ αυταπάτες για τη …διαβόητη «ανεξαρτησία» της 
Δικαιοσύνης, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 μνημονιακά χρόνια, όπου ακόμη και το ΣτΕ έβγαλε …συνταγματικά τα 
Μνημόνια και τους Εφαρμοστικούς τους Νόμους, χωρίς καν να έχουν νομότυπα επικυρωθεί από τη Βουλή !!! Η 
«ανεξάρτητη» Δικαιοσύνη, με σωρεία αποφάσεων ακόμη και για επιστράτευση εργαζομένων, κινήθηκε «χέρι – 
χέρι» με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, νομιμοποιώντας τα απανωτά κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα 
και την αντισυνταγματική και βαθιά αντιδημοκρατική διαδικασία του …κατεπείγοντος. 

Ερχόμενοι στα καθ’ ημάς, καλό θα είναι και η Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ να κατανοήσει ότι ο Σύνδεσμος 
Εργαζομένων δεν πρόκειται να σταματήσει τις ΔΙΚΑΙΕΣ και ΝΟΜΙΜΕΣ διεκδικήσεις του για τη Δ-214, απολύτως 
συμβατικό έγγραφο που άπτεται των ΕΣΣΕ και καθορίζει με ορθολογικό τρόπο τη μισθολογική εξέλιξη των 
εργαζομένων.  

Γνωρίζαμε και γνωρίζουμε πως – τελικά – ο αγώνας είναι πολιτικός και όχι δικολαβικός και επιφυλασσόμαστε για 
τις περαιτέρω ενέργειές μας… Ένα είναι βέβαιο: η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ δεν θα περάσει, όση «ασημόσκονη» κι αν την 
«επικαλύψει» από παράλογες δικαστικές αποφάσεις σαν αυτή που σχολιάζουμε στο παρόν. 

Καλούμε τη Διοίκηση: 
 Να αποσύρει την εφαρμογή της Δ-214 (Αναθεώρηση Νο. 1 της 17.09.2014). 
 Να καθίσει στο τραπέζι της διαβούλευσης με το Σωματείο (κατά το ΠΔ 240 / 2006), για μια αμοιβαία 

αποδεκτή διαδικασία Δ-214, που θα σέβεται στοιχειωδώς τα δικαιώματα των εργαζομένων, πρώτα και 
κύρια αυτό της εξέλιξής τους στην εταιρεία μέσω μιας ορθολογικής αποτίμησης της πολυετούς 
παρουσίας τους και της προσφοράς τους σε αυτήν.   

Τέλος,  αλγεινή εντύπωση, ως Πρωτοβουλία Εργαζομένων, μας προξένησε η στάση ορισμένων συναδέλφων της 
ΔΗΣΥΜ / ΠΑΣΚΕ που, ούτε λίγο – ούτε πολύ, «πανηγύριζαν» μετά την έκδοση της απόφασης, ουσιαστικά 
παίρνοντας το μέρος της Διοίκησης της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Υπενθυμίζουμε ότι η προσφυγή του Συνδέσμου 
Εργαζομένων για τη Δ-214 πραγματοποιήθηκε (σε όλα τα βήματά της) μέσω ΟΜΟΦΩΝΩΝ αποφάσεων του ΔΣ 
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. 

   


