
 

 

Αζήλα, 5 Γεθεκβξίνπ 2011 

ΑΠΟΦΑΗ ΚΟΛΑΦΟ ΣΟΤ ΕΠΕ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΗ ΑΤΘΑΙΡΕΙΑ 

 

Αζπίδα άκπλαο ζηα απμαλόκελα κε ηιηγγηώδε ξπζκό θξνύζκαηα εξγνδνηηθήο 

απζαηξεζίαο θαη ηξνκνθξαηίαο απνηειεί πξόζθαηε απόθαζε ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο 

Δξγαζίαο Βόινπ, ε νπνία δηθαηώλεη εξγαδόκελν ηερληθό ζε εθδνηηθή επηρείξεζε ηνπ 

Βόινπ ν νπνίνο απνιύζεθε γηαηί αξλήζεθε λα ππνγξάςεη λέα ζύκβαζε κε κεησκέλεο 

θαηά 20% ηηο απνδνρέο ηνπ, Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό πόξηζκα ηεο αξκόδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ ΣΔΠΔ ε επηρείξεζε θαιείηαη λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο απόιπζεο θαη 

επαλέληαμε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην δπλακηθό ηεο. 

 

Σηελ απόθαζε-θόιαθν γηα ηελ εξγνδνηηθή απζαηξεζία ππνγξακκίδεηαη όηη ε 

απόιπζε ηνπ ζπλαδέιθνπ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί από ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα σο πξνο 

ηελ θαηαρξεζηηθόηεηά ηεο, θαζώο όπσο ξεηά θαη ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ν 

ζπλάδειθνο:  

 δηεθδίθεζε λόκηκα δηθαηώκαηά ηνπ (Α.Π. 1107/2000)  

 αμίσζε από ηνλ εξγνδόηε λα ηεξεί ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο (ΑΠ 805/95) 

 αλέπηπμε λνκηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε (Ν. 1264/82 άξζξν 14 παξ. 

 επεηδή πξνζέθπγε πξν κελώλ ζηελ Υπεξεζία καο γηα λόκηκεο θαη βάζηκεο αμηώζεηο ηνπ (ΑΠ 

933/97) 

θαη  επίζεο: 

 ε θαηαγγειία ζύκβαζεο, αλ θαη είλαη κνλνκεξήο αλαηηηώδεο δηθαηνπξαμία, ππόθεηηαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 281ΑΚ (ππέξβαζε νξίσλ θαιήο πίζηεο, ρξεζηώλ εζώλ, θνηλσληθνύ ή 

νηθνλνκηθνύ ζθνπνύ ηνπ δηθαηώκαηνο)  

 επεηδή παξαβηάδεηαη ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία (αηνκηθά δηθαηώκαηα, 

άξζξν 22 παξ. 1 ζπληάγκαηνο ηεο Ειιάδαο)  

 επεηδή παξαβηάδεηαη ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ θαηνρπξώλεη ηελ ειεπζεξία ηεο 

γλώκεο (κε ηνλ πεξηνξηζκό βέβαηα όηη ηα δηαδηδόκελα θαη δηαθηλνύκελα είλαη αιεζή θαη δελ 

πξνζβάινπλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππόιεςε ηνπ εξγνδόηε θαζώο θαη όηη δελ επεξεάδεηαη δπζκελώο ε 

εξγαζηαθή ζρέζε θαη δελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο)  

 επεηδή δελ εθαξκόζηεθε ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, εάλ ε απόιπζε έγηλε γηα νηθνλνκνηερληθνύο 

ιόγνπο  

 επεηδή είλαη αληηθεηκεληθά αδηθαηνιόγεηε ε θαηαγγειία δηόηη δελ ζηνρεύεη ζηελ πξνζηαζία 

δηθαηνινγεκέλσλ ζπκθεξόλησλ ηνπ εξγνδόηε. 

  Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΣΠΗΤ ραηξεηίδεη ηελ απόθαζε ηνπ Σώκαηνο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο Βόινπ, ζεσξώληαο όηη  απνηειεί έλα ζεκαληηθό θαη αηζηόδνμν 

βήκα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Γίθαηνπ ηνπ εξγαδόκελνπ θόληξα ζηε 

εξγνδνηηθή απζαηξεζία  θαη θάζε ζπλαθή δηαδηθαζία πνπ επηρεηξεί ηελ θαηαζηξαηήγεζε 

θάζε λόκηκα θεθηεκέλνπ εξγαζηαθνύ δηθαηώκαηνο. 

  

    Για το Δ.. την ΕΠΗΣ 

 

 Ο Πξόεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

  

 Γηάλλεο Πιαρνύξεο Σπύξνο Κξίθνο 


