
Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ «ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΥΜΠΕΡΗ» 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

KATA ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Δικαιώνοντας πανηγυρικά τους συναδέλφους μας, πρώην εργαζόμενους στις 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΛΥΜΠΕΡΗ», εκδόθηκαν  χθες, 11 Απριλίου 2013 από το τμήμα 

ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Κρωπίας οι αποφάσεις επί των αιτήσεων 150 

εργαζομένων στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ» κατά της εργοδοσίας.  

Σύμφωνα με το διατακτικό των αποφάσεων (246,247 και 248/2013), γίνονται πλήρως 

δεκτά τα αιτήματα των εργαζομένων και τους επιδικάζεται το συνολικό ποσό των 

800.000 €, ως δεδουλευμένες αποδοχές τους για το διάστημα από τον Ιούλιο έως τον 

Οκτώβριο 2012.  

Η συγκεκριμένη εξέλιξη στην παρούσα συγκυρία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει 

του γεγονότος, ότι τόσο στους συντελεσθέντες, όσο και στους επικείμενους 

πλειστηριασμούς, η συμμετοχή των εργαζομένων στο πλειστηρίασμα, δηλαδή στο ποσό 

που θα προκύπτει κάθε φορά από τον πλειστηριασμό –εξοπλισμένη πλέον με δύναμη 

δικαστικής απόφασης- ενισχύεται, αφού αποτελεί συνάρτηση του ύψους της συνολικής 

απαίτησής τους. 

Θυμίζουμε εξάλλου ότι η παραπάνω θετική δικαστική απόφαση έρχεται σε συνέχεια 

της επιτυχούς πραγματοποίησης της διαδικασίας του πρώτου πλειστηριασμού 

κατασχεθέντων από τους εργαζόμενους περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας στις 

27/3/2013, παρά τις προκλητικές και αυθαίρετες, για δεύτερη φορά,  μεθοδεύσεις της 

εργοδοσίας των «ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΥΜΠΕΡΗ», για αναβολή του.   

Τόσο η παραπάνω απόφαση κόλαφος για τις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ» όσο και η 

επιτυχής πραγματοποίηση του πρώτου πλειστηριασμού αποτελούν σημαντικά 

πλήγματα στην ασυδοσία της εργοδοσίας, η οποία αξιοποιώντας το αντεργατικό 

νομοθετικό πλαίσιο των μνημονιακών κυβερνήσεων, συστηματικά κωφεύει 

«εξαφανισμένη» απέναντι στις εκκρεμούσες οικονομικές και ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις της προς τους νυν και «τυπικά» μέλλοντες άνεργους αλλά και τους 

ευρισκόμενους σε επίσχεση συναδέλφους μας 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ: 

  χαιρετίζει την έκδοση της θετικής δικαστικής απόφασης που εμπνέει ελπίδα 

και αισιοδοξία για τις διεκδικήσεις των συναδέλφων μας  

  τονίζει για άλλη μια φορά ότι το δικαίωμα των εργαζομένων για τη διεκδίκηση 

των αυτονόητων αιτημάτων τους στο ακέραιο, χρησιμοποιώντας κάθε 

πρόσφορο νομικό και συνδικαλιστικό μέσο, είναι βασικό, θεμελιώδες και 

αναφαίρετο 

 στέκεται αλληλέγγυο στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συναδέλφων μας. μέχρι 

την καθ’ ολοκληρία απόδοση των οφειλόμενων δεδουλευμένων και όλων των 

νόμιμων αποζημιώσεων 

Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 
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