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Παράνομες οι απολύσεις των 8 εργαζομένων 
από το Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ Αττικής!!! 

 
 

   Καταπέλτης η απόφαση που έβγαλε η Επιθεώρηση Εργασίας μόλις ολοκληρώθηκε η τυπική 
και ουσιαστική διαδικασία της τριμερούς του Υπουργείου Εργασίας. 
 

   Η απόφαση αυτή: 
 

1. Χαρακτηρίζει τις απολύσεις των 8 εργαζομένων του Πολιτιστικού Κέντρου 
παράνομες, καταχρηστικές και συνεπώς άκυρες! 
 

2. Το Δ.Σ και η Συνέλευση Αντιπροσώπων που αποφάσισαν και ενέκριναν τις απολύσεις 
είναι άκυρα γιατί δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το 
καταστατικό του Πολιτιστικού Κέντρου.  

 

Παρακάτω δημοσιεύουμε κομμάτια της απόφασης:  
 

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Αθήνα, 18 Σεπτ. 2017  
 

Διατύπωση γνώμης σε συνέχεια της αριθμ. 24/2017 τριμερούς συζήτησης εργατικής διαφοράς  
 

Εργαζόμενοι:     Π. Αναστασίου, Δ. Βόσσος, Σ. Καραμαλίγκα, Θ. Μητσοκάλη, Π. Ντόμπρος, Α. Πέρρος, Σ.              
                              Σαβούρης (Σερβιτόροι κυλικείου), Γ. Μυλωνά (Λογίστρια)  
Δικηγόρος:         Φωτεινή Π. ΜΠΡΟΦΑ (Δ.Σ. Αθηνών) 

Εργοδότης:         Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής - Σωματείο  
                              Πρόεδρος: Ευανθία ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ  
                              Γραμματέας: Σοφία ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ  
Δικηγόρος:         Ιωάννης Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ (Δ.Σ. Αθηνών)  

Θέμα διαφοράς:  α) Μη τήρηση των καταστατικών όρων κατά την λήψη απόφασης του ΔΣ για καταγγελία      
                                     των συμβάσεων εργασίας  
                                 β) Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων εργασίας λόγω καταβολής αποζημιώσεων  
                                     εργατοτεχνίτη αντί υπαλλήλου. 
 

Η επιθ/τής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την θεωρία, την νομολογία, και τα στοιχεία της υπό 
εξέταση περίπτωσης, σχημάτισε την κάτωθι γνώμη: 

 
………..Εν προκειμένω, η απόφαση του ΔΣ του «ΠΚ» για διακοπή της εμπορικής εκμετάλλευσης των 
κυλικείων και απόλυση των εργαζομένων σε αυτά ελήφθη χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση 4 των 
μελών του, κατά παρέκκλιση από τις καταστατικές διατάξεις, οι οποίες δεν δίνουν την δυνατότητα 
τροποποίησης της διαδικασίας κατόπιν γραπτής ή προφορικής συμφωνίας των μελών. Συνεπώς, η 
δικαιοπραξία αυτή είναι ανυπόστατη και, ως τέτοια, δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της. 
Ακολούθως δε, καθίστανται άκυρες οι καταγγελίες συμβάσεως εργασίας των εργαζομένων στα 
κυλικεία. 
   

 Η απόφαση – πρόταση από την επιθεώρηση εργασίας προδιαθέτει και την δικαστική 
απόφαση η οποία θα ακολουθήσει. 
 

 Η εξέλιξη αυτή, την οποία είχαμε προβλέψει, δεν δικαιώνει μόνο τους 8 απολυμένους, αλλά 
στιγματίζει την πρωτοφανή και θρασύτατη ενέργεια της συνδικαλιστικής κλίκας που 
χρησιμοποιεί το πολιτιστικό και τα χιλιάδες μέλη του για προσωπικά, παραταξιακά και 
εργοδοτικά οφέλη.  
 

   Δεν υπάρχει προηγούμενο στα συνδικαλιστικά πράγματα της χώρας, «εργαζόμενοι» να 
απολύουν εργαζόμενους και μάλιστα όχι μόνο παράνομα αλλά και μπαμπέσικα χωρίς 
προειδοποίηση παραμονή Πρωτοχρονιάς! 
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   Η απόφαση απαξιώνει και νομικά τους ήδη απαξιωμένους στη συνείδηση των 
εργαζομένων, Πρόεδρο και Γραμματέα της ΟΜΕ-ΟΤΕ που όχι μόνο καθοδηγούσαν τις 
παράνομες απολύσεις από το παρασκήνιο αλλά με απύθμενο θράσος παρουσιάστηκαν στην 
τριμερή μαζί με τον «εργατολόγο τους» τους και προσπάθησαν να κάνουν bullying στους 
απολυμένους. Επιτέθηκαν μάλιστα με ιταμό τρόπο στη δικηγόρο των απολυμένων η οποία 
παρευρέθηκε αφιλοκερδώς για να τους συμπαρασταθεί.  
 

   Το αποτέλεσμα της τριμερούς…. μιλάει από μόνο του για όλους.  
 
   Συνάδελφοι και συναδέλφισσες: 
 

   Μετά απ’ όλα αυτά, η επαναπρόσληψη των απολυμένων όχι μόνο είναι σίγουρη και θα 
επιβληθεί και δικαστικά, αλλά θα πληρωθούν και όλους τους μισθούς για όσο διάστημα 
παραμένουν απολυμένοι. 
 

   Οι αυτουργοί όμως που διαχειρίζονται το πολιτιστικό, αντί να συναισθανθούν τις ευθύνες 
τους για ότι έκαναν μέχρι σήμερα…. συνεχίζουν το βιολί τους.  
 

   Το πολιτιστικό έχει ουσιαστικά κλείσει. Οι λίγοι συνάδελφοι που επιμένουν να προσέρχονται, 
παίρνουν καφέδες από «κουλοχέρηδες» ή παραγγέλλουν σάντουιτς κ.λ.π από τα γύρω 
καταστήματα, -το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους εργαζόμενους στο ΥΜΑ-ΝΥΜΑ που τους άφησαν 
χωρίς κυλικεία- ενώ δανείστηκαν από τον ΟΤΕ φύλακα ο οποίος μένει για να κλείνει τα 
γραφεία. 
 

   Τελευταία έβαλαν λογιστή -για τον οποίο δήλωσαν αρχικά ότι είναι συγγενής του γραμματέα της 
ΟΜΕ και θα δουλέψει αφιλοκερδώς- και προχθές στο Δ.Σ δήλωσαν ότι πρέπει να του εγκρίνουν 
3.000 € για την δουλειά που έκανε!!!  
 

   Τον έμμισθο εργατολόγο της ΠΕΤ, της COSMOTE και της  ΟΜΕ-ΟΤΕ που κάλεσαν να παρευρεθεί 
στην τριμερή (την οποία έχασε πανηγυρικά) τον πλήρωσαν με 1.000 € χωρίς καμία απόφαση 
του Δ.Σ.  
 

   Και μη χειρότερα! 
 

ΑΣΕ 
Αθήνα: 09-10-2017 

  
 
  
 
 
 
 
 

 
 


