
 

 

 

  

Υμθττόσ  23 Μάρτθ 2016 
   

  
ΠΡΟ : Πρόεδρο Δ..  κ. Θεόφιλο Βαςιλείου 

Δ/νων φμβουλο κ. Κοςμά Χρθςτίδθ. 

  
ΚΟΙΝ.: κ. Περικλι Νεάρχου 

κ. Ιωάννθ Γαλάνθ 
κ. Χριςτο Βαλλιάνο 
κ. Αςπαςία Καϊνάρου 
Δ/ντθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν κ. Ευςτάκιο ακελλαρίου 
Γραμματζα Δ.. κ. Ιωάννα Βαςιλικοφ 

 
 

ΘΕΜΑ : Θζςεισ – Απόψεισ για Θζμα Η.Δ. : «Οργανωτικι Δομι - Προςωπικό - 
Διοικθτικά». 

ΧΕΣ. : υνεδρίαςθ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) με αρικμό 26/13.11.2015. 

  
ΘΕΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΕΙΗΓΗΗ. 

 
χετικά με το χζδιο Πρακτικϊν, που μου ςτάλκθκε θλεκτρονικά ςτισ 08 Μάρτθ 2016 για 
ζλεγχο με αρικμό 26 πρακτικοφ Δ.. ςτθ 13.11.2015 ςυνεδρίαςθ με τα αναφερόμενα ςε 
αυτό κζματα, κζλω να παρατθριςω για το 3ο κζμα «Οργανωτικι Δομι - Προςωπικό - 
Διοικθτικά» τα εξισ. 

το ςυγκεκριμζνο 3ο κζμα μου ςτάλκθκε απόςπαςμα πρακτικοφ Δ.. ςτο οποίο :  

α) Δεν είναι καταχωρθμζνο το περιεχόμενο τθσ ειςιγθςθσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου 
κ. Χρθςτίδθ, όπωσ ςυμβαίνει ςε όλα τα κζματα που ςυηθτοφνται ςτο Διοικθτικό 
υμβοφλιο. 

β) Δεν είναι καταχωρθμζνθ θ ςυηιτθςθ που ζγινε  μεταξφ των Μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου με βάςθ τθσ ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου. 

γ) Δεν είναι καταχωρθμζνεσ οι απόψεισ των Μελϊν του Δ.. που τοποκετικθκαν πάνω 
ςτθν ειςιγθςθ με βάςθ τισ οποίεσ διαμορφϊκθκε θ τελικι απόφαςθ.  

Επίςθσ, δεν είναι καταχωρθμζνθ θ άποψθ τθσ μειοψθφίασ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα, 
μεταξφ των οποίων και θ περίλθψθ τθσ δικισ μου γνϊμθσ, όπωσ ορίηει ο νόμοσ και το 
καταςτατικό.   

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, κα πρζπει να καταχωρθκεί ςτο πρακτικό του Δ.. θ δικι μου 
κζςθ επί τθσ ειςιγθςθσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου, βάςει τθσ οποίασ ζγιναν οι 



 

 

 

ςυγκεκριμζνεσ απολφςεισ, για λόγουσ μείωςθσ του αρικμοφ των Δικθγόρων τθσ Νομικισ 
Υπθρεςίασ τθσ εταιρείασ και θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

Η ζκφραςθ τθσ αντίκεςθσ μου ςτθν ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, για τθν 
απόλυςθ των τριϊν (3) Δικθγόρων κκ. Πολυχρονίου, Κρίκα και Καρζτςου, με τθ 
δικαιολογία ότι ιταν υπεράρικμοι,  με οδιγθςε ςε αρνθτικι ψιφο και ςτθρίηεται ςτο 
γεγονόσ ότι ουδζποτε ςτο παρελκόν, είτε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του 
επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, είτε με τθν ζκδοςθ του Προγράμματοσ Εκελουςίασ Εξόδου είχε 
τεκεί κζμα μείωςθσ του αρικμοφ των Δικθγόρων.  

Αντικζτωσ, λόγω του όγκου των υποκζςεων που χειρίηεται θ Νομικι Υπθρεςία, οι 
Δικθγόροι τθσ εταιρείασ δεν εντάχκθκαν ςτο πρόγραμμα εκελουςίασ εξόδου που 
εφαρμόςτθκε ςτθν εταιρεία και ολοκλθρϊκθκε το Δεκζμβριο του 2014. 

Επίςθσ, θ  επιλογι να καταγγελκοφν οι ςυμβάςεισ των τριϊν (3) Δικθγόρων με πολυετι 
προχπθρεςία και εμπειρία κακϊσ και με κζςεισ ευκφνθσ ςτθν εταιρεία επί πολλά 
χρόνια, δεν αιτιολογικθκε κακόλου από το Διευκφνοντα Σφμβουλο, οφτε απάντθςε για 
ποιουσ λόγουσ επιλζχκθκαν να απολυκοφν οι 3 ςυγκεκριμζνοι Δικθγόροι. 

Για αυτό, κεωρϊ ότι οι ςυγκεκριμζνεσ απολφςεισ είναι παράνομεσ, καταχρθςτικζσ και 
αντιςυνταγματικζσ.   

    

  Με εκτίμθςθ 

Παναγιϊτθσ  Δοφκασ 
Μζλοσ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) 

Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων 


