
 

 

  

Τμθττόσ, 26 Ιοφλθ 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 Τπθρεςιϊν κ. Ευςτάκιο ακελλαρίου 
Γραμματζα Δ.. κ. Ιωάννα Βαςιλικοφ 
ωματεία  Εργαηομζνων  Ε.Α.. ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 
Εργαηόμενουσ  Ε.Α.. ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 

 
 

ΘΕΜΑ : Τλοποίθςθ Απόφαςθσ Ανάκλθςθσ Καταγγελίασ φμβαςθσ τθσ κ. Π. ΓΕΡΟΝΣΑ. 
 

ΧΕΣ. : υνεδρίαςθ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ)  με αρικμό 35/15.04.2016. 

Κφριε Πρόεδρε, 
Κφριε φμβουλε, 
 
 

Σο Δ.. ςτθν υπ. αρικμ. 35/15.04.2016 ςυνεδρίαςθ του, αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
ανάκλθςθ τθσ καταγγελίασ τθσ ς. Πελαγίασ Γζροντα και τθν επιςτροφι τθσ ςτθν 
εταιρεία, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

Ζκτοτε και χωρίσ να υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ δεν υλοποιικθκε θ ςχετικι  απόφαςθ 
και υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ευκφνεσ. Αφ ενόσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου που με 
βάςει το νόμο το καταςτατικό και τον κανονιςμό λειτουργίασ του Δ.. ζχει ευκφνθ για 
τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων του Δ.. και αφ ετζρου του Διευκυντι Νομικισ 
Τπθρεςίασ κ. ακελλαρίου, που ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 97/07.06.2016 ανοιχτι 
επιςτολι τθσ ς. Πελαγίασ Γζροντα, απεφάνκθ εμμζνοντασ εκβιαςτικά και προβάλλοντασ 
ωσ προχπόκεςθ επανόδου τθσ ςτθν εταιρεία τθν παραίτθςι τθσ από τθν αγωγι για τθ 
κζςθ ευκφνθσ που κατείχε. 

Η κζςθ αυτι του Νομικοφ υμβοφλου ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν ομόφωνθ απόφαςθ 
του Δ.., διότι αν και είναι γνωςτό ότι ο κ. ακελλαρίου δεν επικυμοφςε τθν επαναφορά 
τθσ ςτθν εταιρεία χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ (ενκυμείςκε ότι ςτο εν λόγω Δ.. 
προςπάκθςε να μασ πείςει ότι θ απολυκείςα κα ζπρεπε να επιςτρζψει μόνο εφ όςον 
παραιτείτο από τθν αγωγι τθσ για βλαπτικι μεταβολι), το Δ.. αποφάςιςε να μθν τεκεί 
κανζνασ όροσ και καμία προχπόκεςθ. 



 

 

 

Η Διοίκθςθ και ο κ. ακελλαρίου είναι υπόλογοι γιατί μζχρι ςιμερα δεν ζχει υλοποιθκεί 
θ ςχετικι απόφαςθ, και θ εταιρεία είναι ςίγουρο ότι κα υποχρεωκεί να τθσ καταβάλλει 
τόκουσ, δικαςτικι δαπάνθ και ίςωσ αποηθμίωςθ για θκικι βλάβθ. 

Θα ζπρεπε άμεςα να ζχει ςυνταχκεί πρακτικό ςυμβιβαςμοφ, το οποίο να κατατεκεί και 
να επικυρωκεί ςτο Πρωτοδικείο Ακινασ, προκειμζνου θ ς. Πελαγία Γζροντα να 
επιςτρζψει ςτθν εταιρεία, θ καταγγελία να κεωρείται ωσ μθδζποτε γενομζνθ, να 
παραιτείται τθσ αγωγισ τθσ που ζχει να κάνει με τθ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ τθσ και να 
τθσ καταβλθκοφν οι μιςκοί τθσ από τθν καταγγελία μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςτθν 
εταιρεία. 
 

Κφριε Πρόεδρε, 
Κφριε φμβουλε, 
 

Με τθν παροφςα, ςασ ηθτϊ να μεριμνιςετε για τθν άμεση εκτέλεση τθσ υπ. αρικ. 
35/15.04.2016 απόφαςθσ του Δ.., ϊςτε θ ς. Πελαγία Γζροντα να επιςτρζψει άμεςα ςτθν 
εργαςία τθσ, όχι μόνο για τθν αποκατάςταςθ τθσ επαγγελματικισ τθσ ακεραιότθτασ, αλλά 
κυρίωσ γιατί, όπωσ ιδθ ςασ ζχει ενθμερϊςει με τθν επιςτολι τθσ, αντιμετωπίηει ςοβαρά 
κζματα επιβίωςθσ, δεδομζνου ότι είναι μόνθ τθσ και δεν διακζτει άλλουσ πόρουσ, πζραν 
του μιςκοφ τθσ από τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ ςτα Ε.Α.., τισ οποίεσ προςφζρει επί 35 
περίπου χρόνια.   

Επίςθσ, για τθν αποκατάςταςθ του ομαλοφ εργαςιακοφ κλίματοσ, ςασ ηθτϊ να μεριμνιςετε 
για τθν άμεση  επανεξέταση όλων των απολύσεων όπωσ και ζχει δεςμευτεί θ Διοίκθςθ 
προςερχόμενθ ςτθν Σριμερι υμφιλιωτικι φςκεψθ, που πραγματοποιικθκε τθν Δευτζρα 
21 Μάρτθ 2016, που μζςω υπομνιματοσ, διλωςε «ότι εμμένει ςτην απόφαςθ τησ για τισ έξι 
(6) απολφςεισ εργαζομένων τησ, οι οποίεσ ια επανεξεταςτοφν εκ νέου, η καιεμία χωριςτά, 
από το Διοικητικό Συμβοφλιο τησ.» 
 
 

Με εκτίμθςθ 

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

Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων 


