
 

 

 

  

Υμθττόσ,  06 Ιοφνθ 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. : « ΘΕΜΑ 6ο : Θζματα Προςωπικοφ». 

ΧΕΣ. : υνεδρίαςθ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) με αρικμό 31/11.02.2016. 

  
ΘΕΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΕΙΗΓΗΗ. 

 
χετικά με το χζδιο Πρακτικϊν, που μου ςτάλκθκε θλεκτρονικά για ζλεγχο με αρικμό 
31 πρακτικοφ Δ.. ςτθ 11.02.2016 ςυνεδρίαςθ με τα αναφερόμενα ςε αυτό κζματα, 
κζλω να παρατθριςω για το 6ο κζμα « Θζματα Προςωπικοφ » τα εξισ. 

το ςυγκεκριμζνο 6ο 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 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 και θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

Η ζκφραςθ τθσ αντίκεςθσ μου ςτθν ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου, για τθν 



 

 

 

απόλυςθ των ζξι (6) ςυναδζλφων κκ. ΔΑΚΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΠΟΤΡΝΑΖΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ, 
ΚΕΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, ΦΤΝΣΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ, ΜΕΣΑΛΛΑ ΛΤΚΟΤΡΓΟΤ και τθσ 
ΓΕΡΟΝΣΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, χωρίσ καμία δικαιολογία και αιτιολογία κακώσ και δίχωσ να 
εφαρμοςτεί ο  Κανονιςμόσ Προςωπικοφ τθσ εταιρείασ και ςυγκεκριμζνα τα αρ. 22 επ., 
ώςτε κατ’ αρχιν να ςυγκροτθκεί το πεικαρχικό ςυμβοφλιο και να κλθκοφν οι 
ςυνάδελφοί μασ ςε απολογία. Αντ’ αυτοφ, θ εταιρεία επζλεξε, μεταξφ άλλων επιλογών 
που είχε, το χείριςτο μζτρο, δθλαδι αυτό τθσ ζκτακτθσ καταγγελίασ των ςυμβάςεων 
εργαςίασ των ζξι ςυναδζλφων μασ, παραβιάηοντασ ακόμα και κεμελιώδεισ διατάξεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ και του ίδιου του υντάγματοσ τθσ Χώρασ. 

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

    

  Με εκτίμθςθ 

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

Εκπρόςωποσ Εργαηομζνων 


