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ΘΕΜΑ: Μη ευαρμογή της εργατικής νομοθεσίας  
και μη εμβόλιμη τοποθέτηση τοσ Επιθεωρητή κσρίοσ Μιτάλα 

 
Κύξηε Γεληθέ, 
αο ελεκεξώλνπκε όηη ν Επηζεωξεηήο θύξηνο Μηράιαο ηεο 

Επηζεωξήζεωο Εξγαζίαο Παιιήλεο ζηελ πξόζθαηε εξγαηηθή δηαθνξά ζηηο 
15-7-2011, κεηαμύ ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηεο εξγνδόηξηαο εηαηξείαο ΑΦΟΙ 
ΛΙΟΑΣΟΤ δελ πήξε ζέζε θαηά ηεο άθπξεο απόιπζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ, 
όπωο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, ζπκθωλνύζε απόιπηα κε ηηο ζέζεηο ηωλ 
δηθεγόξωλ ηεο εηαηξείαο θαη απαμηνύζε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηωλ 
εξγαδνκέλωλ κε ην πξόζρεκα όηη δελ δηθαηνύληαη λα εθπξνζωπνύλ ηνπο 
εξγαδόκελνπο βάζεη ηνπ λ. 1264/82 παξεξκελεύνληαο ηνπο κεηαγελέζηεξνπο 
λόκνπο θαη ηα ΠΔ. ηα εξγαζηαθά εξωηήκαηα πνπ έζεηαλ νη εθπξόζωπνη ηωλ 
εξγαδνκέλωλ πεξί άθπξεο απόιπζεο, επίζρεζεο εξγαζίαο θαη ηωλ λνκίκωλ 
εγγξάθωλ πνπ έπξεπε λα έρεη πξνζθνκίζεη ε εηαηξεία, δελ απαληνύζε θαη 
ζπλεγνξνύζε εκκέζωο πιελ ζαθώο κε ηνπο δηθεγόξνπο ηεο εηαηξείαο θαη 
ζπγθεθξηκέλα όηη ε επίζρεζε εξγαζίαο ήηαλ παξάλνκε, δηόηη όπωο έιεγαλ 
ππήξρε δεδηθαζκέλν ρωξίο λα δείμεη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ εξγαδνκέλωλ 
ηελ απόθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο βγήθε 
άθπξε ε επίζρεζε εξγαζίαο, θαηά ηα ιεγόκελά ηνπ. Δελ πήξε ζέζε γηα ηελ 
άθπξε απόιπζε, όπωο νξίδεη ν λόκνο, όηη έπξεπε λα έρεη θαηαηεζεί 
θαηαγγειίαο ζύκβαζεο εξγαζίαο πξνο ηνλ ΟΑΕΔ θαη λα θαηαβιεζεί ε λόκηκε 
απνδεκίωζε θαη νη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο νη νπνίεο είραλ ππνγξαθεί κε 
ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό κε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία πιεξωκήο κεηαμύ ηεο 
εξγνδνζίαο θαη ηωλ εξγαδνκέλωλ. Δελ δήηεζε θαλέλα από ηα λόκηκα έγγξαθα 
πνπ ζα έπξεπε λα έρεη πξνζθνκίζεη ε εξγνδόηξηα εηαηξεία, όπωο θαηαζηάζεηο 
πξνζωπηθνύ, βηβιία δξνκνινγίωλ, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, αηνκηθέο 
ζπκβάζεηο εξγαζίαο θ.ιπ. ε εξώηεκα ηωλ εθπξνζώπωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ 
γηαηί δελ πξνζθνκίζηεθαλ ηα αλωηέξω έγγξαθα, ε απάληεζε ηνπ θπξίνπ 
Επηζεωξεηή Μηράια ήηαλ «λα πάηε ζηα Δηθαζηήξηα». Γηα ηηο άλω θαηαγγειίεο 
ν θύξηνο Επηζεωξεηήο, δελ πήξε ζέζε όπωο νξίδεη ε θείκελε εξγαηηθή 
λνκνζεζία θαη δήηεζε απιά λα θαηαηεζεί έλα ππόκλεκα εθαηέξωζελ! 
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Θεωξνύκε ηε ζηάζε ηνπ θπξίνπ Επηζεωξεηή επηεηθώο απαξάδεθηε. 
Επηθπιαζζόκεζα παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο καο γηα κε εθαξκνγή ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηωλ ειαρίζηωλ εξγαζηαθώλ 
δηθαηωκάηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ εθ κέξνπο ηνπ Επηζεωξεηή θπξίνπ Μηράια. 

 
Μεηά ηηκήο 
Γηα ην Δ 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. ΔΕΡΜΑΣΗ 
 
 


