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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΣΚΟΤ Α.Ε.
Μετά από την πολύμηνη και εξαντλητική επιβολή επαχθούς συστήματος εκ
περιτροπής εργασίας ήρθε η δικαστική δικαίωση για τους εργαζομένους της ΣΚΟΤ
Α.Ε.
Κατόπιν της αγωγής των εργαζομένων το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι το
επιβαλλόμενο από την εταιρεία ΣΚΟΤ Α.Ε. σύστημα εκ περιτροπής εργασίας 3
ημερών το μήνα ήταν καταχρηστικό, καθώς το εν λόγω μέτρο επιβλήθηκε αντί της
καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, με απώτερο στόχο να
εξωθήσει τους εργαζομένους σε ομαδικές παραιτήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί
η καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης.
Η ως άνω απόφαση κρίνει ότι η επιβολή ενός τέτοιου ακραίου συστήματος εκ
περιτροπής εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την μισθολογική συρρίκνωση των
αποδοχών των εργαζομένων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται αδύνατη η
συντήρηση και διαβίωσή τους, ενώ παράλληλα τους στερεί τη δυνατότητα
λήψης επιδόματος ανεργίας, το οποίο θα ήταν μεγαλύτερο από το μισθό που
λάμβαναν ως μισθό μετά την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου.
Με το σκεπτικό αυτό η παραπάνω απόφαση ακυρώνει το επιβαλλόμενο
στους συναδέλφους της ΣΚΟΤ Α.Ε. σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, υποχρεώνει
τον εργοδότη να αποδέχεται τις υπηρεσίες του προσωπικού του με καθεστώς
πλήρους απασχόλησης, ενώ καταδικάζει τον εργοδότη να καταβάλλει σε κάθε
εργαζόμενο χρηματική ποινή 100 € για κάθε εργάσιμη ημέρα που αρνείται να
τον απασχολήσει με πλήρη απασχόληση.
Η απόφαση αυτή δικαιώνει πλήρως τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργάνων
και εργαζομένων, ενώ το σκεπτικό της πρέπει να προκαλέσει πρωτοβουλία
νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα θέτει φραγμό σε επιβολή τέτοιων ακραίων
συστημάτων ελαστικών μορφών απασχόλησης, δια των οποίων οι εργαζόμενοι δεν
χάνουν μόνο τον μισθό τους, αλλά και πολλές άλλες παροχές (επίδομα επίσχεσης,
ανεργίας, αφερεγγυότητας κ.λ.π.) δεδομένου ότι δεν έχουν τα απαιτούμενα ένσημα
για χορήγηση αυτών.
Ο αγώνας των εργαζομένων της ΣΚΟΤ Α.Ε. είναι διδακτικός προς κάθε
κατεύθυνση αναδεικνύοντας συγχρόνως τα νομοθετικά κενά που καταλήγουν σε
βάρος της εργατικής πλευράς.

Οι εργαζόμενοι της ΣΚΟΤ Α.Ε. πέρασαν και περνούν δύσκολες μέρες αλλά
παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες στάθηκαν όρθιοι ενωμένοι, περήφανοι
και αξιοπρεπείς, παλεύοντας σε όλα τα επίπεδα.
Η δικαστική δικαίωση είναι καρπός του συντονισμένου αγώνα τους σε όλα τα
επίπεδα που έρχεται να τους δώσει δύναμη και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Η Ομοσπονδία απαιτεί πλέον από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Εργασίας να προχωρήσει άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις στο επαχθές μέτρο της εκ
περιτροπής εργασίας διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων αντί να
χρησιμοποιείται από κακόβουλους εργοδότες ως τρόπος εξόντωσής τους.
Ως Ομοσπονδία συγχαίρουμε το Σωματείο και κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά
για τη δύναμη ψυχής που ενωμένοι έδωσαν και δίνουν τον αγώνα τους
αποδεικνύοντας ότι αξίζει κανείς να παλεύει αντί να σκύβει το κεφάλι.
Αποδείξατε ότι ΝΑΙ και σήμερα υπάρχουν ΝΙΚΕΣ αρκεί να υπάρχει ΘΕΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

