Δλψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
ΑΗΣΖΖ ΑΚΤΡΩΖ

1. ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «πλδηθάην Δξγαδνκέλσλ Οξγαληζκνχ
Αζηηθήο πγθνηλσλίαο Θεζζαινλίθεο», πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε νδφο
Αι. Παπαλαζηαζίνπ αξ. 90 ΑΦΜ 090126545 ΓΟΤ Η’ Θεζζαινλίθεο
2. ηνπ

ζπλεηαηξηζκνχ

κε

ηελ

επσλπκία

«ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΙΚΟ

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΙΣΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΗΡΑΚΛΗ
ΤΝ.Π.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε νδφο Αι. Παπαλαζηαζίνπ αξ. 90,
θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ΑΦΜ096000591 ΓΟΤ Η’ Θεζζαινλίθεο
3. ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΩΜΑΣΔΙΟ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟΤΥΩΝ
ΤΠΔΡΑΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» » πνπ εδξεχεη
ζηε Θεζζαινλίθε νδφο Καξανιή Γεκεηξίνπ 30 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα
4. ηνπ Φίιηππνπ Καξάβαηνπ ηνπ Παχινπ, θαηνίθνπ Θεζζαινλίθεο νδφο
Πξνβειεγγίνπ αξ. 7 ΣΚ 54248, ΑΦΜ 025270876 ΓΟΤ Πνιπγχξνπ
ΚΑΣΑ
1. ηεο ππ’ αξηζκ. Α – νηθ. 69969/3872/6-11-2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α –
44038/4189/09 (Β’ 1930) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ «Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ
Οξγαληζκνχ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ) (Καλνληζκφο
Γ’)» », πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ η. Β’ 3999/16-11-2017
2. ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, πνπ θαηνηθνεδξεχεη ζηελ Αζήλα

Θεζζαλονίκη, 12-1-2018

πλνπηηθή έθζεζε λνκηθψλ δεηεκάησλ
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Αίηεζε αθύξσζεο θαηά ηεο Υ.Α. κε ηελ νπνία εηζήρζε θαη’ νπζίαλ αζπκβίβαζην κεηαμύ
ηεο ηδηόηεηαο ηνπ εξγαδόκελνπ ζηνλ Ο.Α.Σ.Θ. θαη ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κεηόρνπ ή
ζηειέρνπο ή εξγαδνκέλνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ νξγαληζκό.
Έλλνηα ζπλαιιαγήο. Έλλνκν ζπκθέξνλ εθκηζζσηή ζπλεηαηξηζκνύ θαη ζσκαηείσλ κε
κέιε εξγαδόκελα ζηνλ ΟΑΣΘ. Παξαβίαζε ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ηνπ
δηθαηώκαηνο ζηελ πεξηνπζία θαη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο. Απεηιή πεηζαξρηθώλ
θπξώζεσλ εηο βάξνο ηξίησλ εξγαδνκέλσλ-κε κεηερόλησλ ζηε ζπλαιιαθηηθή ζρέζε.
Υπνρξέσζε απνβνιήο ηδηόηεηαο θαη κεηαβνιή ζύλζεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο
ζπλαιιαζζόκελσλ. Απνπζία δηθαηνινγεηηθνύ ηνπ πεξηνξηζκνύ ιόγνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο. Έιιεηςε αλαγθαηόηεηαο θαη πξνζθνξόηεηαο. Καηά πεξίπησζε ζηέξεζε
πεξηνπζηαθνύ δηθαηώκαηνο άλεπ θαηαβνιήο αληηζηαζκίζκαηνο.

Η. Ζ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΠΡΑΞΖ – ΚΡΗΗΜΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Με ηελ πξνζβαιιφκελε ππ’ αξηζκ. Α – νηθ. 69969/3872/6-11-2017 απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α –
44038/4189/09 (Β’ 1930) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
«Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζηηθψλ
πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ) (Καλνληζκφο Γ’)» », πνπ δεκνζηεχζεθε ζην
ΦΔΚ η. Β’ 3999/16-11-2017, εηζήρζε αζπκβίβαζην κεηαμχ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ
εξγαδφκελνπ ζηνλ Ο.Α..Θ. θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηφρνπ ή ζηειέρνπο ή
εξγαδνκέλνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ Οξγαληζκφ.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24ηεο ππ' αξηζκ. Α - 44038/4189/09 (Β'
1930) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ «Έγθξηζε ηνπ
Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ
Θεζζαινλίθεο (Ο.Α..Θ.) (Καλνληζκφο Γ')», πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν “Γενικές
Υποχρεώσεις Προσωπικού”:
«1. Τν πξνζσπηθό νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί απηόλ ηνλ Καλνληζκό θαη ηηο
εθάζηνηε απνθάζεηο, εγθπθιίνπο, αλαθνηλώζεηο θαη νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ
Ο.Α.Σ.Θ..
2

2. Τν πξνζσπηθό έρεη ππνρξέσζε λα επηδεηθλύεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή επηκέιεηα θαη
λα αθηεξώλεη αλεπηθύιαθηα ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, όπσο θαη ηε
δξαζηεξηόηεηα θαη ελεξγεηηθόηεηα ηνπ, ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.
3. Έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμππεξεηεί, επζπλείδεηα θαη κέζα ζηα όξηα ησλ θεηκέλσλ
λόκσλ θαη θαλνληζκώλ, ηα ζπκθέξνληα ηνπ Ο.Α.Σ.Ο., ζπκβάιινληαο κε όιεο ηηο
δπλάκεηο ηνπ ζηελ αξηηόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ.
4. Έρεη ππνρξέσζε λα πξνζέξρεηαη αλειιηπώο θαη λα εξγάδεηαη θαλνληθά θαζ` όιν ην
θαζνξηδόκελν, θάζε θνξά, σξάξην θαη λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ, ηα νπνία ζπλεπάγεηαη ε ζέζε πνπ θαηέρεη.
5. Τν πξνζσπηθό αδπλαηώληαο ιόγσ αζζελείαο ή άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο λα
πξνζέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, νθείιεη λα ην γλσζηνπνηεί ακέζσο (θαηά ηελ εθδήισζε
ηεο αζζέλεηαο ή ηελ εκθάληζε ηνπ θσιύκαηνο) θαη δηα παληόο πξόζθνξνπ κέζνπ.
6. Τν πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα εθηειεί ηηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εληνιέο
ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ νη νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη είλαη, θαηά ηελ
άπνςε ηνπ, αληίζεηεο κε άιιεο, έρεη δηθαίσκα λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ
Πξντζηακέλνπ, αιιά όηαλ απηόο επηκέλεη, είλαη ππνρξεσκέλν λα ηηο εθηειέζεη θαη ζηε
ζπλέρεηα δύλαηαη λα αλαθεξζεί εγγξάθσο ζηνλ ακέζσο αλώηεξν πξντζηάκελν
(Δηεπζπληή ηεο Υπεξεζίαο ηνπ ή Γεληθό Δηεπζπληή).
7. Τν πξνζσπηθό, πνπ νξίδεη ν Ο.Α.Σ.Θ., ππνρξενύηαη λα θέξεη, θαηά ηηο ώξεο
εξγαζίαο ηνπ, ηηο ρνξεγνύκελεο ππεξεζηαθέο ζηνιέο, είδε ηκαηηζκνύ θαη νπνηαδήπνηε
άιιε εμάξηεζε πνπ ζηνρεύεη ζηελ εππξεπή εκθάληζε ή ζηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.
8. Τν πξνζσπηθό είλαη ππνρξεσκέλν λα ηεξεί απζηεξά όια ηα αλαγθαία κέηξα
αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο.
9. Τν πξνζσπηθό νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο αλσηέξνπο ηνπ, πξνο ηνπο
ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ κε ιεπηόηεηα θαη επγέλεηα, θαζώο θαη κε
πλεύκα ζπλαδειθηθήο ζπλεξγαζίαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη αλάπηπμε ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Ο.Α.Σ.Θ., ηα νπνία πξέπεη λα απνηεινύλ ηνλ γλώκνλα θάζε
πξνζπάζεηαο θαη ελέξγεηαο ηνπ. Τελ ίδηα ζπκπεξηθνξά επίζεο νθείιεη λα έρεη πξνο ην
επηβαηηθό θνηλό θαη ζε θάζε ηξίην πνπ, γηα ιόγνπο ππεξεζηαθνύο, έξρεηαη ζε επαθή.
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10.

Τν πξνζσπηθό νθείιεη λα αλαθέξεη ακέζσο θαη εγγξάθσο, ζηελ αξκόδηα γηα

ζέκαηα πξνζσπηθνύ ππεξεζία, θάζε κεηαβνιή ησλ ηεξνπκέλσλ από ηελ ππεξεζία
ζηνηρείσλ.
11. Οη Δηεπζπληέο θαη Πξντζηάκελνη θάζε βαζκνύ νθείινπλ λα θαηαηνπίδνπλ θαη λα
θαζνδεγνύλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ζε θάζε
γεληθό ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εξγαζία. Οθείινπλ επίζεο λα κεξηκλνύλ ώζηε νη
πθηζηάκελνη ηνπο λα ιακβάλνπλ γλώζε ησλ απνθάζεσλ, αλαθνηλώζεσλ θαη εγθπθιίσλ.
12. Κάζε Πξντζηάκελνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο από ηνπο
πθηζηακέλνπο ηνπ, θαζώο θαη γηα ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπο
έρνπλ αλαηεζεί.
13. Τν πξνζσπηθό νθείιεη, όηαλ αξκνδίσο θιεζεί γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή
θαηάζεζε ή καξηπξία εμώδηθε ή δηθαζηηθή, λα θαηαζέηεη κε βάζε εθείλα ηα νπνία,
ιόγσ ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ, γλσξίδεη.
14.

Απαγνξεύεηαη ζην πξνζσπηθό:

α. Η απαζρόιεζε, θαηά ηηο ώξεο εξγαζίαο, ζε πξνζσπηθέο ή μέλεο, πξνο ην έξγν ηνπ,
αζρνιίεο.
β. Κάζε απαζρόιεζε εθηόο σξώλ εξγαζίαο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνπο
ζθνπνύο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Ο.Α.Σ.Θ., εθηόο θαη αλ, πξνο ηνύην, έρεη δεηεζεί θαη
ρνξεγεζεί έγγξαθε άδεηα από ηελ Δηνίθεζε.
γ. Η απαζρόιεζε πθηζηακέλνπ, από ηεξαξρηθά αλώηεξν, ζε εξγαζίεο μέλεο πξνο ηελ
ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ή θαη κεηά από ηε ιήμε απηνύ. Η
ζρεηηθή παξάβαζε απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα.
δ. Να δέρεηαη δώξα ή λα εμαζθαιίδεη άκεζα ή έκκεζα ππέξ απηνύ ή ησλ νηθείσλ ηνπ,
σθειήκαηα θάζε θύζεο, από νπνηνδήπνηε ηξίην πξόζσπν, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
ππεξεζηαθώλ ηνπ θαζεθόλησλ. Η ζρεηηθή παξάβαζε, εθηόο ησλ άιισλ πνηληθώλ ή
αζηηθώλ ζπλεπεηώλ, απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα.
ε. Να κεηαδίδεη ή λα ζπκκεηέρεη ζηελ κεηάδνζε αλαθξηβώλ ή ςεπδώλ εηδήζεσλ γηα ηνλ
Ο.Α.Σ.Θ.
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ζη. Να εμάγεη παξάλνκα, από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ, πιηθά ή νπνηνδήπνηε
αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία, λνκή ή θαηνρή ηνπ Ο.Α.Σ.Θ.
δ. Να παξακέλεη ή λα πεξηθέξεηαη άζθνπα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
ε. Η ζπκκεηνρή ηνπ, είηε αηνκηθά είηε ζπιινγηθά, ζην λα επηιακβάλεηαη ζέκαηνο γηα ην
νπνίν έρεη ζπκθέξνλ ην ίδην ή ζπγγελήο ηνπ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, κέρξη θαη ηξίηνπ
βαζκνύ».
Με ηελ πξνζβαιιφκελε ππ’ αξηζκ. Α-νηθ. 69969/3872 (ΦΔΚ Β' 3999/16-112017) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ε νπνία εμεδφζε θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4482/2017, πνπ νξίδεη φηη
«Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά από
πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Σ.Θ., κπνξεί λα θαηαξγείηαη ή
ηξνπνπνηείηαη θάζε Καλνληζκόο πνπ αθνξά ζηνλ Ο.Α.Σ.Θ.», πξνζεηέζεζην αλσηέξσ
άξζξν 24 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ, πεξί ησλ γεληθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ, παξάγξαθνο 15, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«15. Οη εξγαδόκελνη ζηνλ Ο.Α.Σ.Θ. δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέηνρνη ή ζηειέρε ή
εξγαδόκελνη ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ Οξγαληζκό. Από ηε
δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο παξέρεηαη ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ,
πξνθεηκέλνπ νη εξγαδόκελνη λα ηαθηνπνηήζνπλ θάζε εθθξεκόηεηα ζύκθσλα κε ηελ
παξνύζα δηάηαμε».
Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26(Πεηζαξρηθά Παξαπηψκαηα) ηνπ ίδηνπ
Καλνληζκνχ:
«1. Κάζε παξάβαζε ππεξεζηαθνύ θαζήθνληνο, κε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ είλαη
δπλαηόλ λα θαηαινγηζζεί, απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα.
2. Με ηελ έλλνηα ππεξεζηαθό θαζήθνλ λνείηαη θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από:
2.1. Τηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ηζρπόλησλ Καλνληζκώλ.
2.2. Τηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο, ηηο
απνθάζεηο, εγθπθιίνπο, νδεγίεο θαη εληνιέο, γξαπηέο ή πξνθνξηθέο, πνπ θάζε θνξά
ηζρύνπλ, από ηε θύζε ηεο εξγαζίαο, θαζώο θαη από ηε ζπκπεξηθνξά θαη γεληθά ηελ
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δηαγσγή ηνπ εξγαδόκελνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εληόο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ
ρξόλνπ εθηέιεζεο απηήο.
2.3. Τελ θείκελε λνκνζεζία.
3.

Η θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαπνκπήο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα πεηζαξρηθό

παξάπησκα, γίλεηαη κόλν κεηά από έγγξαθε αλαθνξά ή θαηαγγειία θαη απνηειεί
ππνρξέσζε ησλ Πξντζηακέλσλ θαη γίλεηαη κέζα από ηελ ηεξαξρία θάζε Υπεξεζίαο».
Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ (πεηζαξρηθέο πνηλέο):
« 1.Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα θάζε παξάπησκα, αλάινγα κε ηελ
βαξύηεηα ηνπ, είλαη νη εμήο: α. Γξαπηή επίπιεμε. β. Πξόζηηκν ηνπ εκεξνκηζζίνπ γηα
θάζε εκέξα θαη κέρξη ηξεηο (3) εκέξεο. γ. Αξγία 1 έσο 2 εκεξώλ ή πξόζηηκν 1 έσο 2
εκεξνκηζζίσλ. δ. Αξγία 3 έσο 10 εκεξώλ ή πξόζηηκν 3 έσο 4 εκεξνκηζζίσλ. ε. Αξγία
11 έσο 30 εκεξώλ. ζη. Πξνζσξηλή παύζε πάλσ από 31 εκέξεο κέρξη 4 κήλεο. δ.
Απόιπζε».

ΗΗ. ΔΝΝΟΜΟ ΤΜΦΔΡΟΝ

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πξψηνπ αηηνχληνο ζσκαηείνπ
θνπφο απηνχ είλαη κεηαμχ άιισλ «1. Η δηαζθάιηζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
Αζηηθή Σπγθνηλσλία Θεο/λίθεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζηθώλ, νηθνλνκηθώλ,
αζθαιηζηηθώλ, επαγγεικαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπκθεξόλησλ απηώλ θαη ε βειηίσζε
ησλ όξσλ εξγαζίαο θαη ησλ απνδνρώλ ησλ κειώλ», ε δε ξχζκηζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο εηζάγνληαο θαη’ νπζίαλ αζπκβίβαζην κεηαμχ ηεο ηδηφηεηαο
ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ Ο.Α..Θ. θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηφρνπ ή ζηειέρνπο ή
εξγαδνκέλνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ βαίλεη ζε βάξνο
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ απηνχ.
χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ δεύηεροσ αιηούνηος «θνπφο
ηνπ . είλαη ε πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
ζπλεηαίξσλ θαη εηδηθφηεξα: [..] ε) Να ηδξύεη κεραλνπξγεία, γθαξάδ, ή άιιεο
εγθαηαζηάζεηο παξόκνηεο, [..] η) Να θάλεη θάζε άιιε παξόκνηα εξγαζία πνπ δελ
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απαγνξεύεηαη από ηνλ Νόκν θαη ε νπνία ζα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε θαη σθέιηκε γηα
ηνπο ζπλεηαίξνπο».ηελ παξνχζα θάζε βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε
εθκεηάιιεπζε ηεο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ απηφο δηαζέηεη. ε ζρέζε κε ηνλ
Ο.Α..Θ. ν ζπλεηαηξηζκφο έρεη πξνβεί ζηελ εθκίζζσζε δχν νηθνπέδσλ έθηαζεο
10.831,82 η.κ. θαη 44.027,71 η.κ. φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ακαμνζηάζηα Φνίληθα θαη
ηαπξνχπνιεο αληίζηνηρα, θαζψο θαη νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ ζην εκπνξηθφ θαη
επηρεηξεζηαθφ θέληξν CIVITASεπί ηεο νδνχ Αιεμάλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ, φπνπ
ζηεγάδνληαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη κηζζψζεηο απηέο, πνπ
θαηαξηίζηεθαλ ην 1960 παξακέλνπλ ελεξγέο κέρξη θαη ζήκεξα, σζηφζν απφ ην έηνο
2012 έρεη παξνπζηαζηεί ζπζηεκαηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ,
κε απνηέιεζκα ν πλεηαηξηζκφο λα έρεη πιένλ πεξηνξηζκέλα ηακεηαθά δηαζέζηκα, θαη
σο εθ ηνχηνπ απφ ην έηνο 2013 έρεη δηαθνπεί πξνζσξηλά ε δηαθνπή κεξίζκαηνο πξνο
ηνπο ζπλεηαίξνπο. Άιισζηε, εθηφο απφ ηηο πθηζηάκελεο κηζζψζεηο, ν πλεηαηξηζκφο,
δελ ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ ΟΑΘ, κε θαλέλαλ άιιν ηξφπν ή κνξθή.
Ωο πξνο ην ηρίηο αιηούν ζωμαηείο ζεκεηψλεηαη φηη, κε ηελ απφ 8-4-2010
νηθνλνκηθή ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ηνπ ΟΑΘ θαη ηνπ ΚΣΔΛ
Θεζζαινλίθεο Α.Δ., πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3897/2010 επεθηάζεθε (ζε
ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο επέθηαζεο) ε πεξηνρή εθηέιεζεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο απφ
ηνλ ΟΑΘ ζε πεξηνρέο πνπ πξφηηλνο εμππεξεηνχληαλ απφ ηελ ΚΣΔΛ Θεζζαινλίθεο,
ελψ ζηηο 16-12-2010 ππνγξάθεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ΟΑΘ θαη ΚΣΔΛ Θεζζαινλίθεο ΑΔ (πνπ
θπξψζεθε κε ηελ Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 62721/5875, ΦΔΚ Β’449/22-3-2011), κε ηελ νπνία
ε ΚΣΔΛ Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ιακβάλεη απφ ηνλ ΟΑΘ εηήζηα απνδεκίσζε 950.000
επξψ σο αληάιιαγκα γηα ηελ ππνρξεσηηθή παξαρψξεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. Με
ηελ ίδηα ζχκβαζε πξνβιέθζεθε πεξαηηέξσ ε κεηαθνξά ζηνλ ΟΑΘ 27 εξγαδνκέλσλ
ηεο ΚΣΔΛ Θεζζαινλίθεο Α.Δ. -εγγεγξακκέλσλ κειψλ ζην ηξίην αηηνχλ
ζσκαηείνθαη κεηφρσλ ηεο ΚΣΔΛ Θε ζζαινλίθεο ΑΔ-, δηαδηθαζία πνπ θαη
θαηά ην παξειζφλ είρε αθνινπζεζεί θαηά ηελ πξψηε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.
2898/2001, επέθηαζε ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο, κε ηε κεηαθνξά
πξνζσπηθνχ ηεο ΚΣΔΛ Θεζζαινλίθεο ΑΔ -πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί
ζπλαιιαζζφκελε κε ηνλ ΟΑΘ επηρείξεζε σο εθ ηεο ππνγξαθήο ηεο σο
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο-, πεξί ηα 200 άηνκα, ζηνλ ηειεπηαίν νξγαληζκφ.Άιισζηε,
ζθνπφο ηνπ ζσκαηείνπ, θαηά ην Καηαζηαηηθφ ηνπ, είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ε
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ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ, ηα νπνία πιήηηνληαη ελ πξνθεηκέλσ
απφ ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε.
Ο ηέηαρηος αιηών ηπγράλεη εξγαδφκελνο ζηνλ ΟΑΘ ζε ζέζε δηνηθεηηθνχ
ππαιιήινπ (Σκήκα Μεηφρσλ), ζπλεηαίξνο (θάηνρνο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο) θαη
Πξφεδξνο ηνπ Πξνκεζεπηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Ηξαθιήο. πλεπψο, ζπληξέρεη ζην
πξφζσπφ ηνπ ε δηπιή ηδηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ –ππνθείκελνπ ζηελ πεηζαξρηθή
εμνπζία ηνπ ΟΑΘ- θαζψο θαη ηνπ κεηέρνληνο ζε επηρείξεζε ζπλαιιαζζφκελε κε
απηφλ, ζηεο νπνίαο ηα φξγαλα δηνίθεζεο κάιηζηα κεηέρεη.
Καη επνκέλσοφινη νη αηηνχληεο έρνπλ πξφδειν έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ
αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, ην κελ πξψην ζσκαηείν έρνληαο σο
θαηαζηαηηθφ ηνπ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ
ΟΑΘ, ηα δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ πιήηηεη επζέσο ε πξνζβαιιφκελε πξάμε, ν
δεχηεξνο

ζπλεηαηξηζκφο

σο

ζπλαιιαζζφκελνο-εθκηζζσηήο

κε

ηνλ

ΟΑΘ

ππνβαιιφκελνο ζε αλαγθαζηηθέο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία σο εθ ηνπ
ζεζπηζζέληνο ζε βάξνο κειψλ ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ην ηξίην ζσκαηείν
έρνληαο κέιε πνπ πιένλ –σο εθ ησλ κεηαθνξψλ- ηπγράλνπλ θαη εξγαδφκελνη ζηνλ
ΟΑΘ, θαη ηέινο ν ηέηαξηνο αηηψλ σο εξγαδφκελνο απηνχ, ππνθείκελνο ζηελ
πεηζαξρηθή ηνπ εμνπζία θαη ππφρξενο ζε κεηαβίβαζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαοπνπ
θαηέρεη ζηνλ πξψην αηηνχληα ζπλεηαηξηζκφ.

ΗΗΗ. ΛΟΓΟΗ ΑΚΤΡΩΔΩ

1. Προζβολή ηης οικονομικής ελεσθερίας και ηης αρτής ηης αναλογικόηηηας.

Δπεηδή ζηε λνκνινγία παγίσο γίλεηαη δεθηφ φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλεηαη, σο αηνκηθφ δηθαίσκα, ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία,
δειαδή ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα αλαπηχζζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ.
Δηδηθή εθδήισζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ απηνχ δηθαηψκαηνο απνηειεί γηα ηνπο ηδηψηεο,
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ε ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ, ζηελ νπνία αλήθνπλ,
κεηαμχ άιισλ, ε επηινγή θαηαξηίζεσο ζπκβάζεσο θαζψο θαη ε ζχκθπηε αμίσζε ηεο
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ηεξήζεσο ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ.
Πεξηνξηζκνί ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ζπληζηνχλ εμαηξεηηθά κέηξα, ην νπνίν
θαζίζηαηαη ζπληαγκαηηθά αλεθηφ εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη, πάλησο, «πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κε βάζε γεληθά,
αληηθεηκεληθά θαη πξόζθνξα θξηηήξηα θαη λα ιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο
αλαινγηθόηεηνο» (ηΔ 3199/2003, 1909/2001 Οινκ., θ.ά.).
Δπεηδή απφ ηηο πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24-27 ηνπ Καλνληζκνχ
Πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΑΘ πξνθχπηεη φηη παξάβαζε γεληθήο ππνρξέσζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ, θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ λενζεζπηζζέληνο αζπκβίβαζηνπ κεηαμχ ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηφρνπ, ζηειέρνπο
ή εξγαδφκελνπ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ ΟΑΘ θαζίζηαηαη
πεηζαξρηθφ παξάπησκα, πνπ άγεη ζηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο εθ
κέξνπο

ηνπ

Οξγαληζκνχ,

εμηθλνχκελεο

έσο

θαη

ηελ

απφιπζε

εξγαδνκέλνπ.
Άιισζηε, ε ίδηα δηάηαμε ζπλεπάγεηαη ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη ζε ζρέζε κε ηηο
ζπλαιιαζζφκελεο κε ηνλ ΟΑΘ επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη σο
κέηνρνη ή ζηειέρε ή εξγαδφκελνη ηνπ ηειεπηαίνπ. Δηδηθά σο πξνο ηνλ δεχηεξν
αηηνχληα πλεηαηξηζκφ, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εκπίπησλ ζηελ έλλνηα ηεο
ζπλαιιαζζφκελεο επηρείξεζεο, θαηά ηελ εμαηξεηηθά επξεία δηαηχπσζε ηεο ζρεηηθήο
δηαηάμεσο ηεο πξνζβαιιφκελεο, ιφγσ ηεο εθκίζζσζεο πξνο ηνλ ΟΑΘ δχν
ακαμνζηαζίσλ θαη ησλ θεληξηθψλ θηηξίσλ Γηνίθεζεο, δήηεκα αλαθχπηεη ελφςεη ηνπ
πξαγκαηηθνχ δεδνκέλνπ φηη εθ ησλ 1337 κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηα 190 εξγάδνληαη
ζηνλ ΟΑΘ, ηα νπνία σζηφζν ζα πξέπεη λα απνβάινπλ εληφο ηεο ηαζζφκελεο
πξνζεζκίαο ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ. Ωζηφζν, εξγαδφκελνη ηνπ ΟΑΘ πνπ θέξνπλ
θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο
ηνπ ηειεπηαίνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Γεληθή πλέιεπζε,
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Δπνπηηθφ πκβνχιην), φπσο ελ πξνθεηκέλσ ηέηαξηνοαηηψλ
πνπ ηπγράλεη θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ... Καη επνκέλσο ε εηζαγσγή ηνπ αζπκβίβαζηνπ
επ’

απεηιή

πεηζαξρηθψλ

θπξψζεσλ,

θαη

ε

ππνρξέσζε

κεηαβίβαζεο

ηεο

ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ζπλεπάγεηαη εληεχζελ εμαλαγθαζηηθέο κεηαβνιέο ζηα
φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζπληζηψληαο
θαη’ νπζίαλ επέκβαζε ηνπ θαλνληζηηθνχ λνκνζέηε ζηα εζσηεξηθά κηαο
επηρείξεζεο

-

λνκηθνχ

πξνζψπνπ
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ηδησηηθνχ

δηθαίνπ

πνπ

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ηδησηηθή νηθνλνκία .Η απαγφξεπζε απηή απνηειεί
επνκέλσο πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο θαη απφ ηελ άπνςε φηη εηζάγεη έλα
ζνβαξφ εκπφδην ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ, -νη
νπνίνη απνιακβάλνπλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ειεπζεξίαο ηνπ δηθαηψκαηνο λα
κεηέρνπλ ηζφηηκα ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο επηιέγνληαο ειεχζεξα ηελ
επηρεηξεκαηηθή ηνπο πνιηηηθή θαη, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα
φξγαλα πνπ ηελ απνθαζίδνπλ θαη ηελ πινπνηνχλ-θαη δεζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε
ηνλ ΟΑΘ, θαη κάιηζηα εμαηξεηηθά εθηεηακέλν σο εθ ηεο ανξηζηίαο θαη επξχηεηαο
ηεο έλλνηαο ηεο “ζπλαιιαγήο”.
ηελ

πξνθείκελε

πεξίπησζε

φκσο

ειιείπεη

ιφγνο

δεκνζίνπ

ζπκθέξνληνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ ζέζ πηζε ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ ,
αθνχ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ εμνπζηνδνηηθφ λφκν, ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο
ή ηελ ίδηα ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε γηαηί ε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΑΘ
ζε επηρεηξήζεηο, θαη’ ελάζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ ζπληαγκαηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο,
θαζηζηά άλεπ εηέξνπ αζέκηηε ηε ζπλαιιαγή ησλ ηειεπηαίσλ κε ηνλ νξγαληζκφ.
Αθφκε δε θαη αλ ήζειε ππνηεζεί θαζ’ ππνθνξάλ φηη ζθνπείηαη ε απνθπγή νηνλεί
θαηαδνιίεπζεο ηνπ ΟΑΘ (ν νπνίνο πάλησο δηαζέηεη δηθά ηνπ φξγαλα δηνίθεζεο,
ππφινγα θαηά λφκνλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη ππνθείκελα ζε
έιεγρν γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπο, επνκέλσο θαη γηα ηε ζχλαςε ηπρφλ θξηζεηζψλ σο
επηδήκησλ ζπκβάζεσλ), ηφηε πάλησο ην κέηξν απηφ, πνπ ελψ θαη’ αξρήλ δελ
θαίλεηαη λα θσιχεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ νηθνλνκηθνχ πεξηερ νκέλνπ
κε ηνλ νξγαληζκφ, ηπγράλεη αληίζεην ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αθνχ
επηξξίπηεη πεηζαξρηθή επζχλε (κε δπλεηηθά επηβαιιφκελε πεηζαξρηθή πνηλή ηελ
απφιπζε) ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ, ζηειέρνπο ή
εξγαδνκέλνπ ζε επηρείξεζε-δειαδή ζε πξφζσπα κε επξηζθφκελα εληφο ηνπ
ζπκβαηηθνχ δεζκνχ πνπ ππνηίζεηαη θέξεη ηελ ππφλνηα ηνπ αζέκηηνπ . Δλ
γέλεη φκσο, φπσο γίλεηαη δεθηφ, απηφ πνπ κπνξεί λα ζπληζηά πεξηνξηζκφ ζηελ
πξνζσπηθή ειεπζεξία ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία, θαη ηα ελνρηθά δηθαηψκαηα ηνπ
εξγαδνκέλνπ κε ηξίηνπο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά πνπ βιάπηεη ηα
λφκηκα ζπκθέξνληα ηνπ εξγνδφηε (Ι. Κνπθηάδε, Δξγαηηθφ Γίθαην - Αηνκηθέο
Δξγαζηαθέο ρέζεηο, ζ. 694, Λεβέληε – Παπαδεκεηξίνπ, Αηνκηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην,
ζ. 363 επ.), θαη φρη ε ππνηηζέκελε βιάβε ζπκθεξφλησλ απφ εηαηξείεο - ηξίηα
πξφζσπα, ηδίσο θεθαιαηνπρηθέο, ζηηο νπνίεο κάιηζηα ν εξγαδφκελνο είλαη απιφο
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κέηνρνο, ρσξίο λα δηαζέηεη πιεηνςεθία κεηνρψλ ή ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ. πλεπψο, ε επηβνιή ππνρξέσζεο ζην κηζζσηφ λα κε βιάπηεη ηα εχινγα
ζπκθέξνληα ηνπ εξγνδφηε κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο δηαθξίλεηαηαπφ ηελ επηβνιή
απαγφξεπζεοζην κηζζσηφ λα ζπκκεηέρεη ζε θνξείο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ
εξγνδφηε, αθνχ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ θαη ην
πεξηερφκελν ηεο ζπλαιιαγήο αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εξγνδφηε.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλαθνξά απφ ηελ επίδηθε δηάηαμε ζε ζπλαιιαζζφκελε
επηρείξεζε θαη ε απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε απηήλ ηνπ εξγαδφκελνπ, ρσξίο θακία
ζχλδεζε κε

ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ

εξγαδφκελνπ

ή ην

πξνζβαιιφκελν έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ εξγνδφηε, θαζηζηά ηε ζρεηηθή ξχζκηζε
απνιχησο αφξηζηε θαη ππεξβαίλεη ηα αθξαία φξηα ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο.
Σνχην κάιηζηα ζπκβαίλεη δίρσο λα εμεηάδεηαη ε ηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο
ηζνηηκίαο θαη ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζπλαιιαγήο, θαη ην φλησο επσθειέο ή επηδήκηφ ηεο, ελψ αθνξά, θαηά παξάβαζε
πεξαηηέξσ ηεο αξρήο ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο ηνπ θαλφλα δηθαίνπ
πνπ ηζρχεη ζην πεηζαξρηθφ θαη θπξσηηθφ δίθαην, θάζε είδνπο ζπλαιιαγή –άλεπ
έηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ π.ρ. πξνκήζεηεο, κηζζψζεηο θ.ά.- ρσξίο λα ειέγρνληαη νη
ηζρχνπζεο ζπλζήθεο ζην πιαίζην ηεο νηθείαο αγνξάο.ην ίδην πιαίζην, θξίζηκν είλαη
ην γεγνλφο φηη ελ πξνθεηκέλσ ν δεχηεξνο αηηψλ ζπλεηαηξηζκφο δελ πξνβαίλεη
επθαηξηαθά ζηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κε ηνλ ΟΑΘ ,αιιά αληίζεηα
εθκηζζψλεη ζηαζεξά απφ ην 1960 ηα ίδηα ηξία αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπ κε δηαξθείο
ζπκβάζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ επρεξψο θαη αλά πάζα ζηηγκή σο πξνο ηελ
ηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηζνηηκίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Καη
επνκέλσο, ππφ ηελ έλλνηα απηή θαη θαηά ηε ζηάζκηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ
επίκαρνπ πεξηνξηζκνχ, εηδηθψο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αηηνχλησλ πθίζηαληαη κέηξα
πνπ

επηηπγράλνπλ

ην

ίδην

απνηέιεζκα

ρσξίο

ηελ

επηβνιή

εθηεηακέλσλ

απαγνξεχζεσλ.εκεηψλεηαη άιισζηε εκθαηηθά φηη ζην πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ηνπ
νξγαληζκνχ, έρεη ήδε εμαγγειζεί ε κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζε θηηξηαθέο
δνκέο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη επνκέλσο είλαη ζε ελεζηψηα ρξφλν αβέβαηε ε
ζπλέρηζε ησλ ελ ιφγσ κηζζψζεσλ θαη ζην κέιινλ. Δπνκέλσο, πηζαλνινγείηαη ζθφδξα
φηη ε ζθνπνχκελε εληφο ηεηξακήλνπ κεηαβίβαζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ ζα
θαηαζηεί άλεπ αληηθεηκέλνπ, έρνληαο φκσο ήδε επηθέξεη βιάβε ζηα ζπληαγκαηηθψο
πξνζηαηεπφκελα αγαζά ησλ αηηνχλησλ.
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Πεξαηηέξσ, αληίζεζε ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο πθίζηαηαη θαη ζε ζρέζε
κε ηελ αδηαθνξνπνίεηε κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ κεηφρνπ, ζηειέρνπο θαη
εξγαδφκελνπ ζε επηρείξεζε πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ ΟΑΘ, ηνχην δε δηφηη ν
ζρεηηθφο πεξηνξηζκφο επηβάιιεηαη ζε απηνχο αδηάθξηηα, ρσξίο ην επηιεγέλ απφ
ηνλ θαλνληζηηθφ λνκνζέηε θξηηήξην λα δηαζέηεη άκεζε ή έκκεζε
ζχλδεζε κε ηε δπλαηφηεηα ηηλφο εξγαδνκέλνπ λα αζθήζεη εθ ηεο ζέζεο
ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ ,ή ηε ζρέζε ηνπ κε η ε ζπλαιιαζζφκελε επηρείξεζε,
πξαγκαηηθή επηξξνή ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηηο ζπλαιιαγέο απηνχ .Δπί παξαδείγκαηη, είλαη
ζαθέο φηη απφ ηε θχζε ησλ αζθνχκελσλ θαζεθφλησλ ηνχην παξαιιάζζεη γηα έλαλ
εξγαδφκελν νδεγφ, έλαληη π.ρ. ππαιιήινπ δηνηθήζεσο, ελψ πξνθαλψο δελ πθίζηαηαη
θαλ γηα ην κέηνρν νπνηαζδήπνηε αλψλπκεο εηαηξίαο (π.ρ. ΓΔΗ) θαη αλεμαξηήησο
πνζνζηνχ θαηερφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (π.ρ. κηθξνκέηνρνο). Καη επνκέλσο,
θαηαιακβάλνληαη νξηδφληηα απφ ηνλ εηζαγφκελν πεξηνξηζκφ θαη πξφζσπα πνπ δελ
έρνπλ δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΟΑΘ, φπσο
ραξαθηεξηζηηθά ζπκβαίλεη ηφζν γηα ηα κέιε ηνπ εθκηζζσηή – ζπλεηαηξηζκνχ, φζν θαη
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ΟΑΘ εθ κεηαθνξάο – κεηφρνπο ζηελ ιήπηξηα
απνδεκίσζεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή παξαρψξεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ ΚΣΔΛ
Θεζζαινλίθεο ΑΔ, πνπ ηπγράλνπλ θαη κέιε ηνπ ηξίηνπ αηηνχληνο ζσκαηείνπ.
Απφ

ηα

παξαπάλσ

πξνθχπηεη

ινηπφλ

φηη

ε

εηζαγφκελε

δηά

ηεο

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ξχζκηζε παξαβηάδεη ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηφζν ησλ
ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηνλ ΟΑΘ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ εξγαδφκελνη
απηνχ, φζν θαη απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ, πεξαηηέξσ δε θαη ηελ αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο, γηα ηνπο ιφγνπο δε ηπγράλεη αθπξσηέα.

2. Αθέμιηος περιοριζμός και ζηέρηζη περιοσζίας (άρθρο 1 ηοσ Πρώηοσ
Προζθέηοσ Πρωηοκόλλοσ ΔΓΑ)
Δπεηδή θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ, ηελ νπνία παγίσο πιένλ πηνζεηνχλ θαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, ε
έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο –ηελ νπνία πξνζηαηεχεη ην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξνζζέηνπ
Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 πλη. ππεξηζρχεη θάζε
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αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ– είλαη επξχηαηε θαη θαιχπηεη φρη κφλν γεγελεκέλα
δηθαηψκαηα, αιιά θαη απιψο θεθηεκέλα «νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα», φπσο ε λφκηκε
πξνζδνθία δηθαηψκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα: «ηελ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο, ε νπνία
έρεη απηφλνκν πεξηερφκελν, αλεμάξηεην απφ ηελ ηππηθή θαηάηαμε ησλ επηκέξνπο
πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ζην εζσηεξηθφ δίθαην, πεξηιακβάλνληαη φρη κφλνλ ηα
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, αιιά θαη φια ηα δηθαηψκαηα “πεξηνπζηαθήο θχζεσο”,
θαζψο θαη ηα θεθηεκέλα “νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα”. Καιχπηνληαη, θαη’ απηφλ ηνλ
ηξφπν, θαη ηα ελνρηθήο θχζεσο πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα θαη, εηδηθφηεξα, απαηηήζεηο
πνπ απνξξένπλ απφ έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, είηε
αλαγλσξηζκέλεο κε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή απφθαζε, είηε απιψο γελλεκέλεο θαηά ην
εζληθφ δίθαην, εθφζνλ ππάξρεη λφκηκε πξνζδνθία, κε βάζε ην ηζρχνλ, έσο ηελ
πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην, δίθαην, φηη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ δηθαζηηθψο,
εθφζνλ, δειαδή, πθίζηαηαη ζρεηηθψο κηα επαξθήο λνκηθή βάζε ζην εζσηεξηθφ δίθαην
ηνπ ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο, πξνυπφζεζε πνπ ζπληξέρεη, ηδίσο, φηαλ ε απαίηεζε
ζεκειηψλεηαη ζε λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή δηάηαμε ή ζε παγησκέλε λνκνινγία ησλ
δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ ζπκβαιινκέλνπ θξάηνπο» (βι. ηΔ 668/2012 Οινκ., θαη
ηηο εθεί αλαθεξφκελεο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ). Ωο
θεθηεκέλν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ λνκνινγίαο είλαη
πξνθαλέο φηη λνείηαη θαη ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα πνπ εξγαδφκελνη ζηνλ ΟΑΘ θαη
ζπλεηαίξνη ζηνλ αηηνχληα πλεηαηξηζκφ θαηέρνπλ (φπσο αζθαιψο θαη ε κεηνρή ζηελ
ΚΣΔΛ Θεζζαινλίθεο ΑΔ).
Με ηε ξχζκηζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α – νηθ. 69969/3872/6-11-2017 απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, φπσο πξνεθηέζεθε, ν λνκνζέηεο παξεκβαίλεη
θαη’ νπζίαλ ζε ζπλεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγνχζα ζπκβαηηθή ζρέζε, κεηαμχ ηνπ ΟΑΘ
θαη ησλ κε απηφλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε δηαξθείο ζπκβάζεηο, ππνρξεψλνληαο
κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε θαη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκβιήζεθαλ κε ηνλ
ΟΑΘ, εθφζνλ κεηέρνπλ ζε απηέο εξγαδφκελνη ηνπ νξγαληζκνχ. Σνχην δηφηη νη
ηειεπηαίνη νθείινπλ εληφο πξνζεζκίαο 4 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο
ζηελΔηΚ, ήηνη κέρξη ηηο 16-3-2018, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ
ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ ή κνλάδσλ ηνπο. Καηά ηνχην, νη ηειεπηαίνηππνρξενχληαη λα
ζηεξεζνχλ θεθηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηνπο ελνρηθήο θχζεο (ζπλεηαηξηζηηθέο
κεξίδεο/κνλάδεο),

απφ

ηα

νπνία

απέξξεε

λφκηκε

πξνζδνθία

δηθαηψκαηνο

(δηαλεκφκελν θαη’ έηνο κέξηζκα). Πέξαλ άιισζηε θαζαπηήο ηεο απψιεηαο ηνπ ίδηνπ
ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο, νη εξγαδφκελνη-ζπλεηαίξνη ζα ππνβιεζνχλ γηα ηελ
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νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζε πεξαηηέξσ
δαπάλε (θφξνη κεηαβίβαζεο, ηέιε θ.ά), ηελ νπνία αζθαιψο ζα ππνζηνχλ νη ίδηνη σο
νηθνλνκηθή βιάβε. Γηα νξηζκέλνπο δε εθ ησλ εξγαδνκέλσλ-ζπλεηαίξσλ δελ είλαη θαλ
δπλαηή, ιφγσ νθεηιψλ ηνπο πξνο ην Γεκφζην,ε έθδνζε ηεο αλαγθαίαο γηα ηε
κεηαβίβαζε ηεο κεξίδαο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, θαη επνκέλσο απηνί επξίζθνληαη
–πέξαλ ηεο ήδε θαθήο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο- ζε απφιπηε αδπλακία
“ηαθηνπνίεζεο”, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, ησλ εθθξεκνηήησλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δηπιή ηνπο ηδηφηεηα σο εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΑΘ θαη
ζπλεηαίξσλ.
εκεηψλεηαη πεξαηηέξσ φηη ζχκθσλα κε ηελ ηέηαξηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ αηηνχληνο ζπλεηαηξηζκνχ λέα κέιε, πξνο ηα νπνία είλαη άξα
εθηθηή ε κεηαβίβαζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξηδίσλ κφλν νη ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη
αγρηζηείαο κέρξη α’ βαζκνχ ησλ ζπλεηαίξσλ, ελψ κεηά ηελ θξαηηθνπνίεζε ηνπ
νξγαληζκνχ (ζηνλ νπνίν κεηέρεη σο κνλαδηθφο κέηνρνο ην Γεκφζην ζχκθσλα κε ην
άξζξν 18 ηνπ λ. 4482/2017) θαηαξγήζεθε ελ ηνηο πξάγκαζη ε δπλαηφηεηα
κεηαβίβαζεο

ζε

κεηφρνπο

ηνπ

ΟΑΘ. Καη

ζπλεπψο

εξγαδφκελνη-θάηνρνη

ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ/κνλάδσλ πνπ δελ έρνπλ ζπγγελείο α’ βαζκνχ (αληφληεο ή
θαηηφληεο) ζηεξνχληαη ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο, θαη ππφθεηληαη θαη’ νπζίαλ ζε
απαιινηξίσζε πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο άλεπ θαηαβνιήο αληηζηαζκίζκαηνο. Γηα δε
ηνπο έρνληεο αλήιηθνπο, ζπγθεθξηκέλα, θαηηφληεο είλαη ζαθέο φηη ε πξνο απηνχο
κεηαβίβαζε (σο κέζν ηαθηνπνίεζεο) έρεη εθ ησλ πξαγκάησλ ηππηθφ ραξαθηήξα θαη
είλαη άξα απξφζθνξε λα ππεξεηήζεη ηνλ θεξφκελν σο επηδησθφκελν ζθνπφ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, εθφζνλ νη δηθαηνπάξνρνη γνλείο είλαη νη έρνληεο ηε δηνίθεζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ ηέθλνπ, σο αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν
1510 ΑΚ.
Η εθαξκνγή, επνκέλσο, ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξηζκ. Α – νηθ. 69969/3872/611-2017 απφθαζεο, θαηά ην κέξνο πνπ ζηεξεί –επ’ απεηιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ
εμηθλνχκελσλ έσο ηελ απφιπζε- απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ΟΑΘ ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ(θαη’ νπζίαλ
επηβάιινληαο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ), ζπληζηά αλεπίηξεπην
πεξηνξηζκό πεξηνπζηαθνύ δηθαηώκαηνοησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΑΣΘ, ν νπνίνο
αληίθεηηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ΔΓΑ. Σνχην δε δηφηη
άιισζηε θαηά ηα πξνεθηεζέληα, δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ δηθαηνινγεηηθφο ηνπ
πεξηνξηζκνχ ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ν νπνίνο επηπξνζζέησο λα πιεξνί ηηο
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πξνδηαγξαθέο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. εκεησηένλ κάιηζηα φηη ε ηεζείζα
ζπληνκφηαηε πξνζεζκία 4 κελψλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκνηήησλ, επηηείλεη
ηελ βιάβε ζην δηθαίσκα ηεο πεξηνπζίαο πνπ πθίζηαληαη νη εξγαδφκελνη/ζπλεηαίξνη,
αθνχ

ππνρξεψλεη

απηνχο

θαη’

νπζίαλ

ζε

βεβηαζκέλε

κεηαβίβαζε

ησλ

ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξηδίσλ/κνλάδσλ ηνπο, ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη δηάζηεκα επαξθέο
γηα ηελ αλεχξεζε αγνξαζηή θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ηηκήκαηνο αληαπνθξηλφκελνπ
ζηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο κεηαβηβαδφκελεο ζπλεηαηξηζηηθήο ζπκκεηνρήο.

*****
Με ηελ παξνχζα δηνξίδνπκε σο πιεξεμνχζην δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ π.δ. 18/1989, ηνλ δηθεγφξν Κψζηα Υ. Υξπζφγνλν (Α.Μ. ΓΘ 2387),
Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 1, Θεζζαινλίθε Σ.Κ. 54629, ηει. 2310.543028, e-mail:
costaschryssogonos@gmail.com, θαη αληίθιεην ηε δηθεγφξν Αζελψλ Βαζηιηθή Π.
Αζαλάζνγινπ ΑΜΓΑ 22297, Καξαγηψξγε εξβίαο 4, Αζήλα.

Για ηοσς λόγοσς ασηούς

Εηηούμε:
-Να γίλεη δεθηή ε παξνχζα αίηεζε.
-Να αθπξσζνχλ νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο.
-Να θαηαδηθαζηεί ν αληίδηθνο ζηε δηθαζηηθή καο δαπάλε θαη ηελ ακνηβή ηνπ
πιεξεμνχζηνπ καο δηθεγφξνπ.
Ο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο

15

