
  

Ε.Κ.Π.Ε.Φ 

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ Τ.Κ. 35132 
ΤΗΛ: 22310 26651, 25583 Fax: 22310 26621 e-mail:erkepeft@gmail.com 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 77/2016 

 ****************************************************************************   

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Λαμία, 16/12/2020 

 

Προς: Βουλευτή Ν. Φθιώτιδας κ. Σαρακιώτη 

 

Θέμα: «Αδικαιολόγητες απολύσεις από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ». 

 

 

 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας καταγγέλλει τις 

αδικαιολόγητες απολύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. Η 

συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στο νομό Φθιώτιδας πάνω από 10 χρόνια και 

απασχολεί εργαζομένους τόσο από το νομό μας όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Απορίας άξιον είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα απολύει εργαζόμενους οι οποίοι, 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Φθιώτιδας. 

Προφανώς η ΤΕΡΝΑ στρέφεται εναντίον των εργαζομένων του νομού μας λόγω των 

πολλών καταγγελιών που έχει δεχθεί το Εργατικό μας Κέντρο στο παρελθόν για μη 

τήρηση ωραρίων εργασίας αλλά και των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας. 

Είναι αλήθεια ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες για πτώση 

τμήματος της σήραγγας στο κομμάτι Στύρφακα-Άγιος Στέφανος και εξαναγκασμός 

εργαζομένων να μπουν μέσα στη σήραγγα, με κίνδυνο της ζωής τους για να συνεχιστεί 

το έργο. Τότε το Εργατοϋπαλληλικό μας Κέντρο, μετά από τις καταγγελίες των ίδιων 

των εργαζομένων, ζήτησε από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς διεξοδικούς ελέγχους. Το 

αποτέλεσμα ήταν και τότε …. καταχρηστικές απολύσεις. 

Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες από μια εταιρεία που δραστηριοποιείται 10 

ολόκληρα χρόνια στην περιοχή μας. Μας γυρίζουν πραγματικά πολλά χρόνια πίσω.  



  

Το αυτονόητο ζητούμε κύριοι. Σεβασμό στους εργαζόμενους, μέτρα υγείας και 

ασφάλειας στους χώρους εργασίας και προστασία των θέσεων εργασίας στο νομό 

Φθιώτιδας. 

Καλούμε την εταιρεία ΤΕΡΝΑ να σταματήσει άμεσα να «τιμωρεί» τους εργαζόμενους 

του νομού μας και να αποσύρει όλες τις άδικες και καταχρηστικές απολύσεις. 

Συγχρόνως καλούμε τους βουλευτές του νομού Φθιώτιδας αλλά και την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας να πάρουν άμεσα θέση σε ένα τόσο σοβαρό και φλέγον θέμα που 

αφορά τους εργαζόμενους του νομού Φθιώτιδας.  

 

Κοινοποίηση:  

1. Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα 

2. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανό 

3. Βουλευτή Ν. Φθιώτιδας κ. Οικονόμου 

4. Βουλευτή Ν. Φθιώτιδας κ. Κοτρωνιά 

5. Βουλευτή Ν. Φθιώτιδας κ. Χειμάρα 

6. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Καρακάντζα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


