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Δίωξη εναντίον εκδοτικού συγκροτήμα-
τος του Σίδνεϊ, με την κατηγορία ότι 
οφείλει περισσότερα από $90.000 σε 

πρώην δημοσιογράφο του που απειλήθηκε 
και απολύθηκε όταν παραπονέθηκε, άσκησε 
ο Ombudsman (αξιωματούχος δέκτης παρα-
πόνων) σε θέματα Δίκαιης Απασχόλησης.

Ενώπιον του δικαστηρίου οδηγείται η 
εταιρία F.L. Press Ltd, που βρίσκεται στην 
περιοχή Μάσκοτ και ασχολείται με την εκτύ-
πωση και κυκλοφορία ξενόγλωσσων εφη-
μερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, 
συμπεριλαμβανομένης και της εφημερίδας 
«Novosti». Αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη 
είναι και ο Διευθυντής της εταιρίας Θεόδω-
ρος Σκάλκος. Η εταιρία F.L. Press κατηγο-
ρείται ότι οφείλει $90.723 σε έναν δημοσιο-
γράφο ο οποίος εργάστηκε εκεί από το 2003 
μέχρι το 2011. Συγκεκριμένα, κατηγορείται 
ότι πλήρωνε τον δημοσιογράφο $14.58 την 
ώρα ενώ θα έπρεπε να τον πληρώνει $24.72 
την ώρα. Ο υπάλληλος αυτός, ηλικίας άνω 
των 50 χρόνων, κάλυπτε για την εφημερίδα 
«Novosti» θέματα που αφορούσαν στην σερ-
βική κοινότητα της Αυστραλίας.

Ο υπάλληλος κατέφυγε για πρώτη φορά 
στον Ombudsman Δίκαιης Απασχόλησης 
στις 20 Απριλίου 2010, όταν η F.L. Press 
τον πληροφόρησε πως η θέση του θα άλλαζε 
από πλήρη σε μερική απασχόληση.

Η F.L. Press κατηγορείται ότι απείλησε τον 
υπάλληλο ότι δεν θα του πλήρωνε όσα δι-
καιούνταν, παρά μόνο αν υπέγραφε σχετική 
δήλωση ότι αποδεχόταν την αλλαγή αυτή. 
Ο υπάλληλος υποστηρίζει ακόμη ότι σε μια 
περίπτωση όταν παραπονέθηκε στην διεύ-
θυνση, ο κ. Σκάλκος του είπε πως θα απολυ-
όταν αν δεν έκανε τη δουλειά του και αυτήν 
ενός άλλου υπαλλήλου που βρισκόταν τότε 
σε διακοπές, στο συνηθισμένο ωράριο της 
εργασίας του.

Σε άλλη περίπτωση, ο κ. Σκάλκος φέρεται 
να φοβέρισε και να απείλησε με τον τρόπο 
που μίλησε στον υπάλληλο, ότι δεν θα τον 
απέλυε μόνο αν απέσυρε τη μήνυση.

Ο Ombudsman Δίκαιης Απασχόλησης 
αναφέρει στη σχετική δίωξη που υπέβαλε ότι 
επειδή ο υπάλληλος δεν απέσυρε τη μήνυση, 
τελικά απολύθηκε τον Ιανουάριο του 2011. 
Ο Ombudsman υποστηρίζει ότι ο τρόπος 
που ενήργησε στο θέμα ο κ. Σκάλκος και η 
εταιρία F.L. Press, παραβιάζουν τους ισχύο-
ντες νόμους στον χώρο εργασίας.

Ο Ombudsman Νίκολας Γουίλσον, είπε 
ότι η απόφαση να ασκηθεί δίωξη λήφθη-
κε λόγω της σοβαρότητας του τρόπου που 
ενήργησαν η εταιρία και ο Διευθυντής της. 
Κατηγορεί δε την F.L. Press για παραβίαση 
αρκετών νόμων που αφορούν στον χώρο 
εργασίας και ότι και ο κ. Σκάλκος ευθύνεται 
για συγκεκριμένο αριθμό παραβιάσεων. Αν 
το δικαστήριο κρίνει την εταιρία και τον διευ-
θυντή ένοχους στις προαναφερθείσες κατη-
γορίες, θα τους επιβληθεί πρόστιμο $33,000 
και $6,600 αντίστοιχα. Επίσης θα ζητηθεί 
από την εταιρία να πληρώσει όσα υποτίθεται 
ότι οφείλει στον υπάλληλο.

Καταγγελία δημοσιογράφου  
ότι του οφείλει $90.000 
και ότι απολύθηκε επειδή παραπονέθηκε
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