
 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Αξ.Πξση. 319 Πεηξαηάο, 8/2/2011 
 
Πξνο: Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο Νηθαίαο 
 
Κνηλνπνίεζε: 

- ΔΠΔ 
- Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Απαζρόιεζεο 
- ΗΚΑ 
- ΓΟΔ 
- ΓΔΔ 

 
 

ΘΕΜΑ: Μείωσε πενζήμεπος σε τετπαήμεπο σωπίρ τε σςγθατάζεσε  
των επγαδομένων, αύξεσε των εμεπεσίων ωπών επγασίαρ  

από 8ωπο σε 12ωπο, μείωσε μησζών, θατά παπάβασε  
των νόμων 1876/90, 3846/10, 240 Π.Δ., Σ.Σ.Ε. 12/84, 40/85 

 
Μεηά από θαηαγγειία ηνπ εξγαδόκελνπ νδεγνύ κέινπο ηνπ πλδηθάηνπ, 

πνπ εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία «ΑΝΣΕΟΤΛΑΣΟ Α.Δ. ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΖ», κε έδξα ζηε Γειθώλ 20, Αγ. Η. Ρέληεο, ζηελ νπνία 
εξγάδεηαη ν θαηαγγέιισλ νδεγόο, εθπξνζσπώληαο θαη ηνπο ινηπνύο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ, όηη δελ θάιεζε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη από ην πλδηθάην Δπαγγεικαηηώλ 
Οδεγώλ Φνξηεγώλ κε έδξα ηνλ Πεηξαηά (Δ.Κ.Π.), ώζηε λα δηαβνπιεπζνύλ  επί 
ησλ ζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 
εξγαζηαθή ζρέζε ησλ ππαιιήισλ νδεγώλ. 

Αληί λα ηεξήζεη ηε λόκηκε δηαδηθαζία απνθάζηζε κνλνκεξώο ηε κείσζε 
ηεο εξγαζίαο θαηά κία εκέξα ηελ εβδνκάδα, κε αύμεζε ησλ σξώλ εξγαζίαο, 
πξνζηαηεύνληαο κόλν ην δηθό ηνπ ιεηηνπξγηθό θόζηνο, αδηαθνξώληαο γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο. Σνπο ππνρξεώλεη ζε θνξηνεθθνξηώζεηο θαη θίλδπλν ηεο 
ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηόηεηαο θαη ηε κείσζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, 
ζε ό,ηη αθνξά ηελ νδήγεζε ηνπ Γ.Υ. θνξηεγνύ κε ελ δπλάκεη θίλδπλν ηξνραίνπ 
αηπρήκαηνο από ηηο ππεξβνιηθέο ώξεο νδήγεζεο θαη ζσκαηηθήο θνύξαζεο, 
θαηά παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

αο επηζπλάπηνπκε ηελ θαηαγγειία ηνπ κέινπο θαη δεηάκε από εζάο 
ηνλ έιεγρν ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία κε ηελ παξνπζία κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 
ηνπ πλδηθάηνπ, ηελ αθύξσζε ηεο κνλνκεξνύο απόθαζεο ηνπ εξγνδόηε 
απηνθηλεηηζηή, πεξί κείσζεο ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο, ησλ κηζζώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο ζην ΗΚΑ (κε δεισκέλεο αύμεζεο 
σξώλ εξγαζίαο πέξαλ 8ώξνπ).  
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δεηάκε λα πξνζθνκίζεη ηηο εηήζηεο 
εμνθιεηηθέο απνδείμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ ηζνινγηζκό ηεο εηαηξείαο γηα λα 
απνδεηρζεί εγγξάθσο ε κείσζε ησλ εξγαζηώλ, ώζηε λα δηθαηνινγεζεί ε 
κνλνκεξήο απόθαζή ηνπ γηα κείσζε ηνπ πελζήκεξνπ. 

1. Αλαιπηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο (Άξζξν 18) Ν.1082/80, Άξζξν 20 
παξ. 2 Ν. 1469/84. 

2. Γλσζηνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο αηνκηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο Π.Γ. 
156/94. 

3. Κάξηα πξόζιεςεο ΟΑΔΓ Ν.Γ. 2556/53, 763/70. 
4. Μηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Η.Κ.Α.  
5. Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ θαη σξώλ εξγαζίαο Ν.Γ. 516/70, άξζξν 16, 

Ν. 2874/2000. 
6. Βηβιίν δξνκνινγίσλ Ν. 882/80. 
7. Βηβιίν αδεηώλ αξζξ. 3 παξ. 4, Α.Ν. 539/45. 
8. Βηβιίν ππεξσξηώλ Ν.Γ. 515/70. 
9. ΔΗΓΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟ Νενπξνζιακβαλνκέλνπ πξνζσπηθνύ (Ν. 2556/97). 

 
Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη όπσο καο ελεκεξώζεηε 
εγγξάθσο γηα ηα απνηειέζκαηα απηώλ. 
   

ΣΟ Γ.. 
 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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