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Προς: Επιθεώρηση Εργασίας Άνω Λιοσίων
Κοινοποίηση:
- ΣΕΠΕ
- Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης
- ΙΚΑ Αγ. Κωνσταντίνου
ΘΕΜΑ:
Απαίτηση της επιχείρησης για κυκλοφορία
ανασφάλιστου-παροπλισμένου Φ.Δ.Χ.
και εκβιαστική-αναγκαστική άδεια μίας ημέρας εντός του ωραρίου
Κυρία Διευθύντρια,
Θέλουμε να σας καταγγείλουμε την απαράδεκτη, αντισυμβατική και
εκβιαστική συμπεριφορά απέναντι στον εργαζόμενο και Οργανωτικό
Γραμματέα του ΣΕΟΦΑΕ από την εργοδότρια εταιρεία «ΚΟΝΔΩΡ Α.Ε.Ε.Ε.»,
με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, Παναγίας Τήνου, θέση Μαγούλα, Τ.Κ.
19300.
Συγκεκριμένα στις 24-7-2013 ο εργαζόμενος προσήλθε κανονικά στην
εργασία του και εκτέλεσε δρομολόγιο κατ’ εντολή της εταιρείας από τον
Ασπρόπυργο στον Αγ. Στέφανο. Μετά την είσοδό του στην εταιρεία, αυτή
απαίτησε ν’ αλλάξει Φ.Δ.Χ. και να πάρει ένα από τα παροπλισμένα και
ανασφάλιστα αυτοκίνητα για να εκτελέσει δρομολόγιο προς Παγκράτι. Ο
εργαζόμενος αναλογιζόμενος την επικινδυνότητα που είχε η απόφαση της
εταιρείας να κυκλοφορήσει παροπλισμένο κι ανασφάλιστο αυτοκίνητο,
αρνήθηκε να το παραλάβει και απαίτησε να εκτελέσει το δρομολόγιο με το
υπάρχον Φ.Δ.Χ. που ξεκίνησε την εργασία του. Αντί αυτού η εργοδότρια
εταιρεία τού ανακοίνωσε ότι έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον δεν δέχεται να κινήσει
το ανασφάλιστο Φ.Δ.Χ., να του δώσει νόμιμη άδεια εργασίας μιας ημέρας,
εντός του ωραρίου του, το οποίο σημειωτέον είχε ήδη ξεκινήσει! Αν αυτό δεν
είναι κατάργηση κάθε εργασιακού, συνταγματικού και Α.Κ. νόμου τι είναι;
Επίσης μας κατήγγειλε ότι εργάζονται ανασφάλιστοι εργάτες στο χώρο
φορτώσεως εμπορευμάτων (αποθήκη), όπως και ότι υπάρχει ανασφάλιστος
οδηγός στην εταιρεία.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να γίνει έλεγχος στην εν λόγω
εταιρεία με παρουσία μελών της Διοίκησης και επίσης στο συγκεκριμένο
έλεγχο να προσκομίσει τα κάτωθι:
1. Αναλυτικές αποδείξεις πληρωμής (Άρθρο 18) Ν.1082/80, Άρθρο 20
παρ. 2 Ν. 1469/84.
2. Γνωστοποίηση των όρων της ατομικής Σύμβασης Εργασίας Π.Δ.
156/94.
3. Κάρτα πρόσληψης ΟΑΕΔ Ν.Δ. 2556/53, 763/70.
4. Μισθολογικές καταστάσεις του Ι.Κ.Α.
5. Καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας Ν.Δ. 516/70, άρθρο 16,
Ν. 2874/2000.
6. Βιβλίο δρομολογίων Ν. 882/80.
7. Βιβλίο αδειών αρθρ. 3 παρ. 4, Α.Ν. 539/45.
8. Βιβλίο υπερωριών Ν.Δ. 515/70.
9. ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού (Ν. 2556/97).
10. Εφαρμογή της Δ.Δ.Δ.Δ. 12/84 – 40/85, οι οποίες έγιναν υποχρεωτικές
με την Υ.Α. 19533 (πενθήμερο, οκτάωρο, σαραντάωρο, συνεχόμενα
ρεπό), ΕΟΚ 3820/85, ΕΟΚ 3821/85 περί ταχογράφων, Ε.Ε. 561/2006
περί αμοιβής επί δρομολογίου (απαγορεύεται)
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την ημερομηνία διενέργειας ελέγχου,
για να παρευρεθεί και η Διοίκηση του Συνδικάτου.
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