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Πεηξαηάο, 9/2/2011

Πξνο: Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο Διεπζίλαο
Κνηλνπνίεζε:
- ΔΠΔ
- Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Απαζρόιεζεο
- ΙΚΑ
- ΓΟΔ
- ΓΔΔ
- ΚΔΠΔΚ ΔΛΔΤΙΝΑ
ΘΕΜΑ:
Μη εθαρμογή εργαηικής νομοθεζίας Σ.Σ.Ε. 12/84, 40/85 (Υ.Α. 19533),
άνιζη μεηατείριζη εργαζομένοσ οδηγού, μέλοσς ηης Διοίκηζης
ηοσ Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε.
Κπξία Γηεπζύληξηα,
Μεηά ηηο θαηαγγειίεο κειώλ νδεγώλ ηνπ πλδηθάηνπ πνπ εζηάιεζαλ
ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο Καιιηζέαο από ηε Γηνίθεζε ζηηο 8-10-2009, κε
αξηζκ. πξση. 236 θαη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηε κεηαθνξηθή εηαηξεία «ΑΦΟΙ
ΛΙΟΤΓΑΚΗ EXPRESS», κε έδξα ζην 26ν ρικ. Π.Δ.Ο. Αζελώλ-Θεβώλ, ζέζε
Σζόθα, Μάλδξα Αηηηθήο, γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη παξά
ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θαη ηηο πνηλέο πνπ ηεο
επηβιήζεθαλ, ζπλερίδεη απηόεηε ηηο παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
(αδήισηε εξγαζία, παξάλνκε ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θ.ιπ.).
πγθεθξηκέλα αξλείηαη λα εθαξκόζεη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο 12/84 θαη 40/85 γηα πελζήκεξε εξγαζία, ξεπό θαη αξγία, δελ
παξαδίδεη ην ιεπθό αληίηππν ηνπ βηβιίνπ δξνκνινγίσλ εκεξεζίαο εξγαζίαο,
θαηά παξάβαζε ηνπ Ν. 882/80 άξζξν 4, ππνρξεώλεη ηνπο νδεγνύο ζε
ππεξβνιηθέο ώξεο εξγαζίαο, ρσξίο λα ηνπο πξνζθνκίδεη εμνθιεηηθά
ζεκεηώκαηα, θαηά παξάβαζε ηνπ Ν. 1082/80 άξζξν 18, Ν. 1469/84 άξζξν
20§2, δελ ηνπο γλσζηνπνηεί ηελ αηνκηθή ζύκβαζε εξγαζίαο γηα ην σξάξην θαη
ην κηζζό ηνπο, Π.Γ. 156/94, ηνπο ππνρξεώλεη ζε θνξηνεθθνξηώζεηο κε
ζπλέπεηα λα ππνζηνύλ εξγαηηθό αηύρεκα θαη βιάβε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο
αθεξαηόηεηαο, κείσζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο ζε ό,ηη αθνξά ηελ
νδήγεζε ηνπ Φ.Γ.Υ., κε ελ δπλάκεη θίλδπλν ηξνραίνπ αηπρήκαηνο από ηηο
ππεξβνιηθέο ώξεο νδήγεζεο θαη ζσκαηηθήο θνύξαζεο, θαηά παξάβαζε ζ.ζ.ε.
θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.

Δπίζεο δεκηνπξγεί άληζε κεηαρείξηζε ζηνλ εξγαδόκελν Λνπθά
Παπαινπθά, κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ., θαηά παξάβαζε ησλ
άξζξσλ 22-23 ηνπ πληάγκαηνο, πεξί ίζεο ακνηβήο γηα παξερόκελε εξγαζία
ίζεο αμίαο θαη γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σνλ
ππνρξεώλεη ζε θνξηνεθθνξηώζεηο, ηνπ αιιάδεη ζπλερώο Φ.Γ.Υ., ηα νπνία
κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπ ηα νδεγνύλ άιινη νδεγνί ηεο εηαηξείαο, κε
ζπλέπεηα όπνηα βιάβε παξνπζηαζηεί λα πξνζπαζεί λα ηελ ρξεώζεη ζε απηόλ
θαη εκκέζσο λα ηνλ θαηεγνξήζεη γηα δνιηνθζνξά, ώζηε λα πξνζθύγεη ζηελ
επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 1264/82 θαη λα πξνβεί ζε απόιπζε. Δπίζεο
δείρλεη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 ,
ππ. β΄, πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ νδεγώλ ζην πλδηθάην.
Δπεηδή πηζηεύνπκε όηη είλαη πάγηα ε ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο,
απέλαληη ζην ζπλδηθαιηζηή Λνπθά Παπαινπθά θαη ηνπο εξγαδόκελνπο,
εκπνδίδνληάο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά ηνπ πλδηθάηνπ, γηα ηε
δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ αζθαιή νδήγεζε θαη ηελ
αζθαιή κεηαθνξά απέλαληη ζην θνηλσληθό ζύλνιν, δεηάκε από ηελ ππεξεζία
ζαο λα εθαξκόζεη πιήξσο ηα άξζξα 22-23 ηνπ πληάγκαηνο, ην 1264/82, ηηο
..Δ. 12/84, 40/85 πεξί πελζήκεξνπ θαη ξεπό, θαη ηελ ππόινηπε εξγαηηθή
λνκνζεζία.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δεηάκε λα γίλεη έιεγρνο ζηελ ελ ιόγσ
εηαηξεία κε παξνπζία κειώλ ηεο Γηνίθεζεο θαη επίζεο ζην ζπγθεθξηκέλν
έιεγρν λα πξνζθνκίζεη ηα θάησζη:
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 Ι.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. ΔΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Νενπξνζιακβαλνκέλνπ πξνζσπηθνύ (Ν. 2556/97).
αο επηζπλάπηνπκε ηελ θαηαγγειία ησλ εξγαδνκέλσλ (αληίγξαθν 1).
Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη όπσο καο ελεκεξώζεηε
εγγξάθσο γηα ηα απνηειέζκαηα απηώλ.
ΣΟ Γ..
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ι. ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Μ. ΓΔΡΜΑΣΗ

