
 

 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Αξ. Πξωη. 307 Πεηξαηάο, 6/12/2010 

 
Πξνο: Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο Άλω Ληνζίωλ 

 
Κνηλνπνίεζε:  

- Τπνπξγείν Δξγαζίαο 
- ΗΚΑ Αγ. Κωλζηαληίλνπ 
- Δηζαγγειία Αζελώλ 

 
Κύξηνη, 

Μεηά από θαηαγγειίεο ηωλ κειώλ νδεγώλ ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ., νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ 
αηνκηθή επηρείξεζε εθηειωληζκώλ θαη νδηθώλ κεηαθνξώλ ΜΑΝΩΛΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ κε 
έδξα ηελ Αζήλα, Παηεζίωλ 345Β, κε ΑΦΜ 013335907 θαη ε νπνία δηαζέηεη ζπγρξόλωο 
εθκεηάιιεπζε Φ.Γ.Υ. κε έδξα ζηνλ Αζπξόππξγν Αηηηθήο, Λεωθ. Νάην, ζέζε Μαύξε Ώξα. 

Ωο άιινο δηθηάηνξαο, απνθαζίδεη όπωο αλαθέξεη ζην έγγξαθό ηνπ πξνο ηελ Δπηζεώξεζε 
Άλω Ληνζίωλ θαηά παξάβαζε ηωλ λόκωλ 1892/90 άξζξ. 38 παξ. 3 θαη 4 θαη 3846/10, όηη 
δήζελ δηαβνπιεύζεθε κε ηνπο εξγαδόκελνπο νδεγνύο ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο. 

Καηαγγέιινπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγνδόηε όηη νπδέπνηε δηαβνπιεύηεθε κε ην 
ωκαηείν ηωλ εξγαδνκέλωλ όπωο νξίδεη ν λόκνο αιιά απιά ζην όλνκα ηνπ ηζρπξνύ θαη 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο βξήθε ηελ επθαηξία λα ηζνπεδώζεη όηη ππόινηπν έκεηλε από 
εξγαζηαθό δηθαίωκα θαη αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. 

Αλαθέξεη μαθληθά κείωζε δξαζηεξηνηήηωλ ελώ ζηα θνξηεγά κέρξη ηε 1-12-2010 νη νδεγνί 
δνπιεύνπλ θαλνληθά θαη κε ππεξωξηαθή απαζρόιεζε, ππεξβαίλνληαο ηηο 16 ώξεο εκεξεζίωο. 

Σνπο νθείιεη ππόινηπν δεδνπιεπκέλωλ ηξηώλ κελώλ νη νπνίνη ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο 
θαη κε δερόκελνη ηελ απζαίξεηε θαη εθβηαζηηθή πξόηαζε ηνπ εξγνδόηε-απηνθηλεηηζηή 
αληέδξαζαλ κε επίζρεζε εξγαζίαο από ηηο 2-12-2010. Αληί ινηπόλ ν εξγνδόηεο λα έξζεη ζε 
ζπλελλόεζε κε ην ωκαηείν, πξνηίκεζε λα βάιεη αλαζθάιηζηνπο νδεγνύο ζε θάπνηα από 
ηα Φ.Γ.Υ. θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεη ην κεηαθνξηθό έξγν πνπ δηαζέηεη ζε άιιε κεηαθνξηθή 
εηαηξεία πνπ ζπλεξγάδεηαη κε έδξα ηνλ Αζπξόππξγν, θαηαπαηώληαο ύληαγκα θαη λόκνπο, 
όπωο θαηαγγέιινπλ νη εξγαδόκελνη νδεγνί. 

Εεηάκε ηελ άκεζε παξέκβαζε ηωλ αξκνδίωλ ππεξεζηώλ εξγαζίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο θαη ηνπ Η.Κ.Α. θαη ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ εξγνδόηε ώζηε λα απνδεηρζεί εάλ έρεη 
πξαγκαηηθό πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο θαη δελ είλαη πξνζρεκαηηθό γηα ιόγνπο πνπ αθνξνύλ 
ηνλ ίδην. 

αο επηζπλάπηνπκε ην έγγξαθν ηνπ εξγνδόηε πξνο ηελ Δπηζεώξεζε Άλω Ληνζίωλ. 
 

ΣΟ Γ.. 
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