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Πεηξαηάο, 8/12/2010

Πξνο: Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο Καιιηζέαο
Κνηλνπνίεζε:
- Τπνπξγείν Δξγαζίαο
- ΔΠΔ
- Δηζαγγειία Αζελώλ
- Γ..Δ.Δ.
Θέμα: Άκυρη απόλυζη και μη καηαβολή ενζήμων, μη καηαβολή δεδουλευμένων
Κύξηε Δπηζεσξεηά,
Μεηά ηελ πξνζθπγή πνπ θαηέζεζε πξνο ηελ ππεξεζία ζαο ζηηο 15-11-2010 ν
εξγαδόκελνο νδεγόο θαη κέινο ηνπ .Δ.Ο.Φ.Α.Δ Βνπδξνπκηάλνο Μηραήι, γηα άθπξε
απόιπζε θαη κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, ρσξίο λα ππάξρεη θαηαγγειία ζύκβαζεο, όπσο
νξίδεη ν λόκνο, ζέζαηε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δηαθνξάο ζηηο 6-12-2010 θαη
ελεκεξώζαηε ηνλ απηνθηλεηηζηή θαη εξγνδόηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνύ, θύξην Ρνύζζν
Νηθόιαν «ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΤΡΟΤ», κε έδξα παξνρήο εξγαζίαο ηνπ νδεγνύ Ήξαο 4,
Σαύξνο. Σε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, όπσο θαηαγγέιιεη ν νδεγόο, δελ παξεπξέζεθε ν
εξγνδόηεο, ζπληάμαηε εξγαηηθή δηαθνξά κε αξηζκ. δειηίνπ δηαθ. 485-486 θαη ελεκεξώζαηε
ηνλ εξγαδόκελν νδεγό όηη γηα λα αζθήζεηε πνηληθή δίσμε ζα πξέπεη λα αζθήζεη αγσγή ν
ίδηνο θαη λα ζαο πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε. ε εξώηεζε ηνπ εξγαδόκελνπ νδεγνύ
πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο Δπηζεσξήζεσο ηνπ απαληήζαηε «ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ», θάηη πνπ
ζεσξνύκε απαξάδεθην.
Εεηνύκε από ηελ ππεξεζία ζαο όπσο θαιέζεη ηνλ ελ ιόγσ απηνθηλεηηζηή Ρνύζζν
Νηθόιαν κε έδξα Ήξαο 4 – Σαύξνο, λα θαηαβάιιεη ηα λόκηκα ζην ζπλάδειθν νδεγό
Βνπδξνπκηάλν Μηραήι.
Δπίζεο δεηνύκε έιεγρν ζην ζπγθεθξηκέλν απηνθηλεηηζηή από ηελ ππεξεζία ζαο κε ηελ
παξνπζία κειώλ ηεο Γηνίθεζήο καο, όπσο νξίδεη ν Νόκνο θαη όπσο ζην ζπγθεθξηκέλν
έιεγρν ε ππεξεζία ζαο δεηήζεη ηα θάησζη:
1) Αλαιπηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο (Άξζξν 18) Ν.1082/80, Άξζξν 20 παξ. 2.
Ν1469/84.
2) Γλσζηνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο αηνκηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο Π.Γ. 156/94.
3) Κάξηα πξόζιεςεο ΟΑΔΓ Ν.Γ. 2656/53, 763/70.
4) Μηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Η.Κ.Α.
5) Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ θαη σξώλ εξγαζίαο Ν.Γ. 515/70, άξζξν 16, Ν.
2874/2000.
6) Βηβιίν αδεηώλ αξζξ. 3 παξ. 4, Α.Ν. 539/45.
7) Βηβιίν ππεξσξηώλ Ν.Γ. 515/70.
8) ΔΗΓΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟ Νενπξνζιακβαλνκέλνπ πξνζσπηθνύ (Ν. 2556/97).
9) Βηβιίν Γξνκνινγίσλ (αξζξ. 4 Β.Γ. 28-1/4-2-1938 θαη αξζξ. 1 Π.Γ. 93/86.

Δπίζεο ζαο επηζπλάπηνπκε ηελ θαηαγγειία πξνο ην ΔΟΦΑΔ, θαζώο θαη ηηο δύν
αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε δηαθνξεηηθή εηδηθόηεηα ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα.
Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο.
ΣΟ Γ..
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Η. ΠΑΠΑΓΑΚΖ

Μ. ΓΔΡΜΑΣΖ

