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Κοινοποίηση:  
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ΘΕΜΑ: Παραβίαση ωραρίου και ανασφάλιστη εργασία 
 

Μετά από τηλεφωνική καταγγελία μελών οδηγών που εργάζονται στις 
εταιρείες ανακύκλωσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων ΝΕΙΛΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICES Ε.Π.Ε., οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Λαχαναγορά του Ρέντη (ΟΚΑΑ) για τον 
καθορισμό και τη μεταφορά στερεών αποβλήτων, ότι εργάζονται ως οδηγοί 
φορτηγών αλλά ταυτόχρονα κάνουν και χρέη χειριστών μηχανημάτων, ζητάμε 
από την υπηρεσία σας όπως ελέγξετε τις συγκεκριμένες εταιρείες, διότι 
παρατηρείται μέσα από τις καταγγελίες ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι στο ημερήσιο 
ωράριο να είναι χειριστές μηχανημάτων και μετά το πέρας του ωραρίου να 
εργάζονται ως οδηγοί στη μεταφορά αποβλήτων, με συνέπεια τις υπερβολικές 
ώρες εργασίας και την ανασφάλιστη εργασία ως οδηγοί. 

Ομοίως ζητάμε να ελέγξετε το συνολικό αριθμό εργαζομένων που 
απασχολούν οι προαναφερόμενες εταιρείες στην Κεντρική Λαχαναγορά του 
Ρέντη (οδηγοί, χειριστές, καθαριστές) διότι οι καταγγελίες που ήρθαν στη 
Διοίκηση, αναφέρουν ότι υπάρχει ανασφάλιστη εργασία και παραβίαση 
ωραρίου. 

Τέλος ζητάμε να γίνει έλεγχος στη μεταφορική εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. που εδρεύει στην περιοχή ΒΙ.Π.Ε. Μαρκοπούλου-
Μεσογαίας (Παναγίτσας 19, θέση Βαρκαρέζα) η οποία απασχολεί οδηγούς και 
χειριστές και κατά τον έλεγχο να προσκομίσουν 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. 
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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).  
 
Θα θέλαμε κατά τον έλεγχο να παρευρίσκονται μέλη της Διοίκησης και της 
ΟΣΜΕ. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
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