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Προς:
- Επιθεώρηση Εργασίας Παλλήνης
Κοιν.
-

ΣΕΠΕ
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών
ΓΣΕΕ
ΟΣΜΕ
ΘΕΜΑ: Μη εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας κατά παράβαση των νόμων
Ν. 1892/90 (άρθρο 38 παρ. 3 και 4) που τροποποιήθηκε με το Ν. 3846/10,
Ν. 3899/10 και του 2112/20 περί απολύσεων

Κύριε Επιθεωρητά, σας καταγγέλλουμε την παράνομη, καταχρηστική και ανάρμοστη
συμπεριφορά της εργοδότριας εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ο.Ε., απέναντι
στους εργαζόμενους της εταιρείας και μέλη του Συνδικάτου οδηγών. Ο εκπρόσωπος της
εταιρείας καταπατώντας κάθε έννοια νόμου, καλής πίστης, διευθυντικού δικαιώματος και
μόνο με την ιδιότητα του ισχυρού, κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας όλων των
εργαζομένων (8 στο σύνολο) με εξώδικη δήλωση πρόσκλησης από 23-5-2011 με
υπαιτιότητα των εργαζομένων και τους δήλωσε ότι έχουν απολυθεί οικειοθελώς (αυτός
είναι καινούριος όρος: εγώ καταγγέλλω τη σύμβαση αλλά εσείς αποχωρείτε μόνοι
σας!) διότι κατά την άποψη του δεν δέχθηκαν τους εξωφρενικούς όρους που έθεσε προς
αυτούς και τη βλαπτική μεταβολή που ήθελε να τους επιβάλλει (μονομερή εκ περιτροπής
εργασία), χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία περί διαβούλευσης, όπως ορίζουν οι
ανωτέρω νόμοι (σύνταξη πρακτικού, υπογραφές εργαζομένων-εργοδότη-εκπροσώπου
Συνδικάτου κ.λπ.), ήτοι να εργάζεται έκαστος 2 ημέρες την εβδομάδα, 8 ημέρες το μήνα και
να πληρώνονται 300 ευρώ μηνιαίως, κάτω από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αλλά και από το ταμείο του
ΟΑΕΔ, με απώτερο σκοπό την οικονομική τους εξαθλίωση και την οικειοθελή τους
αποχώρηση. Και για να καταλάβετε τη δόλια συμπεριφορά του εργοδότη, το έγγραφο που
ανέφερε τις ημέρες εργασίας των οδηγών δεν το κατέθεσε στην Επιθεώρηση Εργασίας
Παλλήνης, όπου υπήρχαν οι εργατικές διαφορές μεταξύ της εργοδότριας και των
εργαζομένων για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, αλλά στην Επιθεώρηση
Δάφνης.
Ζητάμε από την Υπηρεσία σας άμεσα να καλέσει την εργοδότρια εταιρεία ΑΦΟΙ
ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ο.Ε. με παρουσία του Συνδικάτου, διότι 8 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους
είναι κυριολεκτικά στο δρόμο, μετά την αυθαίρετη απόφαση της εργοδότριας εταιρείας,
καταπατώντας κάθε έννοια νόμου, να τους επιβάλλει οικειοθελή αποχώρηση. Επίσης μέχρι
σήμερα η εργοδότρια εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ο.Ε. καθίσταται υπερήμερη, διότι δεν
έχουν καταβληθεί οι αποδοχές του μηνός Μαΐου και η εξώδικη δήλωση-πρόσκλησηκαταγγελία σύμβασης με οικειοθελή αποχώρηση, όπως δηλώθηκε από τις 23-5-2011, είναι
άκυρη κατά παράβαση του Ν. 2112/20, καθόσον δεν τους κοινοποιήθηκε εγγράφως και

νομίμως η καταγγελία της σύμβασης, δεν τους καταβλήθηκε νομίμως και συγχρόνως με
την καταγγελία η οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης, με συνέπεια η καταγγελία να είναι
άκυρη και γι’ αυτό το λόγο, πέραν των όσων αναφέραμε, και ο εργοδότης να είναι
υπερήμερος.
Σας επισυνάπτουμε τα ακόλουθα:
- Έγγραφο εκ περιτροπής εργασίας
- Εξώδικο απόλυσης (ένα από τα 8)
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