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Δημήτριος Π. Μαριόλης                                                    

Δικηγόρος  

Ανδρούτσου Οδ. 130                                                          Τηλ.- Fax. 210-4171011 

18532 - Πειραιάς                                                             e-mail: d.mariolis@dspeir.gr    

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ  

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

 

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε.), 

που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Δ. Ομηρίδου Σκυλίτση, αρ. 19 και 

εκπροσωπείται νόμιμα.  

 

ΠΡΟΣ 

 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και το δ.τ. «POLYECO A.E.», που εδρεύει στον 

Ασπρόπυργο Αττικής (16
ο
 χλμ Αθηνών – Κορίνθου) και εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

 

.............................. 

 

 Προ ολίγων ημερών, συγκεκριμένα στις 18.7.2014, λάβαμε μία 

«εξώδικη απάντηση – διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωση» της εταιρείας 

σας προς το συνδικάτο μας, με ημερομηνία της από 11.7.2014, όπου εκεί 



 2 

μας δηλώνατε την «μεγάλη σας έκπληξη» και την «αλγεινή σας 

εντύπωση», αναφορικά με το περιεχόμενο της από 27.6.2014 επιστολής 

μας προς την επιχείρησή σας, μίας επιστολής μας που είχε σαν θέμα της, 

μετά από τις καταγγελίες που δεχθήκαμε, την μη εφαρμογή από μέρους 

σας της εργατικής νομοθεσίας στους μισθωτούς επαγγελματίες οδηγούς 

σας.    

 Μάλιστα στο παραπάνω εξώδικό σας, πέραν της εκφράσεως της 

δήθεν «έκπληξης» και «αλγεινής εντύπωσής» σας, αναφορικά με το 

περιεχόμενο της από 27.6.2014 επιστολής μας, φθάσατε και στο σημείο 

να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο της επιστολής μας αυτής, καθώς 

επίσης αυτό και μίας προγενέστερης από 13.2.2014 καταγγελίας μας για 

παραβίαση από πλευράς σας της εργατικής νομοθεσίας, ως 

προσχηματικό, ψευδές και συκοφαντικό. 

 Δεν διστάσατε επίσης να αποδώσετε και δήθεν ιδιοτελή 

σκοπιμότητα στην αποστολή της παραπάνω επιστολής μας, αποδίδοντάς 

μας ρητά προθέσεις, οι οποίες εκφεύγουν της συνδικαλιστικής μας 

δράσης. Πιο συγκεκριμένα, προβήκατε στον άκρως ψευδή και 

προσβλητικό ισχυρισμό σας, ότι δήθεν η ως άνω επιστολή μας επήλθε ως 

αντίδραση μετά από άρνησή σας σε αξίωσή μας, προκειμένου να 

προσλάβετε ως υπάλληλό σας τον αντιπρόεδρο του συνδικάτου μας κ. 

Δημήτριο Χαντέλη.  

Παράλληλα, ως στοιχείο του μη συνδικαλιστικού (κατά την άποψή 

σας πάντα) σκοπού της επιστολής μας, παραθέτετε και το γεγονός ότι ο 

πρόεδρός μας κ. Ιωάννης Παπαδάκης εργάζεται σε εταιρεία 

ανταγωνιστική προς τη δική σας, που φέρει την επωνυμία 

«ANTIPOLLUTION», καταλογίζοντας έτσι ευθέως προς το πρόσωπο 

του προέδρου μας σκοπιμότητα μίας «ευρύτερης απόπειρας διασποράς 

ψευδών ειδήσεων» σε βάρος της εταιρείας σας αποκλειστικά και 
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μεμονωμένα, όπως χαρακτηριστικά στο από 11.7.2014 εξώδικό σας 

αναφέρετε.  

Διατείνεστε κιόλας, διαμαρτυρόμενοι ως προς το δήθεν ψευδές 

περιεχόμενο της παραπάνω επιστολής μας, που μας ζητάτε κιόλας να το 

ανακαλέσουμε, ότι τάχα είστε εταιρεία που εφαρμόζει τις υποχρεώσεις 

της προς τους εργαζόμενούς της και ότι δήθεν, ενώ πολλάκις 

ελεγχθήκατε από τις αρμόδιες αρχές, «ουδέποτε διαπιστώθηκε κάποια 

παράβαση» της εργατικής ή άλλης νομοθεσίας από πλευράς σας.   

Σε όλα λοιπόν τα παραπάνω συκοφαντικά, που έχετε διατυπώσει 

σε βάρος του σωματείου μας, αλλά και σε βάρος του προέδρου μας και 

των μελών του Δ.Σ. προσωπικά, σας απαντούμε τα εξής παρακάτω : 

- Πρώτον ότι η από 27.6.2014 επιστολή, που έχετε λάβει από το 

συνδικάτο μας με σκοπό τη συμμόρφωσή σας με την εργατική 

νομοθεσία, έχει κοινοποιηθεί όχι μόνον σε εσάς, όπως ψευδώς 

ισχυρισθήκατε, αλλά επιπλέον σε 26 ακόμη εταιρείες μεταφορών, που 

όπως και εσείς, παραβιάζουν και εκείνες κατά κόρον την εργατική 

νομοθεσία σε βάρος του προσωπικού τους και για τις οποίες επίσης 

δεχθήκαμε καταγγελίες από εργαζόμενούς της. Σημειώνουμε ότι στις 

αποδέκτριες αυτές εταιρείες περιλαμβάνεται και η εταιρεία 

«ANTIPOLLUTION», στην οποία εργάζεται από το έτος 2000 ο 

πρόεδρος του σωματείου μας κ. Ιωάννης Παπαδάκης.       

- Δεύτερον ότι η συνάντηση, που έλαβε χώρα στα γραφεία σας 

περί τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους ανάμεσα στον νόμιμο 

εκπρόσωπό σας κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλο και τους εκπροσώπους του 

σωματείου μας, πραγματοποιήθηκε, όπως καλά ενθυμείστε, μετά από 

δική σας πρωτοβουλία και πρόσκληση, με σκοπό της την ευχερέστερη, 

μετά και από τις δικές μας υποδείξεις, συμμόρφωσή σας ως προς 

εργοδοτικές υποχρεώσεις σας, τις οποίες παγίως παραλείπατε, 

επικαλούμενοι μάλιστα την δήθεν έλλειψη εμπειρίας σας (π.χ. για την 
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ορθή τήρηση βιβλίων δρομολογίων, έκδοση αναλυτικών εκκαθαριστικών 

μισθοδοσίας, πίνακες προσωπικού, νόμιμη τήρηση βιβλίου υπερωριών 

κλπ). Όσον αφορά δε στον κ. Δημήτριο Χαντέλη, ο οποίος ήταν παρών 

στην συνάντηση αυτή, απλώς σας ενημερώσαμε (χωρίς περαιτέρω 

συζήτηση από μέρους μας) ότι θα μπορούσε, μιας και τυγχάνει άνεργος, 

να συμβάλλει με την εμπειρία του ως υπάλληλος στην επιχείρησή σας για 

τα θέματα αυτά, εάν και εφόσον βεβαίως εσείς το επιθυμούσατε. 

- Τρίτον ότι για τις παραπάνω παραβιάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας, για τις οποίες ελεγχθήκατε αρμοδίως και μας προσκαλέσατε 

να σας παράσχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, προκειμένου 

να τηρείτε εφεξής αυτές τις υποχρεώσεις σας κατά το νόμο, είστε ήδη 

υπόλογοι και έχουν ήδη επιβληθεί σε βάρος σας κυρώσεις και διοικητικά 

πρόστιμα, πράγματα βεβαίως που σκοπίμως και ψευδώς αποκρύψατε στο 

εξώδικό σας, καίτοι υπάρχουν δημόσια έγγραφα που επιβεβαιώνουν 

πλήρως τον ισχυρισμό μας αυτό. 

Αντιπαρερχόμαστε βεβαίως ως ανάξια σχολιασμού τα όσα 

αναφέρετε σχετικά με την ύπαρξη μίας έγγραφης ομολογίας οδηγών προς 

την εταιρεία σας, όπου εκεί φέρονται οι οδηγοί σας να σας δηλώνουν ότι 

ουδέποτε κατήγγειλαν την εταιρεία σας στο Σωματείο μας. Όλοι 

γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποσπώνται τέτοιου είδους 

έγγραφες ομολογίες εργαζομένων, οι οποίες ασφαλώς ουδεμία νομική 

ισχύ και αποδεικτική δύναμη έχουν. 

 Είναι αυτονόητο ότι τυχόν αναπαραγωγή όμοιων με το ως άνω 

εξώδικο ψευδών ισχυρισμών σας, που ήδη έχουν προσβάλει βάναυσα το 

Σωματείο μας συλλογικά αλλά και την προσωπικότητα του προέδρου μας 

ατομικά, θα επισύρει τις νόμιμες σε βάρος σας συνέπειες, πέραν αυτών 

που ήδη σας έχουν επιβληθεί για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.  

Αυτονόητο είναι επίσης ότι εμείς ως Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε. θα συνεχίσουμε 

να μεριμνούμε και να επαγρυπνούμε για την προστασία των 
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επαγγελματιών οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και την εφαρμογή της 

εργατικής νομοθεσίας, ενάντια σε οποιαδήποτε απόπειρα συκοφάντησης 

ή αποτροπής μας από τα καθήκοντά μας, όπως εσείς άστοχα και με 

ολισθηρό τρόπο επιχειρείτε με το παραπάνω εξώδικό σας.  

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας αρμόδιος 

δικαστικός επιμελητής να επιδώσει τη παρούσα σ’ αυτήν που 

απευθύνεται για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι έννομες 

συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρη τη παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς 

του. 

 

              Πειραιάς, 22.7.2014  

                                                    Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

   


