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Πξνο: Σκήκα Κνηλσληθήο Δπηζεσξήζεσο Δξγαζίαο Νηθαίαο
Κνηλνπνίεζε:
Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο Πεηξαηά
Τπνπξγείν Δξγαζίαο
.ΔΠ.Δ.
ΓΟΔ
σκαηείν Υεηξηζηώλ ΔΚΠ
ΙΚΑ Αγ. Κσλζηαληίλνπ
ΚΔΠΔΚ Πεηξαηά
Δηζαγγειία Πεηξαηώο
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
Θέκα: Παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, βιαπηηθή κεηαβνιή εξγαδνκέλσλ
Κύξηε Δπηζεσξεηά,
Μεηά από θαηαγγειίεο κειώλ εξγαδνκέλσλ νδεγώλ ηνπ πλδηθάηνπ, πνπ εξγάδνληαη
ζηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο 1) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΤΛΟ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. (ποσ εδρεύει ζηον Άγ.
Ιωάννη Ρένηη – Μάρκοσ Μπόηζαρη 7), 2) ΑΡΑΓΑ ΨΤΓΕΙΟΜΕΣΑΦΟΡΕ (ποσ εδρεύει
ζηο Μοζτάηο – Θέμιδος 2, Λαταναγορά), 3) ΔΑΡΑΣΙΑΝΟ ΚΤΡΙΑΚΟ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.
(ποσ εδρεύει ζηον Άγ. Ιωάννη Ρένηη – Παπαδοπούλοσ 11), όηη νη ελ ιόγσ εηαηξείεο
θαηαπαηώληαο θάζε έλλνηα εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη αδηαθνξώληαο γηα ηελ πγηεηλή θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ζην όλνκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
ππνρξεώλνπλ ηνπο νδεγνύο ζε καύξε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία, ηνπο εθθνβίδνπλ κε
αιινδαπνύο εξγαδόκελνπο (Βνύιγαξνπο, Αιβαλνύο, Ρνπκάλνπο, ύξηνπο, Παθηζηαλνύο
ρσξίο δίπισκα), ηνπο ππνρξεώλνπλ λα θνξηνεθθνξηώλνπλ ηα Φ.Γ.Υ. θαηά παξάβαζε ησλ
..Δ. 12/84 θαη 40/85 πνπ έγηλαλ ππνρξεσηηθέο κε ηελ Τ.Α. 19533. Γελ ηεξνύλ ηηο ..Δ. ηεο
ΟΜΔ, θαηά παξάβαζε ηνπ 1876/90 πεξί σξαξίνπ, πελζήκεξνπ ξεπό, δηαλπθηεξεύζεσλ
εθηόο έδξαο, ππεξσξηώλ θ.ιπ. Γελ ηεξνύλ ην βηβιίν δξνκνινγίσλ Ν. 882/80 άξζξν 4, γηα ηελ
εκεξήζηα απαζρόιεζε θαη εξγαζία, ώζηε λα κπνξνύλ λα εηζθνξνδηαθεύγνπλ θαη λα
θνξνδηαθεύγνπλ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δεηάκε από ηελ ππεξεζία ζαο όπσο δηελεξγήζεη έιεγρν
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο θαη λα επηβάιιεη θπξώζεηο ζε όπνηεο παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο εληνπίζεη. Δπίζεο δεηνύκε λα ειεγρζνύλ ηα θάησζη:
1. Αλαιπηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο (Άξζξν 18) Ν.1082/80, Άξζξν 20 παξ. 2 Ν. 1469/84.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γλσζηνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο αηνκηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο Π.Γ. 156/94.
Κάξηα πξόζιεςεο ΟΑΔΓ Ν.Γ. 2556/53, 763/70.
Μηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ι.Κ.Α.
Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ θαη σξώλ εξγαζίαο Ν.Γ. 516/70, άξζξν 16, Ν. 2874/2000.
Βηβιίν αδεηώλ αξζξ. 3 παξ. 4, Α.Ν. 539/45.
Βηβιίν ππεξσξηώλ Ν.Γ. 515/70.
ΔΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Νενπξνζιακβαλνκέλνπ πξνζσπηθνύ (Ν. 2556/97).

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη όπσο καο ελεκεξώζεηε εγγξάθσο γηα ηα
απνηειέζκαηα, δηόηη κε έγγξαθν πνπ απέζηεηιε ην .ΔΠ.Δ. κε αξ. πξση. 30365/30-3-10 πξνο
ην πλδηθάην, απαγνξεύεηαη λα παξεπξίζθεηαη ζηνπο ειέγρνπο θαηά ιαλζαζκέλεο εξκελείαο
ηνπ λόκνπ 1264/82 άξζξνπ 16, πνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ εξγνδνζία λα δεκηνπξγεί απηέο ηηο
θαηαζηάζεηο εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ΣΟ Γ..

