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Θέμα:
Μη παρουσία μελών του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε. σε ελέγχους επιχειρήσεων
που το ίδιο καταγγέλλει για παραβάσεις εργατικής Νομοθεσίας
Κυρία Διευθύντρια,
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: κατά τον ν. 1264/82 άρθρ. 16, παρ. 7 και
8, σωστά αναφέρεται ότι όταν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο ή η πιο
αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση όπως αναφέρει το άρθρο 16 στις παρ. 7 και 8,
τότε το εκάστοτε Ε.Κ. της περιοχής παρίσταται για τη διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όμως το ίδιο άρθρο στις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5, αναφέρει ότι η
πιο αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το
Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε., το οποίο κάθε τέλος του έτους καλεί σε Γ. Συνέλευση εκτός χώρου εργασίας
του, μέλη του που απαρτίζουν το σύνολο της Χερσαίας Μεταφοράς στους Νομούς Πειραιά,
Αττικής και πανελλαδικά, μπορεί να εκπροσωπεί εργαζομένους εφ’ όσον είναι μέλη του και
παρακρατούνται οι συνδρομές τους και εφ’ όσον δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο στην
εταιρεία.
Επίσης, το άρθρο 4 του ν. 1264/82, παράγρ. 3, υποπαράγρ. α, β, αναφέρει ότι: «Οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών τους δικαιούνται μεταξύ
άλλων: α) Ν’ αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους
σκοπούς τους, τα μέλη τους, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και
συμφέροντα των μελών τους β) Να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και
δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και ων
κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν τις ίδιες ή τα μέλη τους».
Επίσης, στον ν. 1264/82 στο άρθρο 16, παράγρ. 7 αναφέρεται ότι: «Εκπρόσωποι του
διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου της επιχείρησης και, αν δεν υπάρχει σωματείο, του
Εργατικού Κέντρου της περιοχής, δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την επιθεώρηση που
ενεργούν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις
τους».
1) Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ
ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ – ΕΞΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ» που να εκπροσωπείται από το
Ε.Κ.Ε. Απεναντίας εκπροσωπούνται από το πανελλαδικό σωματείο με την επωνυμία

Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε. και μέλος του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου εργάζεται στην εν λόγω
εταιρεία.
2) Σας επισημαίνουμε ότι το ΠΔ 240 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και
διαβουλεύσεως των εργαζομένων στο άρθρο 2 παράγρ. ε και στ, αναφέρει ότι ως
εκπρόσωποι των εργαζομένων νοούνται τα πρόσωπα τα οποία έχουν την ιδιότητα των
εκπροσώπων των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική.
3) Ως ενημέρωση νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των
εργαζομένων προκειμένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε θέματος και να το εξετάσουν.
Στην προκειμένη περίπτωση εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εν λόγω εταιρεία είναι η
διοίκηση του ΣΕΟΦΑΕ.
Ομοίως στον ν. 3996/2011, στο άρθρο 2 που αφορά το έργο και τις αρμοδιότητες
καθώς και την ελεγκτική και υποστηρικτική δράση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,
στην παράγρ. 2, υποπαράγρ. στ, αναφέρει ότι: «Εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτημα που
υποβάλλονται σ’ αυτό και παρεμβαίνει άμεσα στους χώρους εργασίας».
Στο άρθρο 17, παράγρ. 12 αναφέρεται ότι: «….Στους ελέγχους που διενεργούνται από
τους επιθεωρητές εργασίας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν ή μετά από πρόσκληση των
επιθεωρητών εργασίας».
Επίσης στο άρθρο 16, παράγρ. 2 αναφέρεται ότι: «Ειδικά όταν ο έλεγχος
πραγματοποιείται κατόπιν καταγγελίας, τα στοιχεία που αναγράφονται στο ειδικό αυτό έντυπο
διασταυρώνονται από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων τμημάτων με τα στοιχεία που
διαλαμβάνονται στην καταγγελία. Αν παρουσιάζονται αποκλίσεις μεταξύ τους, μπορεί να
γίνεται και δεύτερος έλεγχος στον ίδιο εργοδότη από άλλο Επιθεωρητή Εργασίας, με
απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος. Αν διαπιστωθεί ότι ο αρχικός έλεγχος δεν
ήταν ολοκληρωμένος ή σωστός, ο Επιθεωρητής Εργασίας που διενήργησε τον αρχικό
έλεγχο, ελέγχεται πειθαρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄26)».
Το άρθρο 7, αναφέρεται στην παρ. 2, κάθε σωματείο ευρύτερης περιφέρειας ή
πανελλαδικής έκτασης που ανήκει στο Ε.Κ. της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα
του, εκπροσωπείται στη συνέλευση του Εργατικού Κέντρου για το σύνολο των μελών του
αφού αφαιρεθούν μέλη τοπικών παραρτημάτων που τυχόν υπάρχουν και έχουν εγγραφεί σε
άλλα εργατικά κέντρα. (στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μέλη του σωματείου δεν είναι
εγγεγραμμένα σε κανένα άλλο σωματείο και εργατικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής του
λεκανοπεδίου).
Σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο σωματείο απαριθμεί 3800 επαγγελματίες
μισθωτούς οδηγούς κάθε κατηγορίας επαγγελματικής άδειας στους Νομούς Πειραιά, Αττικής
και πανελλαδικά, οι οποίοι εργάζονται στο σύνολο των επιχειρήσεων στη Χερσαία Μεταφορά.
Επίσης τα μέλη της Διοικήσεως 11 στον αριθμό, απασχολούνται σε διαφορετικές
μεταφορικές επιχειρήσεις του λεκανοπεδίου και εκπροσωπούν τους εργαζόμενους οδηγούς
στις επιχειρήσεις αυτές, κατά τον 1264/82 στο άρθρο 16 και στο σύνολο των παραγράφων
του αναφέρει ως την πιο αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση για το σύνολο των
εργαζομένων οδηγών των μεταφορικών επιχειρήσεων, οι οποίοι και εκπροσωπούνται σε όλες
τους τις εργασιακές και νομικές υποθέσεις από τη Διοίκηση του Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε.
Το Συνδικάτο με την Ομοσπονδία Συνδικάτων μεταφοράς Ελλάδος «Ο.Σ.Μ.Ε.»,
υπογράφει τις ελεύθερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ εργοδοτών και Ο.Σ.Μ.Ε.,
όπως ορίζει ο Ν. 1876/90 και τις οποίες εφαρμόζουν στο σύνολο των μεταφορικών
επιχειρήσεων των οποίων οι οδηγοί είναι μέλη του Συνδικάτου.

Επίσης σε καμία μεταφορική επιχείρηση δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός εργασίας
ώστε να ισχύουν οι διατάξεις των Νόμων 1776/88 και 2224/94 περί συμβούλια εργαζομένων
υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ενημερώνεται η Διοίκηση
του Συνδικάτου για την επίλυσή του.
Κυρία Διευθύντρια,
Παρακαλούμε δια την πιστή εφαρμογή του 1264/82, όπως αυτός ορίζει και την
παρουσία μελών κατ΄ εντολή του Δ.Σ. στις επιχειρήσεις που σας καταγγέλλει το Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε.
μετά από καταγγελίες μελών του για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και ΟΧΙ ΜΟΝΟ.
Υ.Γ.1: ΟΙ ΝΟΜΟΙ 1264/82 - 2639/98 - 2874/2000 - 3996 Π.Δ.240, είναι σαφείς όταν το
Σωματείο έχει εγγεγραμμένα μέλη στις τάξεις του που εργάζονται σε μεταφορικές εταιρίες.
Δικαιούται να καταγγέλλει και να εγκαλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες και να παραβρίσκεται σε
κάθε έλεγχο.
Υ.Γ.2: Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι Επιθεωρήσεις Εργασίας δέχονται τα μέλη της Διοίκησης
του ΣΕΟΦΑΕ σε εργατικές διαφορές και ελέγχους όταν αυτό τις καταγγείλει.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
ΤΟ Δ.Σ.
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