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Κύξηε Δπηζεσξεηά, 
 
 Μεηά από θαηαγγειία κέινπο καο νδεγνύ πνπ εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία Γ.Π. 
ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ (πνπ εδξεύεη ζηνλ Πεηξαηά – Μεζνινγγίνπ 8, ηει. 210-4129441), ζηελ ελ 
ιόγσ εηαηξεία επηθξαηνύλ ζρέζεηο «αθέληε κε δνύιν» θαη όρη εξγνδόηε κε εξγαδόκελν. Δλώ 
έρεη πξνζιεθζεί ζαλ νδεγόο, ηνλ ππνρξεώλεη λα είλαη απνζεθάξηνο, λα θνξηώλεη θαη λα 
μεθνξηώλεη ηα εκπνξεύκαηα θαη λα ηα ηαμηλνκεί, λα βγάδεη ηηο παξαγγειίεο ηεο εκέξαο θαη λα 
ηηο θνξηώλεη ζην θνξηεγό θαη λα θάλεη ηε δηαλνκή, ελώ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο έρεη (2) 
απνζεθάξηνπο. ηελ εξώηεζή ηνπ γηαηί γίλνληαη όια απηά, ε απάληεζε είλαη «αλ δελ ζνπ 
αξέζεη λα πάξεηο ην θηιόηηκό ζνπ θαη λα θύγεηο». Φαίλεηαη ηα λέα κέηξα πνπ πξνζπαζεί λα 
πεξάζεη ε Κπβέξλεζε, ηεο άλνημαλ ηελ όξεμε, κε ην πξόζρεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη 
ππνρξεώλνπλ ηνλ νδεγό ζε θνξηνεθθνξηώζεηο ησλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαηά παξάβαζε 
ησλ ..Δ. 12/84 θαη 40/85 πνπ έγηλαλ ππνρξεσηηθέο κε ηελ Τ.Α. 19553. Γελ ηεξεί ηε ..Δ. 
ηεο Ο..Μ.Δ. θαηά παξάβαζε ηνπ 1876/90 πεξί σξαξίνπ, πελζήκεξνπ ξεπό θαη ππεξσξηώλ. 
Γελ ηεξεί ηνλ 882/80 πεξί βηβιίνπ δξνκνινγίσλ. Γελ ηεξείηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο 
ρώξνπο ηεο επηρείξεζεο. 
 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δεηάκε από ηελ ππεξεζία ζαο όπσο δηελεξγήζεη έιεγρν 
ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία 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. Γλσζηνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο αηνκηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο Π.Γ. 156/94. 
3. Κάξηα πξόζιεςεο ΟΑΔΓ Ν.Γ. 2556/53, 763/70. 
4. Μηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ι.Κ.Α.  
5. Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνύ θαη σξώλ εξγαζίαο Ν.Γ. 516/70, άξζξν 16, Ν. 2874/2000. 
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6. Βηβιίν αδεηώλ αξζξ. 3 παξ. 4, Α.Ν. 539/45. 
7. Βηβιίν ππεξσξηώλ Ν.Γ. 515/70. 
8. 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. 
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