ΑΜΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΙΚΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Γίνεται να βρεθεί ένας εργαζόμενος τραυματισμένος σε ένα δρόμο ντυμένος με τα ρούχα ενός
ψητοπωλείου και μάλιστα έχοντας δίπλα του ένα μηχανάκι του ίδιου ψητοπωλείου και μάλιστα με την κούτα πάνω
και μάλιστα γεμάτη σουβλάκια και μάλιστα... και να μην είναι εν ώρα εργασίας; Η απάντηση σύμφωνα με το ΙΚΑ
Γλυφάδας είναι ΝΑΙ.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο συνάδελφος Γαλάνης Μπαλάσης εργαζόταν στο
σουβλατζίδικο “Λάδι και ρίγανη” ως διανομέας-μπουφετζής. Η εταιρία “SQUID P.C.” (ελληνιστί “ΣΟΥΠΙΑ
Ι.Κ.Ε.”), χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες, δεν του έδωσε να υπογράψει χαρτιά πρόσληψης. Βέβαια, είχε
κάνει την πρόσληψή του πλαστογραφώντας την υπογραφή του και δηλώνοντας το ένα τρίτο μόνο των αληθινών
ωρών που αυτός εργαζόταν.
Η εταιρία είχε στην ιδιοκτησία της ΈΝΑ μηχανάκι με το οποίο και γινόταν η διανομή. Στις 17/11/2015
χτύπησε τον συνάδελφο ένα αμάξι, ενόσω αυτός, οδηγώντας αυτό το μηχανάκι, πήγαινε να παραδώσει μια
παραγγελία κατ' οίκον εκ μέρους της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Και για εκείνη την ημέρα, η
SQUID δήλωνε ως συνήθως για τον συνάδελφο ρεπό, γι' αυτό και, όσο αυτός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο,
δήλωσε στο ΚΕΠΕΚ πως το ατύχημά του συνέβει δήθεν κατά τη μετάβασή του για έκτακτη ανάληψη εργασίας και
όχι το αληθές, δηλαδή κατά την εκτέλεσή της.
Όλα αυτά ο συνάδελφος τα κατήγγειλε στο ΣΕΠΕ και το ΙΚΑ Γλυφάδας, προσκομίζοντας παράλληλα το
Δελτίο της Τροχαίας (όπου καταγράφηκε ακόμα και η κούτα του “Λάδι και ρίγανη”), υπεύθυνη δήλωση πελάτη που
επιβεβαιώνει ότι ο συνάδελφος εργαζόταν ακόμα μία ημέρα που και για την οποία η SQUID τον δήλωνε ρεπό
κ.α. και περίμενε δικαίωση.
Παρόλα αυτά στις 13/04/2015 το ΙΚΑ Γλυφάδας έβγαλε μία απίστευτη απόφαση. Ήταν απορριπτική
για τον συνάδελφο, αγνοώντας προκλητικότατα όλα τα αποδεικτικά που αυτός προσκόμισε, απορρίπτοντας
αδικαιολόγητα όλους τους βάσιμους ισχυρισμούς του και και κάνοντας δεκτή την ιστορία της εταιρίας που ακόμα
και ένα παιδί Δημοτικού μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι δε στέκει λογικά και είναι κατασκευασμένη.
Απίστευτο ακόμα είναι το γεγονός πως ενώ το ΣΕΠΕ, με την ίδια καταγγελία περί πλαστογραφίας έστειλε
αμέσως την SQUID και τον εκπρόσωπό της Δημήτρη Φλωράκη στον Εισαγγελέα, το ΙΚΑ Γλυφάδας όχι μόνο δεν
έπραξε το ίδιο ως όφειλε σύμφωνα με τη νομοθεσία, όχι μόνο δεν αγνόησε έστω τα πλαστογραφημένα αυτά
έγγραφα, αλλά δε δίστασε να βασίσει την απόφαση του σε αυτά!
Είναι προφανές πως όσον αφορά το ΙΚΑ Γλυφάδας, οι νόμοι δεν ισχύουν για τους ισχυρούς.
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