
Στα EVEREST Αγίου Στεφάνου οι διανομείς αμείβονται με 
4 ευρώ την ώρα, χωρίς όμως ο εργοδότης να καταβάλλει 

τις προσαυξήσεις για τις Κυριακές (75%) και τις αργίες 
(100%). Επιπλέον δεν πληρώνει τα δώρα του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα αδείας. Οι συνάδελφοι 
όχι μόνο παρέχουν την εργασία τους με  δικά τους μηχανάκια 
αλλά επιβαρύνονται και με τα επιπλέον έξοδα που απαιτούν 
τα σέρβις, η αλλαγή λαδιών, τα σκασμένα λάστιχα και οι 
βενζίνες/ έξοδα κίνησης. Ο εργοδότης δεν παρέχει κανενός 
είδους εξοπλισμό προστασίας (μπουφάν μηχανής, γάντια 
με κόκκαλο, κράνος, αδιάβροχο, μπότες) και σύμφωνα με 
δηλώσεις του οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται ούτε διάλλειμα. 
Επίσης, έχει υπογράψει ο ίδιος τις προσλήψεις και τις 
συμβάσεις εργασίας των συναδέλφων, δεν δίνει αποδείξεις 
μισθοδοσίας και ασφαλίζει τους εργαζόμενους για πολύ 
λιγότερες ώρες από αυτές που πραγματικά εργάζονται.

Φυσικά, μέσα από ένα τέτοιο όργιο εισφοροδιαφυγής και 
εργοδοτικής αυθαιρεσίας δεν θα μπορούσαν να λείπουν 

οι βλαπτικές μεταβολές, δηλαδή οι πρόσθετες,άσχετες 
εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα καθήκοντα 
των διανομέων. Στο εν λόγω κατάστημα ο διανομέας 
επιφορτίζεται με τις δουλειές του αποθηκάριου, του 
καθαριστή/ιστριας και του σερβιτόρου. Ο εργοδότης απαιτεί 
από τους συναδέλφους να κάνουν όλη τη χαμαλοδουλειά 
της αποθήκης, να πηγαίνουν για ψώνια στο super market 
και το μανάβικο, να μαζεύουν τατραπέζια, να γεμίζουν το 
ψυγείο, να βγάζουν τα σκουπίδια,να σκουπίζουν και να 
σφουγγαρίζουν το κατάστημα και το parking.

Πέρα όμως από τον παραλογισμό της εργοδοσίας, εμείς 
ως σωματείο, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε 

πωςα) οι επιπλέον εργασίες που επιβάλλουν μονομερώς 
οι εργοδότες δεν συνάδουν με την εργατική νομοθεσία 
και συνιστούν βλαπτική μεταβολή β) σύμφωνα με τις 
υγειονομικές διατάξεις αλλά και την κοινή λογική, η 
καθαριότητα του κάθε καταστήματος είναι αρμοδιότητα 
των καθαριστών / καθαριστριών και όχι των διανομέων γ) 
το κάθε πόστο αντιστοιχεί σε μια ειδικότητα και σε κανένα 
νόμο δεν αναφέρεται πως υπάρχει μια ειδικότητα για όλα 
τα πόστα.

Είναι γνωστό πως οι εργοδότες θεωρούν πως έχουν μόνο 
δικαιώματα και καθόλου υποχρεώσεις και σε αυτό το 

πλαίσιο απαιτείται από τους συναδέλφους να έχουν πάντοτε 
πενήντα ευρώ δικό τους ταμείο σε ψιλά, στο ξεκίνημα της 
βάρδιας. Ενδεικτική της απόλυτα αλαζονικής συμπεριφοράς 
του εργοδότη είναι και η πρόσφατη απόλυση συναδέλφου 
επειδή «τόλμησε» να αρνηθεί να πάρει τσιγάρα σε πελάτη. 

Ως σωματείο στηρίζουμε τους τέσσερις συνάδελφους 
διανομείς που ήρθαν σε επαφή μαζί μας και 

ενημερώθηκαν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Πλέον, 
έχουν προχωρήσει σε καταγγελία για όλα τα παραπάνω 
στην επιθεώρηση εργασίας του Αγίου Στεφάνου. Η τριμερής 
συνάντηση εργαζομένων, εργοδότη και επιθεώρησης, 
ορίστηκε για την Παρασκευή 20 Μάη του 2016. Οι 
συνάδελφοι διεκδικούν το αυτονόητο. Την εφαρμογή της 
εργατικής νομοθεσίας, να πληρώνονται και να ασφαλίζονται 
για το σύνολο της εργασίας που προσφέρουν.

Το εργασιακό καθεστώς στο οποίο εξαναγκάζονται οι 
συνάδελφοι στα EVEREST Αγίου Στεφάνου είναι γνώριμο 

και δεν μας προκαλεί έκπληξη. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των αφεντικών στον επισιτισμό επιβάλλουν φεουδαρχικού 
τύπου εργασιακές σχέσεις και εφαρμόζουν μνημόνια 
δικής τους εμπνεύσεως. Αυθαιρετούν, φοροδιαφεύγουν 
και εισφοροδιαφεύγουν ενώ ταυτόχρονα φορτώνουν 
τα σπασμένα στις πλάτες των εργαζομένων. Η κατά το 
δοκούν μείωση, το λεγόμενο «δάγκωμα» των αποδοχών, 
το πετσόκομμα των δώρων και των αδειών, οι πάσης 
φύσεως αποικιοκρατικού ή στρατοκρατικού τύπου 
«εσωτερικοί κανονισμοί» και τα πρόσθετα καθήκοντα που 
επιβάλλουν στους εργαζόμενους δεν είναι παρά όψεις της 
πολυδιαφημισμένης «ανάπτυξης» που ευαγγελίζονται τα 
πάσης φύσεως αφεντικά και οι διαδοχικές κυβερνήσεις 
τους.

Όλοι αυτοί που παρασιτούν σε βάρος μας, που ζουν 
από τον πλούτο που εμείς παράγουμε μας θέλουν 

διασπασμένους και μόνους. Με το άγχος της επιβίωσης να 
μας καταβάλλει. Σκυμμένους, υπό το φόβο της ανεργίας, 
μίζερους και συνθηκολογημένους με την ήττα. Να λέμε 
«δε βαριέσαι, τουλάχιστον έχουμε δουλειά» αντί να 
αγωνιζόμαστε, να διεκδικούμε και να υπερασπιζόμαστε 
τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας. Με αυτό τον τρόπο όμως 
σφίγγουμε περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό μας, όχι μόνο για 
εμάς αλλά για όλους τους εργαζόμενους και για τις γενιές 
που έρχονται. 

Η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου 
(Σ.Β.Ε.Ο.Δ),  είμαστε ένα πρωτοβάθμιο ομοιοεπαγγελματικό 

σωματείο για όλους και όλες που εργάζονται με μηχανάκι 
(κούριερ/διανομείς/εξωτερικοί υπάλληλοι) και δίνουμε 
συνεχώς μικρούς και μεγάλους αγώνες στο πλάι των 
εργαζομένων που αποφασίζουν να αγωνιστούν ενάντια 
στην καθημερινή υποταγή και τη στυγνή εκμετάλλευση που 
υφίστανται.
Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας.
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Άμεση δικαιωση όλων των συναδέλφων
Αυτοοργάνωση- Συναδελφικότητα- Αντίσταση

Όλοι μαζί μπορούμε να σπάσουμε το φόβο

www.sveod.gr Ομήρου Σκυλίτση 10, Αθήνα//
Κάθε Σάββατο στις 18:00 συνέλευση στο χώρο του σωματείου//


