
Al pino 100% ιταλική κουζίνα 
100% ελληνική εκμετάλλευση

Στο κατάστημα “al pino”, εστιατόριο ιταλικής κουζίνας στο Χαλάνδρι, η εκμετάλλευση των εργαζομένων από τους 
εργοδότες είναι 100% ελληνική. Το all time classic menu περιλαμβάνει απλήρωτα δεδουλευμένα, διαδρομές 
παραγγελίας αποστάσεων μαραθωνίου και μπόλικη γκρίνια. Πίσω από τις καλογυαλισμένες βιτρίνες και το ακριβό 
πελατολόγιο κρύβονται τα πάμφθηνα μεροκάματα και οι κάκιστες συνθήκες εργασίας. Εν αντιθέσει, με τη ζεστή 
διακόσμηση του μαγαζιού όπως αναφέρουν οι ίδιοι, η απόλυση που έγινε στο συνάδελφο διανομέα στις 24/9/2016 
ήταν ψυχρή, κυνική και εκδικητική, όταν ο ίδιος αξιοπρεπώς ζήτησε να μην φορέσει ένα βρώμικο και φθαρμένο 
αδιάβροχο την ώρα που μάλιστα δεν έβρεχε. 

Το κατάστημα “al pino” ενώ υποχρεώνει καταχρηστικά τους εργαζομένους να δουλεύουν ακόμη και χωρίς ρεπό 
όλη την εβδομάδα, τους κολλάει ένα ως τρία ένσημα αναλόγως τον εργαζόμενο. Δεν πληρώνει στους διανομείς 
φαγητού τα έξοδα κινήσεως (βενζίνη, σέρβις, επισκευές) ενώ διανύουν εως και 180 χλμ την ημέρα με τα δικά τους 
μηχανάκια, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι ίδιοι για τα έξοδα. Δεν πληρώνει τις υπερωρίες. Δεν πληρώνει 
τις προσαυξήσεις νυχτερινών(25% την ώρα από 22:00 ως 06:00), Κυριακής (75%) και αργίας (100%). Επίσης δεν 
καταβάλει το επίδομα αδείας, ούτε και την αποζημίωση της μη ληφθείσας αδείας. Στο ίδιο σενάριο κινούνται και 
τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που ούτε και αυτά καταβάλλονται. Επιπροσθέτως, ο ατομικός εξοπλισμός 
προστασίας (κράνος, μπουφάν μηχανής, γάντια και μπότες) των συναδέλφων διανομέων δεν καλύπτεται ούτε 
κατά διάνοια από τα αφεντικά του εν λόγω μαγαζιού.

Αφού δεν τους έφταναν όλα αυτά τα ποσά που “τσέπωναν” από τους εργαζομένους και φυσικά από το ΙΚΑ  λόγω 
της εισφοροδιαφυγής. Στις 24/9/2016 κατά την εργασία του, οι υπεύθυνοι της εταιρείας “al pino” επέβαλαν στο 
συνάδελφο να φορέσει ένα βρώμικο και φθαρμένο αδιάβροχο με τα διακριτικά της εταιρείας, ενώ δεν έβρεχε!!! 
Μάλλον το να κυκλοφορείς με φθαρμένο και βρώμικο (ζήτημα υγιεινής) εξοπλισμό συνάδει με το σλόγκαν που 
έχουν στην ιστοσελίδα τους που λέει ότι...είναι ζήτημα αισθητικής. Ο συνάδελφος διανομέας ζήτησε ασφαλώς να 
του δώσουν ένα καθαρό μπουφάν και ένα καθαρό αδιάβροχο που θα φοράει μόνο στις βροχές. Η απάντηση που 
του έδωσαν ήταν πως αν ήθελε καινούρια ρούχα (της εταιρείας) έπρεπε να τα πληρώσει από την τσέπη του!!! Ο 
συνάδελφος ύστερα από αυτό τον παραλογισμό, αρνήθηκε φυσικά να βάλει αυτό το ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ αδιάβροχο 
ή να πληρώσει τα δικά τους διαφημιστικά ρούχα, με αποτέλεσμα να τον απολύσει ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας 
“al pino” Σκάρλας Κωνσταντίνος.

Το εργασιακό καθεστώς στο “al pino” δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας που συναντάμε στον κλάδο 
του επισιτισμού και των ταχυφαγίων. Με την πλειοψηφία των αφεντικών να απαιτούν τα πάντα και να δίνουν 
ψίχουλα, να φοροδιαφεύγουν, να εισφοροδιαφεύγουν και να καταπατούν συνεχώς την εργατική νομοθεσία. Να 
ξεσαλώνουν πιστεύοντας ότι οι διανομείς είναι λάστιχα και όχι άνθρωποι, να εντατικοποιούν την εργασία, αφού 
οι παραγγελίες για αυτούς πάντα καθυστερούν και στο τέλος να σου πουλάνε το παραμύθι πως είμαστε μια 
οικογένεια και συνεργάτες. Συνεργάτες βέβαια μόνο στη χασούρα, γιατί στα κέρδη για εμάς υπάρχουν τα 3 ευρώ 
την ώρα ανασφάλιστα. Είναι αυτά τα χρόνια των μνημονίων όπου η υποτίμηση της εργασίας έγινε βασικός σκοπός 
των αφεντικών, με τα σπασμένα να τα πληρώνει η εργατική τάξη (κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, μειώσεις 
μισθών, ανασφάλιστη εργασία).

Η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (Σ.Β.Ε.Ο.Δ) είμαστε ένα πρωτοβάθμιο ομοιοεπαγγελματικό 
σωματείο για όλους/όλες που εργάζονται με μηχανάκι  (κούριερ/διανομείς/εξωτερικοί υπάλληλοι) και αγωνιζόμαστε 
πλάι σε όλους τους συναδέλφους διανομείς που παίρνουν την απόφαση να εναντιωθούν στην εκμετάλλευση, στα 
αφεντικά και στην αφήγηση που επιτάσσει ο καθένας να κοιτάει τη δουλειά του.

Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων
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