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Ο συνάδελφος Πέτρος Π. μέλος του σωματείου μας  
“ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΟΥ” - (ΣΒΕΟΔ) προσλαμβάνεται στο  ψητοπωλείο 
“Pitta Diva”  (Παπαδιαμαντοπούλου 105Β) ιδιοκτησίας 
ΑδάμουΦώτιουστις 25 Νοεμβρίου 2016 με την ειδικότητα του 
διανομέα. Ο συνάδελφος  εργάζεται 6 μέρες για 8 εώς 11 ώρες, 
ενώ η πλασματική σύμβαση αναφέρει πως εργάζεται συνολικά 12 
ώρες την εβδομάδα για 5 μέρες. Πέρα όμως απο την υποδηλωμένη 
εργασία η επιχείρηση δεν καταβάλει τις νόμιμες προσαυξήσεις 
για τα νυχτερινά (+25% προσαύξηση μετά τις 22:00 το βράδυ), 
τις προσαυξήσεις για εργασία την Κυριακή και αργίες (+75% 
προσαύξηση). Ακόμα το ψητοπωλείο “Pitta Diva” δεν καταβάλει 
το δώρο Χριστουγέννων & Πάσχα καθώς και το επιδόμα αδείας.
Επίσης ο συνάδελφος, εργάζεται με το ιδιόκτητο μηχανάκι του 
χωρίς να του παρέχονται τα έξοδα κίνησης (βένζίνες) ή τα έξοδα 
συντήρησης του δικύκλου (σέρβις, λάστιχα, κλπ), ένα καθεστώς 
γνώριμο για την συντριπτική πλειοψηφία των διανομέων. Όλα τα 
παραπάνω αποτελούν μείωση στον ήδη πετσοκομμένο μισθό μας, 
αφού πρέπει από το ελάχιστο μεροκάματο μας να καλύπτουμε εμείς 
οι ίδιοι τα έξοδα για τη σωστή λειτουργία του δικύκλου και κατα 
συνέπεια για την ασφαλή οδήγηση εν ώρα εργασίας. «Τέλος», 
καθεστώς ήταν και τα εξοντωτικά ωράρια και η έντονη πίεση από 
τον εργοδότη για να τρέχουν περισσότερο οι διανομείς και να 
«βγαίνει η δουλειά», αδιαφορώντας για τις καιρικές συνθήκες και 
την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Εν κατακλείδι στο 
συγκεκριμένο κατάστημα, όπως και στην συντριπτική πλειοψηφία 
των καταστημάτων στο κλάδο της ταχυεστίασης, τα εργασιακά 
δικαιώματα και κεκτημένα είναι «ψιλά γράμματα» για τους εργοδότες, 
που ενδιαφέρονται μόνο για ζεστό και γρήγορο χρήμα.

Για να λειτουργήσει σωστά το όλο concept χωρίς αντιδράσεις 
από τη μεριά του προσωπικού, ο εργοδότης της “Pitta Diva” 

εφάρμοζε πιστά την τακτική του διαίρει και βασίλευε. «Έκλεινε» με 
τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστή συμφωνία και όρους εργασίας, 
προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να διαλύσει τις συναδελφικές 
σχέσεις και να αποτρέψει κάθε διάλογο ανάμεσα τους. Όμως ο 
συνάδελφος Πέτρος συχνά προσπαθούσε να αντιστρέψει αυτό το 
αντισυναδελφικό κλίμα και ενημέρωνε τους υπόλοιπους διανομείς 
για τα δικαιώματα τους και τους αγώνες που δίνει το σωματείο μας. 
Ως συνέπεια της στάσης του, τον Ιούνιο του '17, ο εργοδότης τον 
απολύει προφορικά.

Η απόλυση συμβαίνει λίγες μέρες μετά την απεργία του 
σωματείου μας, για εταιρικό δίκυκλο, ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής 

Προστασίας), ένσημα βαρέα & ανθυγιεινά και ενιαία ειδικότητα. 
Αποτελούσε μια απεγνωσμένη προσπάθεια του εργοδότη να 
απαλλαγεί από τον «ενοχλητικό» συνδικαλιστή, που του χάλαγε 
την σούπα, μιας και ενημέρωνε διαρκώς τους συναδέλφους του για 
το τι δικαιούνται. 

Η απάντηση από τον συνάδελφο ήταν άμεση, την επομένη το 
πρωί κατατέθηκε καταγγελία για την παράνομη απόλυση και 

τα δεδουλεύμενα που του όφειλε η επιχείρηση. Το ίδιο απόγευμα 
μια επιτροπή του σωματείου μαζί με το συνάδελφο  πηγαίνει 
στο κατάστημα για να παραλάβουν την απόλυση. Ο εργοδότης 

απουσιάζει. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολουθεί, ο 
εργοδότης όχι μόνο αρνείται την προφορική απόλυση- που ούτως 
ή άλλως δεν έχει καμία νομική ισχύ- αλλά δεσμεύεται πως θα 
ανταποκριθεί σε όλες τις διεκδικήσεις του συναδέλφου. Πράγματι 
ο εργοδότης συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία  και τις 
επόμενες μέρες τροποποιείται η σύμβαση εργασίας σε 5νθήμερη & 
8ωρη καταβάλοντας όλα τα δεδουλευμένα που του όφειλε.

Έως και τέλη Νοέμβρη 2017 ο συνάδελφος Πέτρος έχει 
καταφέρει να είναι ο μόνος εργαζόμενος  στο κατάστημα 

που αμοίβεται και ασφαλίζεται βάση νομοθεσίας και βάση των 
πραγματικών ωρών που εργάζεται. Ο Πέτρος δεν βολεύται στα 
κεκτημένα του, αντιθέτως συνεχίζει την συνδικαλιστική του δουλειά 
παροτρύνοντας τους συναδέλφους του να έρθουν στο σωματείο 
και να διεκδικήσουν και αυτοί αυτά που δικαιούνται. Πλησιάζουν τα 
Χριστούγεννα και προσπαθεί να πείσει τους υπόλοιπους διανομείς 
να διεκδικήσουν το δώρο των Χριστουγέννων. Σε αυτό το 
σημείο να αναφέρουμε πως η συνήθης τακτική στην «πιάτσα» των 
εργοδοτών για τα δώρα είναι η εξής: καταβάλλουν τα δώρα στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων τους και στη συνέχεια 
τα «ισοσκελίζουν» με τα αδήλωτα μεροκάματα. Έτσι η καταβολή 
των δώρων είναι μόνο εικονική, για να αποφεύγουν τις ποινικές και 
αστικές κυρώσεις που  προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία. 
Ο εργοδότης έχει αντιληφθεί πως ο Πέτρος δεν είναι συνδικαλιστής 
που τα παίρνει κάτω από το τραπέζι και ταυτόχρονα ενοχλείται 
από τον ανυποχώρητο αγώνα του, έτσι τον απολύει για δεύτερη 
φορά. Την 1η Δεκέμβρη 2017  που ο συνάδελφος προσέρχεται 
στην εργασία του, του ανακοινώνεται εντελώς απροειδοποίητα η 
απόλυση του. Για άλλη μια φορά μαζί με το σωματείο, ο Πέτρος 
προσφεύγει στο αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
και καταγγέλει την παράνομη και καταχρηστική απόλυση, διεκδικεί 
την καταβολή των εξόδων κίνησης/συντήρησης του ιδιόκτητου 
δικύκλου και την επαναπρόσληψή του. Η τριμερής συνάντηση στο 
ΣΕΠΕ ορίστηκε για Τετάρτη 24 Γενάρη 2018.

Από την πλευρά μας ζητήσαμε συνάντηση με τον εργοδότη 
σε μια προσπάθεια να αναζητήσουμε ένα κοινό τόπο. Ο 

εργοδότης όχι μόνο αρνήθηκε οποιοδήποτε διάλογο, αλλά θέλησε 
να κερδίσει την σιωπή νουθετώντας μας για το πως πρέπει να 
γίνονται οι συνδικαλιστικοί αγώνες βάσης: να μην γίνονται. 

Τα γεγονότα στην “Pitta Diva” δεν αποτελούν την εξαίρεση 
στον κλάδο της ταχυδιανομής. Οι εργοδότες  εκμεταλλευόμενοι  

την υψηλή ανεργία, την πετσοκομμένη εργατική νομοθεσία και 
την έλλειψη συλλογικών και οργανωμένων αναχωμάτων από την 
εργατική τάξη νιώθουν σαν φεουδάρχες του μεσαίωνα. Νομίζουν 
πως μπορούν να αυθαιρετούν και εμείς να καθόμαστε σιωπηλοί, 
μόνοι και φοβισμένοι, όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Το 
σωματείο μας, έδω και δέκα πλέον χρόνια από την ίδρυσή του, 
αγωνίζεται με τους εργαζόμενους, δίνει νόημα και ζωή στην ταξική 
αλληλεγγύη, χτίζει την συναδελφικότητα και την ενότητα στη Βάση. 
Προχωράμε μαθαίνοντας, μέσα από νικηφόρους αγώνες. Ενάντια 
στη μοιρολατρία, την εξατομίκευση και το βόλεμα, 
ένας για όλους και όλοι για έναν.
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