
Ο συνάδελφος Θοδωρής Τ. προσλαμβάνεται στις 15-6-2018 στο κατάστημα ‘’ΠΙΑΤΣΑ 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ’’στην οδό Ηρακλείου 2 στο Χαλάνδρι,ως διανομέας με δικό του δίκυκλο. Στις 

28-6-2018 μετά από τις εκλογές που πραγματοποιούνται στο σωματείο μας(Σ.Β.Ε.Ο.Δ) ο Θοδωρής 
εκλέγεται ως μέλος στο  Δ.Σ και ενημερώνει μέσω του μέιλ του σωματείου τον εργοδότη του για την 
εκλογή του, όπως άλλωστε ορίζει και η εργατική νομοθεσία για τους εκλεγμένους συνδικαλιστές.

Αρχές Ιουλίου διαπιστώνει ότι η επιχείρηση δεν τον δηλώνει σύμφωνα με τις πραγματικές ώρες 
και μέρες  που εργάζεται αλλά και οτι  η μισθοδοσία του είναι ελλειπής καθώς δεν του έχουν 

καταβληθεί τα έξοδα κίνησης και συντήρησης του δικύκλου που πραγματοποιούσε τις διανομές, με 
αποτέλεσμα να έχει υποστεί έμμεση μείωση του μισθού του. Ο συνάδελφος διαμαρτύρεται στην 
επιχείρηση για την υποδηλωμένη εργασία και την μείωση των αποδοχών του και προσπαθεί να 
επιλύσει την διαφορά ζητώντας να τηρήθει η εργατική νομοθεσία. Ο εργοδότης γαλουχημένος να 
εφαρμόζει τους νόμους της πιάτσας (εξού μάλλον και το όνομα) και όχι της νομοθεσίας, αδιαφορεί 
για την  συνδικαλιστική ιδιότητα του συναδέλφου και τα αιτήματά του και προχωρά στην κυνική, 
παράνομη και εκδικητική απολυση του Θοδωρή.

Την επομένη ο συνάδελφος μαζι με μέλη του σωματείου μας προσφεύγει στην  επιθεώρηση 
εργασίας  της Αγ.Παρασκευής και καταγγέλει  την υποδηλωμένη εργασία,τη μη καταβολή εξόδων 

κίνησης και συντήρησης του δικύκλου καθώς και την παράνομη απόλυση εκλεγμένου συνδικαλιστή. 
Μετά απο τρείς συναντήσεις στην επιθεώρηση, τα διάφορα’’σλάλομ’’του εκπροσώπου της 
εργοδοσίας προπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά και τα αδιάσειστα στοιχεία 
του εργαζομένου, ο «πέλεκυς» πέφτει βαρύς για την επιχείρηση. Η επιθεωρήτρια αναγνωρίζει την 
παράνομη απόλυση, ζητά την άμεση επαναπρόσληψή του με ότι αυτό συνεπάγεται και μεταβιβάζει 
ολοκληρο το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ“ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ”
ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΡΑΦΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παρακάτω, ακολουθεί απόσπασμα από την απόφαση

του αρμόδιου Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας



Το ‘’ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ’’ δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα της ταχυεστίασης. Στην 
πλειοψηφία τους  οι εργοδότες εισφοροδιαφεύγουν, φοροδιαφεύγουν, γράφουν στα 

παλιά τους τα παπούτσια την νομοθεσία έχωντας ως  μόνο στόχο  και σκοπό τον γρήγορο 
και εύκολο πλουτισμό  τούς, οδηγώντας παράλληλα χιλιάδες εργαζομένους στην οικονομική 
εξαθλίωση.

Ιστορικά, εντός ή εκτός των μνημονίων η εργατική τάξη καλείται να «πληρώνει το 
μάρμαρο» με την πλήρη επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Ενάντια στη ζοφερή 

πραγματικότητα που ορθώνεται μπροστά μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να 
οργανωθούμε συλλογικά μέσα στους χώρους δουλειάς, σε σωματεία και εργατικές 
συνελεύσεις βάσης. Η απάθεια δεν έιναι λύση.
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