
Σπαμε την Σιωπη μαΣ Στην 
αναΣφαλιΣτη και Υποδηλωμενη εργαΣια

4ωρη στάση εργάσίάσ στίσ 30 Οκτώβρη 2019

τΟ τείχΟσ τησ άδηλώτησ κάί τησ υπΟδηλώμενησ εργάσίάσ

Δώσαμε γκάζι στην αλληλεγγύη, στην αξιοπρέπεια, στο σωματείο μας, στην Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου

Την Τετάρτη 30 Οκτώβρη 2019, από τις 8μ.μ έως τις 12 τα 
μεσάνυχτα «πάγωσε» η διανομή σε όλα τα μαγαζιά της «πιάτσας» 

των Εξαρχείων και πέριξ αυτής. Πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση στην 
πλατεία Εξαρχείων και μια μεγάλη μοτοπορεία, αποτελούμενη από 150 
και πλέον δίκυκλα, όργωσε τα στενά της περιοχής και έκανε στάσεις στα 
καταστήματα. Για 3 περίπου ώρες, η γειτονιά, οι θαμώνες, οι πελάτες και 
οι μαγαζάτορες, αντί για τη συνηθισμένη εικόνα των νυχτερινών δρόμων, 
τους οποίους συχνά πυκνά διασχίζουν διανομείς με τα κουτιά τους, 
έβλεπαν ένα πλήθος δικυκλιστών, που συμμετείχαν και περιφρουρούσαν 
τη στάση εργασίας. Πολύ δυναμική  και εξίσου συγκινιτική ήταν η 
στάση των συναδέλφων στην Domino’ s επί της οδού Κοδριγκτώνος, οι 
οποίοι όταν είδαν τη μοτοπορεία να περνά απ’ το σημείο, και χωρίς να 
γνωρίζουν για την 4ωρη στάση εργασίας, παρέδωσαν ταμείο, έλυσαν τα 
κουτιά και ενώθηκαν μαζί μας, δείχνοντας στην πράξη πως οι διανομείς 
έχουμε εργατική συνείδηση και ξέρουμε τι σημαίνει συναδελφικότητα. Η 
στάση είχε καθολική επιτυχία, γιατί σε γενικές γραμμές η εκμετάλλευση 
που βιώνουμε είναι για όλους και για όλες μας εξίσου στυγνή. Σχεδόν 

το σύνολο των εργοδοτών ακολουθούν την ίδια τακτική, των εικονικών 
συμβάσεων, των “δαγκωμένων” νυχτερινών, δώρων, αδειών -όταν 
και όποτε δίνονται- και δεν εφαρμόζουν τον ν. 4611/2019*. Στις 30 
Οκτώβρη δείξαμε στους εργοδότες πως δεν είμαστε ο καθένας μόνος 
του, μπορούμε να βρεθούμε και να κινηθούμε όλοι μαζί σα μια γροθιά. 
Δείξαμε για ακόμη μια φορά στην κοινωνία αλλά και στον εαυτό μας 
τι σημαίνει αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια. Μιλήσαμε λίγο παραπάνω 
μεταξύ μας, γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα, κορνάραμε, ανεμίσαμε τις 
σημαίες μας και φωνάξαμε όλοι μαζί για το δίκιο μας. Συνάδελφοι, η 
4ωρη στάση εργασίας ήταν το πρώτο βήμα για τον ΤΕΡΑΣΤΙΟ αγώνα που 
έχουμε μπροστά μας. Τον αγώνα για την πλήρη εφαρμογή της εργατικής 
νομοθεσίας, των κεκτημένων μας. Έναν αγώνα που αφορά πέρα από 
εμάς, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες οδηγούς δικύκλου, και 
ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που εργάζεται με εικονικές 
συμβάσεις. Έχουμε πάρει το «μονοπάτι του ταξικού πολέμου» και όλοι 
μαζί θα πορευτούμε αταλάντευτα μέχρι τη δικαίωσή μας.

Βρισκόμαστε στον απόηχο της πολύ μεγάλης απεργίας που 
πραγματοποιήσαμε τον Απρίλη του 2019. Εκείνη την ημέρα 

πολλές πιάτσες νέκρωσαν, καταστήματα και ταχυμεταφορικές έκλεισαν, 
μια μεγάλη μερίδα διανομέων απήργησε και πάνω από 1000 μηχανάκια 
πραγματοποιήσαμε μοτοπορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, 
με ενδιάμεσες στάσεις στο υπουργείο εργασίας και στη βουλή, ενώ 
παράλληλα αποκλείσαμε δύο «πιάτσες». Η ανάλυση των συνθηκών 
εργασίας, η διαρκής συνέλευση του σωματείου μας (Σ.Β.Ε.Ο.Δ), οι 
παρεμβάσεις σε καταστήματα με παραβατική συμπεριφορά όπου 
εκδηλώνονται κρούσματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας, 
η εφημερίδα μας («Στο Ρελαντί»), οι συνεχείς εξορμήσεις στους χώρους 
δουλειάς και στις πιάτσες, οι στάσεις εργασίας και οι τελευταίες δύο 
απεργίες (Μάης 2017 και Απρίλης 2019), σε συνέχεια των δώδεκα 
χρόνων αγώνα του σωματείου, έφεραν το επάγγελμα δυναμικά στο 
προσκήνιο κι εμπλούτισαν το περιεχόμενο του δημόσιου διαλόγου για 
την εργασία στο σήμερα. Ταυτόχρονα, έφεραν και την ψήφιση του νόμου 
4611/2019, που ρύθμισε κάποια από τα πάγια αιτήματα του σωματείου: 
α) το εταιρικό δίκυκλο ή την αποζημίωση χρήσης συντήρησης β) έξοδα 
κινησης/βενζίνη και γ) τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Αμέσως μετά την απεργία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε δύο 
απολύσεις μελών μας από τα Goody’s. Ο συντονισμένος αγώνας 

της Σ.Β.Ε.Ο.Δ σε συνδυασμό με την αμέριστη στήριξη συνάδελφων 
και αλληλέγγυων σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο αλλά και στην επαρχία 
υποχρέωσαν την εταιρεία να ανακαλέσει τις δύο απολύσεις και 
ταυτόχρονα να θέσει σε εφαρμογή το νόμο 4611/2019 στο σύνολο 
των εταιρικών καταστημάτων της Goody’s. Η εταιρεία εφοδίασε τα 
καταστήματά της με επιπλέον εταιρικά δίκυκλα και τους/τις διανομείς 
με κράνη και μπουφάν μηχανής. Μετά το σκληρό πλην όμως νικηφόρο 
αγώνα στα Goody’s προχωρήσαμε στην έκδοση της εφημερίδας μας 
«Στο Ρελαντί» που περιγράφει αναλυτικά τι και πως το κερδίσαμε και 
ξεχυθήκαμε για καλοκαιρινές εξορμήσεις και μοιράσματα στις πιάτσες 
της Αττικής. Οργώσαμε το ευρύτερο Κέντρο, περάσαμε από Χολαργό, 
Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Βριλήσσια, Άνω Λιόσια, Μενίδι, 
Κηφισιά, Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγίους Ανάργυρους, Νέα φιλαδέλφια... 
«Φάγαμε τη γη» και στις περισσότερες περιπτώσεις συναντήσαμε το 
γνώριμο καθεστώς της υποδηλωμένης, ανασφάλιστης εργασίας και τη 
μη εφαρμογή του νόμου 4611/2019. Πολλοί συνάδελφοι ομολόγησαν 
την άγνοιά τους, κάποιοι ελάχιστοι εξέφρασαν την αδιαφορία τους όμως 
οι περισσότεροι, ο καθένας και η καθεμιά με τον τρόπο του, δήλωσαν 
διάθεση για αγώνα προκειμένου να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
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Η πραγματικότητα, που επιβεβαιώσαμε και στην πιάτσα της 
Νεάπολης και των Εξαρχείων, δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα. 

Σχεδόν κανένας συνάδελφος/ισσα δεν δηλώνεται για όλες τις ώρες που 
δουλεύει. Στην καλύτερη περίπτωση οι περισσότεροι δηλωνόμαστε 
για τις μισές ώρες δουλειάς και υπογράφουμε εικονικές συμβάσεις 
για τετράωρη, τρίωρη ή δίωρη ελαστική ή εκ περιτροπής εργασία που 
σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ώρες που 
εργαζόμαστε. Κάποιες επιχειρήσεις καταβάλλουν το 15% για τη χρήση/
συντήρηση δικύκλου και κάποιες άλλες δίνουν την αντιστοιχία των 
εξόδων κίνησης πάντοτε όμως πετσοκομμένα στις ώρες της εικονικής 
σύμβασης. Γνωρίζουμε καλά πως οι αγώνες της τάξης μας για τη 

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. 
Ξέρουμε πως η ψήφιση ενός νόμου δεν σημαίνει και εφαρμογή. Όμως 
προχωράμε με σταθερά βήματα. Το μίγμα της θεωρητικής και της 
πρακτικής δουλειάς του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα 
οδήγησαν, μεταξύ άλλων, και στην ψήφιση του ν. 4611. Ενός νόμου 
που δικαιώνει μέρος των αιτημάτων μας, που διευρύνει τις δυνατότητες 
του αγώνα, που απαντά σε αυτούς που θεωρούσαν πως οι διεκδικήσεις 
μας δεν πατούσαν στη γη αλλά ανήκαν στη σφαίρα της φαντασίας. 
πλέον πολλοί συνάδελφοι βλέπουν το εργασιακό τους καθεστώς να 
βελτιώνεται. για να μη λέει κανείς πως «τίποτα δεν αλλάζει».

ε, Οχί κάί συμφώνίά

Πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν πως όταν «συμφωνήσουν» με 
το αφεντικό να δουλέψουν «μαύρα» είναι ανέντιμο να τον 

καταγγείλουν. Καταρχήν, νομικά δεν υφίσταται «συμφωνία», που 
καταστρατηγεί την εργατική νομοθεσία και κλέβει από την τσέπη 
μας, μέρος του μισθού μας. «Συμφωνία» με το «μαχαίρι στο λαιμό» 
δεν είναι συμφωνία. Δεν πρόκειται για συμφωνία μεταξύ ίσων, δεν 
βρεθήκαμε δύο φίλοι και “τα συμφωνήσαμε”. Οι εργαζόμενοι είμαστε 
όντως με το «μαχαίρι στο λαιμό» γιατί πρέπει να βρούμε μεροκάματο 
και ο εργοδότης βρίσκει την ευκαιρία να μας «πατήσει στο σβέρκο». 
Δεν υπάρχει καμία εντιμότητα σε τέτοιου είδους «συμφωνίες», όπου 
επί της ουσίας επικρατεί ο νόμος του ισχυρού.  Η μόνιμη επωδός, που 
ακούμε συνεχώς από τους εργοδότες και έχει επιβληθεί στην πιάτσα 
είναι πως “αυτά δίνουν όλοι». Οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από 
το να αγωνιστούμε προκειμένου να περάσουμε σε πλήρη εργασιακά 
δικαιώματα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Συνάδελφοι, κανένας 
δε «συμφωνεί» να μην ασφαλίζεται όσο εργάζεται και να μην πληρώνεται 
αναλόγως. άυτό που καταχρηστικά ονομάζουν «συμφωνία», είναι 
στην ουσία η επιτακτική ανάγκη του καθένα μας για μεροκάματο.

Όταν λοιπόν αποφασίζουμε να διεκδικήσουμε να εφαρμόζεται 
η εργατική νομοθεσία δεν αθετούμε το λόγο μας. Αντιθέτως, 

ορθώνουμε το ανάστημά μας, περιφρουρούμε την αξιοπρέπειά μας και 
διεκδικούμε αυτά που ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ.  

Ας δούμε όμως και την πλευρά του εργοδότη. Πολύ πριν τη 
«συμφωνία» με τον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη ο κάθε 

εργοδότης για να ανοίξει επιχείρηση έχει συμφωνήσει με μια σειρά 
κρατικούς φορείς πως θα πληρώνει μισθούς, ένσημα, δώρα και 
επιδόματα, πως θα τηρεί την εργατική νομοθεσία στο ακέραιο, πως δεν 
θα εισφοροδιαφεύγει και δε θα φοροδιαφεύγει. Όμως πολλοί (πάρα 
πολλοί) αθετούν τη συμφωνία τους και όχι μόνο εισφοροδιαφεύγουν 
και φοροδιαφεύγουν αλλά καταπατούν κάθε έννοια νομιμότητας και 
εργατικού δίκαιου. Οι εργοδότες βαφτίζουν «συμφωνία» τις εργοδοτικές 
αυθαιρεσίες που επιβάλλουν, για να αυξήσουν τα κέρδη τους και τα 
καταστήματά τους.

Για κάποια παπαγαλάκια και για τους εργοδότες η αθέτηση της 
«συμφωνίας» από την πλευρά του εργαζόμενου είναι ντροπή και 

όνειδος ενώ την ίδια στιγμή η αθέτηση της συμφωνίας από τον εκάστοτε 
εργοδότη είναι «μαγκιά», «εξυπνάδα», «καπατσοσύνη» κλπ.  Τα ίδια 
οπισθοδρομικά κοινωνικά κομμάτια που στοχοποιούν τον εργαζόμενο 
που αθέτησε τη «συμφωνία», όταν για παράδειγμα καταγγέλλει την 
επιχείρηση στην επιθεώρηση εργασίας ή στον Ε.Φ.Κ.Α, όταν πρόκειται 
για τον εργοδότη του «βγάζουν το καπέλο» γιατί είναι πλέον «κάποιος», 
του κάνουν τεμενάδες γιατί έχει χρήμα και το «φυσάει».

Η ΣΒΕΟΔ δεν αναγνωρίζει «συμφωνίες» που μας 
τσεκουρώνουν ένσημα, μισθούς, δώρα και επιδόματα. 

σπάμε την σίώπη μάσ - άΞίΖεί νά πάλεΨΟυμε γίά συμβάσείσ- γίά την Ζώη μάσ

Ξέρουμε πως είναι να δουλεύουμε με εικονική σύμβαση: στην 
καλύτερη των περιπτώσεων μισά ένσημα και αμοιβές που 

κυμαίνονται από τα 3,5€ έως τα 4,5€ την ώρα, πετσοκομμένα ή 
ανύπαρκτα  δώρα, επιδόματα και άδειες, ενώ ούτε λόγος για νυχτερινές 
και Κυριακάτικες προσαυξήσεις. Κι όταν προκύπτει εργατικό ατύχημα, 
για όσους εργαζόμαστε αδήλωτοι, ξεκινάει ένας Γολγοθάς όπου πρέπει 
να αποδείξουμε πως δεν είμαστε «ελέφαντες». Ακόμα, όταν πνιγμένοι 
από το άδικο, κάποιοι αποφασίζουμε να διεκδικήσουμε τα πραγματικά 
ποσά που μας οφείλουν οι εργοδότες για τις «αόρατες ώρες» που 
εργαζόμαστε αδήλωτοι, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα 
όπου τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ούτε οι ώρες της αδήλωτης εργασίας, 
ούτε η αμοιβή, ούτε τα έξοδα που καθημερινά καταβάλλουμε για 
λογαριασμό της επιχείρησης, ούτε τα ένσημά μας. 

Συμπέρασμα: ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ 
ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ. Εξαιτίας της άγνοιας των 

εργασιακών μας δικαιωμάτων και τα ιδιοτελή ψεύδη των εργοδοτών, 
που επίτηδες παραπληροφορούν, υπάρχει μια μερίδα συναδέλφων, 
που θεωρούν πως μας συμφέρει να δουλεύουμε υποδηλωμένοι, καθώς 
υποτίθεται πως παίρνουμε περισσότερα από το βασικό μισθό, ο οποίος 
την τελευταία δεκαετία έχει πέσει κατακόρυφα. Αυτοί οι συνάδελφοι ή 
είναι σκράπες στην αριθμητική (αν και υπάρχουν και κομπιουτεράκια) 
ή παπαγαλίζουν αυτά που ακούν από τους εργοδότες τους. ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τα 3,5€ ή 4€ ή ακόμα και 4,5€ την ώρα «χεράτα» δεν 
μπορούν να καλύψουν, πόσο μάλλον να  υπερβούν τα χρήματα που θα 
παίρναμε, αν πληρωνόμασταν και ασφαλιζόμασταν βάσει νόμου. Και 

στο κάτω κάτω της γραφής είναι ηλίθιοι οι εργοδότες που μας θέλουν 
μαύρους και υποδηλωμένους; Είναι τόσο κιμπάρηδες που με την καλή 
τους την καρδιά επιλέγουν να μας δίνουν παραπάνω; Συνάδελφοι, 
θα το πούμε όσες φορές κι αν χρειαστεί. Δεν μας συμφέρει να 
δουλεύουμε υποδηλωμένοι/ες.

Χάνουμε δύο μισθούς το χρόνο από τα δώρα και τα επιδόματα που 1. 
δεν μας πληρώνουν.

Χάνουμε χρήματα από τα έξοδα κίνησης και χρήση/συντήρησης 2. 
του δικύκλου. Ο νόμος 4611/2019 αναφέρει ρητά πως ο εργοδότης 
είναι υποχρεωμένος να μας καταβάλει τουλάχιστον το 15% επί 
του μισθού (που για το κλασικό πενθήμερο οχτάωρο αντιστοιχεί 
σε 97,5€ επιπλέον το μήνα). Επίσης ξεκαθαρίζει πως οι βενζίνες 
καταβάλλονται χωριστά (για τις οποίες βάζουμε όλοι από 70 έως και 
100€ κάθε μήνα από την τσέπη μας).

Χάνουμε το 25% από τις νυχτερινές προσαυξήσεις (22:00-06:00).3. 

Χάνουμε το 75% από την  προσαύξηση της Κυριακής. 4. 

Χάνουμε το 100% από την προσαύξήση των αργιών.5. 

Είναι δύσκολο (ειδικά εάν δεν έχουμε κρατήσει παραγγελιόχαρτα, 6. 
αποδείξεις από βενζίνες, συνεργείο και λοιπά έξοδα) να 
διεκδικήσουμε τα ποσά που αντιστοιχούν στις επιπλέον ώρες που 
δουλεύουμε.

Σε περίπτωση απόλυσης, η αποζημίωση που θα λάβουμε θα είναι 7. 
πετσοκομμένη και παρόλο που πολλοί από μας δουλεύουμε για 



χρόνια και χρόνια μπορεί μα μην τηρούμε καν τις προυποθέσεις 
που χρειάζονται για την ένταξη στο ταμείο ανεργίας.

Όταν εργαζόμαστε αδήλωτοι, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος 8. 
πρέπει να αποδείξουμε πως το ατύχημα έγινε στη βάρδια μας 
προκειμένου α) να μην πληρώσουμε τις ζημιές του δικύκλου και του 
εξοπλισμού προστασίας από την τσέπη μας β) οι εργοδότες να μας 
αποζημιώσουν, όπως οφείλουν για πιθανά ιατρικά ή νοσοκομειακά 
έξοδα γ) να πληρωθούμε αναρρωτική άδεια και δ) να μη βρεθούμε 
απολυμένοι.

Όταν εργαζόμαστε αδήλωτοι δε θα συγκεντρώσουμε ποτέ τα 9. 
απαραίτητα ένσημα για την πλήρη συνταξιοδότησή μας, ενώ 

παράλληλα το ύψος του ποσού της όποιας σύνταξης θα είναι 
αντίστοιχα μειωμένο.

 Όταν εργαζόμαστε αδήλωτοι χάνουμε το μέτρο, δουλεύουμε 10. 
όσες περισσότερες ώρες γίνεται για να κερδίσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερα χρήματα προκειμένου να αναπληρώσουμε 
το «δάγκωμα» που τρώμε από τους εργοδότες. Οπότε αντί να 
σκύβουμε το κεφάλι είναι προτιμότερο να αγωνιστούμε για να 
αυξηθούν οι μισθοί και να μειωθούν οι ώρες εργασίας ώστε να μας 
μένει ελεύθερος χρόνος, για ψυχαγωγία, για να έχουμε περισσότερο 
δημιουργικό χρόνο με τα αγαπημένα και τα κοντινά μας πρόσωπα, 
για να ξεκουράζεται το σώμα μας από τις κακουχίες του κάθε 
επαγγέλματος, για να μην πεθάνουμε δουλεύοντας...

τΟ πΟυρμπΟυάρ δεν είνάί μίσθΟσ!!

Συνάδελφοι, κανένα πουρμπουάρ δεν πρόκειται να αντισταθμίσει 
τις καθημερινές απώλειες στο εισόδημά μας, από την μη καταβολή 

όσων δικαιούμαστε και που σαφώς ορίζονται από την εργατική 
νομοθεσία. 

Πρέπει να καταλάβουμε οριστικά και αμετάκλητα πως το όποιο 
πουρμπουάρ εναπόκειται στην καλή θέληση του πελάτη και 
δεν είναι μισθός!!

Ο μισθός είναι βασική υποχρέωση του εργοδότη προκειμένου να 
παρέχουμε την εργασία μας και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά 

στη σύμβαση που έχουμε υπογράψει.Το κάθε πότε θα καταβάλλεται 
καθώς και το συμφωνηθέν ύψος του μισθού η του ημερομισθίου θα 
πρέπει επίσης να αναφέρονται ρητά στη σύμβαση.

Όσον αφορά το παραμύθι περί φορολόγησης που πλασάρουν 
τα αφεντικά, πως δήθεν μας συμφέρει κάποια χρήματα να τα 

παίρνουμε μαύρα, δεν ισχύει και είναι πολύ εύκολο να το υπολογίσει 
ο οποιοσδήποτε.

Ας πάρουμε για παράδειγμα μια σύμβαση με πλήρη ασφάλιση και 
40 ώρες την εβδομάδα. Ο βασικός μισθός είναι: 650 ευρώ μικτά, 

δηλαδή 546 ευρώ καθαρά από 1/2/2019. Έχουμε λοιπόν : 650 ευρώ επί 
14 μήνες = 9.100 εισόδημα τον χρόνο.

Το αφορολόγητο όριο είναι από 8.636 έως 9.545 ευρώ. Ας 
υποθέσουμε πως έχουμε ένα εισόδημα γύρω στα 10.000 ευρώ το 

χρόνο που καλύπτεται με 1.000 ευρώ αποδείξεις (10%) και δεν υπάρχει 
φορολόγηση. Ακόμη και στην  περίπτωση που δεν έχουμε 1.000 ευρώ 
αποδείξεις και έχουμε τα μισά, δηλαδή 500 ευρώ, ο έξτρα φόρος που 
καλούμαστε να πληρώσουμε είναι 500*22%=110 ευρώ. Κι εδώ πρέπει 
να επισημάνουμε πως με τη γενικευμένη χρήση του πλαστικού χρήματος 
όλοι μας καλύπτουμε το υποχρεωτικό πλαφόν των αποδείξεων που 
απαιτείται από την Εφορία.

Ο καθένας μας λοιπόν ας κάνει τους υπολογισμούς του και στο 
τέλος θα δει κατά πόσο «συμφέρει» να δουλεύει αδήλωτος και 

υποδηλωμένος  για να κονομάνε τα αφεντικά και να κάνουν μαγαζιά 
στις πλάτες μας.

WHICH SIDE ARE YOU ON

Ως σωματείο θεωρούμε απαραίτητο να αναφερθούμε σε εκείνο 
το κομμάτι των εργαζομένων που επιλέγει να κρατάει μια πολύ 

συγκεκριμένη αντισυναδελφική στάση κάθε φορά που διεκδικούμε το 
δίκιο μας από έναν εργοδότη. Μιλάμε για τους εργαζόμενους, άντρε και 
γυναίκες, που κρατούν φιλοεργοδοτική στάση, που ρουφιανεύουν τους 
συναδέλφους τους, που βάζουν τις υπογραφές τους χωρίς να διαβάσουν 
τι υπογράφουν σε οποιοδήποτε χαρτί ή δήλωση, τους εμφανίσει 
ο εργοδότης προκειμένου να θολώσει τα νερά και να παρουσιάσει 
μια πλαστή εικόνα στις αρμόδιες υπηρεσίες.  Σε αυτούς που μας 
μαχαιρώνουν πισώπλατα στις καθημερινές στιγμές, είτε πρόκειται για 
μια απλή διαφωνία την ώρα της δουλειάς, είτε πρόκειται για κάτι πιο 
σοβαρό, όπως μια εργατική διαφορά στην επιθεώρηση εργασίας ή σε 
ένα δικαστήριο. Δυστυχώς, υπάρχουν εργαζόμενοι που με περισσή 
προθυμία συντάσσονται με τα αφεντικά τους. Χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας 
και εργατικής περηφάνιας θεωρούν πως θα κερδίσουν μια ευνοϊκότερη 
μεταχείριση, ένα κόκκαλο παραπάνω ή ότι θα «σώσουν» την επιχείρηση 
και το τομάρι τους, χωρίς να αναρωτιούνται: Αυτούς, ποιος θα τους 
σώσει απ’ τη ντροπή; Ποιος θα τους σώσει από το ζοφερό, δυστοπικό 

μέλλον που στρώνουν για τον ίδιο τους τον εαυτό; Καθημερινά 
βλέπουμε αυτού του τύπου τους εργαζόμενους να «ψιθυρίζουν» στα 
αυτιά των εργοδοτών τις συζητήσεις που γίνονται στα μαγαζιά. Έχουμε 
δει αυτούς τους εργαζόμενους να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις ή 
να καταθέτουν ως ψευδομάρτυρες, να παπαγαλίζουν τις υπαγορευμένες 
δηλώσεις της επιχείρησης, ενάντια σε συναδέλφους και συναδέλφισσες 
που διεκδικούν και αγωνίζονται. Υπάρχουν και αυτοί που ξεπουλάνε 
συναδέλφους, αξιοπρέπεια, την ίδια τους τη ζωή για μερικές ώρες 
παραπάνω... Φυσικά όλοι αυτοί δεν αποτελούν τον κανόνα, πρόκειται 
για εξαιρέσεις όμως η στάση τους είναι τόσο κατάπτυστη που οφείλουμε 
να την στηλιτεύσουμε. Για να μη νομίζουν πως περνούν απαρατήρητοι.

Προς όλους, λοιπόν, τους ρουφιάνους, ψευδομάρτυρες και λοιπούς 
«μαρτυριάρηδες» αυτής της κοινωνίας: Τους υπενθυμίζουμε τη 

λαϊκή ρήση «τη ρουφιανιά πολλοί αγάπησαν - το ρουφιάνο κανείς». Εμείς 
ως σωματείο έχουμε ευθύνη να δημοσιοποιούμε την αλήθεια ενάντια 
σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε μπαίνει εμπόδιο στις διεκδικήσεις των 
συναδέλφων μας, που βρίσκουν το θάρρος να υψώσουν ανάστημα στην 
εκμετάλλευση που ζούμε κάθε μέρα.

* Από τα μέσα Μαϊου 2019 ο εργοδότης, υποχρεούται να παρέχει εταιρικό δίκυκλο στον εργαζόμενο ή να καταβάλλει 
πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το 15% του νόμιμου 

κατώτατου μηνιαίου μισθού, που σήμερα είναι τα 650€ μικτά. Συνεπώς  για συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (40ωρο) αντιστοιχεί 
σε 97,5€ το μήνα. Για τετράωρες συμβάσεις διαιρούμε το 97,5 δια δύο και ούτω καθ’ εξής. Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται να 
μας κατραβάλλει τα έξοδα κίνησης/βενζίνες και να μας παρέχει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στα οποία περιλαμβάνονται 
τα εξής: κράνος, πανωφόρι κατάλληλο για την προστασία του αναβάτη του μοτοποδηλάτου/μοτοσυκλέτας, αδιάβροχη προστασία, 
γάντια και ανακλαστικό γιλέκο. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναζήτησε στο διαδίκτυο το νόμο 4611/2019 άρθρο 56 και την ερμηνευτική εγκύκλιο με τίτλο 
«Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 56 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’)» με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 29613/1754 που κοινοποιήθηκε 
από το υπουργείο εργασίας την 1 Ιουλίου 2019 ή ενναλλακτικά στο διαδικτυακό τόπο του σωματείου http://sveod.gr/?p=1568.μ
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Στο εξώφυλλο της εφημερίδας μας «ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ», που 
κυκλοφόρησε δύο μήνες μετά την μεγαλειώδη απεργία και 

αμέσως μετά την επαναπρόσληψη των 2 συναδέλφων απεργών στα 
goody’s γράψαμε: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ Ή ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15%  ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ» Το γράψαμε, το ξαναγράφουμε και το εννοούμε. Αργά 
και σταθερά, τακτικά και μεθοδευμένα θα επιβάλλουμε το δίκιο μας. Οι 
εργοδότες θα αναγκαστούν να δουν και πέρα από την τσέπη τους, θα 
αναγκαστούν να σεβαστούν την εργατική νομοθεσία. 

Αν σταματήσουμε να κρυβόμαστε έστω και για μια στιγμή, 
ως κοινωνία, πίσω από το δάχτυλό μας, μήπως θα πρέπει 

να παραδεχτούμε πως ο άγραφος νόμος, το κοινό μυστικό μεταξύ 
εργαζομένων, εργοδοτών, ελεγκτικών μηχανισμών και υπουργείου 
εργασίας είναι, πως αναγκαζόμαστε να εργαστούμε χωρίς δικαιώματα 
υπό το φόβο της απόλυσης και της ανεργίας; Όλη η πιάτσα λειτουργεί με 
τη «μυστική» συνθήκη της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας. 

Οι εργοδότες επιβάλλουν τους «νόμους» τους στην πιάτσα και κυνικά 
ανακοινώνουν: «όλοι εδώ αυτά δίνουν». Κι εμείς με την σιωπή μας 
θρέφουμε και συντηρούμε την αλαζονεία τους. Στις 30 Οκτώβρη, 
στην 4ωρη στάση εργασίας, δεν ήμασταν ο καθένας μόνος του με τον 
εργοδότη του. Ήμασταν όλοι μαζί και σπάσαμε την ομερτά της πιάτσας. 
Δηλώσαμε «αυτά που δίνουν μας εξοργίζουν, αλλάζουμε το συσχετισμό 
δύναμης, σπάμε τη σιωπή μας...» Στον απόηχο λοιπόν της πετυχημένης 
4ωρης στάσης στην πιάτσα της Νεάπολης και των Εξαρχείων θεωρούμε 
πως ο αγώνας δρόμου για την εφαρμογή του νόμου 4611/2019 και 
ενάντια στην υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία είναι ανοιχτός. 
Ξέρουμε από αγώνες δρόμου, καθημερινά καταπίνουμε χιλιόμετρα, με 
τα νεύρα στην τσίτα και τα πνευμόνια μας μπουκωμένα. Οι μηχανές μας 
είναι καλά ζεσταμένες, οι γροθιές μας σφιγμένες και δίνουμε γκάζι στην 
συναδελφικότητα, τις συλλογικές και ατομικές διεκδικήσεις, ώστε να 
σπάσουμε τη σιωπή που καλύπτει την ανασφάλιστη και υποδηλωμένη 
εργασία και τις κάθε λογής εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Να διεκδικήσουμε 
αυτά που κερδίσαμε με την απεργία της 11ης Απρίλη 2019 και να τα 
επιβάλουμε στην πιάτσα.

νά μετάκυλίσΟυμε τΟ φΟβΟ στά άφεντίκά

Συνάδελφοι/ισσες σας περιμένουμε στα γραφεία του σωματείου κάθε Τρίτη από τις 17:00 έως τις 19:30 για εργατικές 
διαφορές/ ενημερώσεις και κάθε Σάββατο μετά τις 18:00, όπου συνθέτουμε και συνδιαμορφώνουμε τις τακτικές και 
τις στρατηγικές του σωματείου.

Προτείνουμε τα εξής:
Μεγαλώνουμε τη ρωγμή της αντιπαράθεσης με την υποδηλωμένη και την αδήλωτη εργασία και σπάμε τη σιωπή μας.1. 

Οργανώνουμε μεθοδικά και προχωράμε σε ατομικές αλλά και συλλογικές, μαζικές καταγγελίες στις κατά τόπους αρμόδιες 2. 
ΣΕΠΕ. Είτε ένας διανομέας από ένα μαγαζί είτε όλοι οι διανομείς από άλλο μαγαζί είτε ως πιάτσα των Εξαρχείων, της 
Κυψέλης, του Παγκρατίου, της Νέας Φιλαδέλφιας, της Κηφισιάς, του Χαλανδρίου, της Αγίας Παρασκευής, του Μπραχαμίου, 
της Αργυρούπολης, του Πειραιά, του Περιστερίου..... 

Ξεκινάμε την καταγραφή / Οργανώνουμε / Διατηρούμε καθημερινό εξοδολόγιο εργασίας. Πρόκειται για έναν απλό πίνακα 3. 
που περιέχει τις εξής στήλες: α) Ημερομηνία β) Ωράριο Εργασίας γ) Απόδειξη Βενζίνης δ) Έξοδα για Μέσα Ατομικής 
Προστασίας ε) Χιλιόμετρα που διανύσαμε ζ) Εξτρά έξοδα (π.χ λάστιχο ή κάρτα για το κινητό) στ) έξοδα για σέρβις / συνεργείο 
/ ανταλλακτικά.

Επαναλαμβάνουμε πως κρατάμε καθημερινά τις αποδείξεις από βενζίνες, τιμολόγια από σέρβις, αποδείξεις από αναλώσιμα 4. 
κ.λ.π

Διατηρούμε αρχείο από το πρόγραμμμα του καταστήματος και από παραγγελιόχαρτα, φωτογραφίζοντας αν είναι ανάγκη 5. 
τα αποδεικτικά στοιχεία με το κινητό μας, ειδικότερα τις ώρες που εργαζόμαστε ανασφάλιστοι.

Προσαρμόζουμε το καθημερινό εξοδολόγιο εργασίας στις ιδιαίτερες ανάγκες μας. Εμπλουτίζουμε την πρόταση του 6. 
σωματείου και προτείνουμε τις ιδέες μας στη συνέλευση και στους συναδέλφους μας.

Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου,
Ομήρου Σκυλίτση 10 Εξάρχεια /// τηλέφωνο 6946747244,

e-mail:info@sveod.gr /// www.sveod.gr


