
Κανονικά καταβάλλεται το µεροκάµατο την Τρίτη 16 
Νοέµβρη 2021 αν η επιχείρηση κατεβάσει ρολά και 
συµµετάσχει στις εργοδοτικές κινητοποιήσεις 

 
Στις 10 Νοέµβρη η  Πανελλήνια Οµοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών 
Επαγγελµάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) ανακοίνωσε πανελλαδική κινητοποίηση την Τρίτη 
16 Νοέµβρη στα καταστήµατα εστίασης όλης της χώρας. Το δελτίο τύπου της 
Π.Ο.Ε.Σ.Ε. αναφέρει: «Την Τρίτη 16 Νοεµβρίου 2021 ενώνουµε τις δυνάµεις 
µας και κλείνουµε τα µαγαζιά µας για 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα». 

Δηµοσιογραφική «άγνοια» που στάζει σκοπιµότητα. 

Σε πολλά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, διαδικτυακά και µη, τα ρεπορτάζ 
βρίθουν από «άγνοια» που προδίδει σκοπιµότητα καθώς αναφέρουν πως οι 
«ντελιβεράδες σβήνουν τις µηχανές και κατεβάζουν ρολά». Ενάντια στη 
σπέκουλα και την παραχάραξη δεν θα κουραστούµε να το φωνάζουµε: «Δεν 
έχουµε κοινά συµφέροντα µε τους εργοδότες». 

Οπότε καλό είναι να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας γιατί τα αφεντικά και οι 
παρατρεχάµενοί τους προφανώς θεωρούν την περίοδο κατάλληλη για 
ψάρεµα σε θολά νερά… και καπηλεία των συλλογικών αγώνων των 
εργαζοµένων. 

Πρώτον, να ξεκαθαρίσουµε πως το όπλο της απεργίας ανήκει στους 
εργαζόµενους. Οι εργοδότες δεν απεργούν, κλείνουν τα καταστήµατά τους. 

Κατά δεύτερον, προσοχή συνάδελφοι/ισσες, κανένα σωµατείο του 
επαγγέλµατος ή του κλάδου δεν καλεί σε απεργία. Σε κλείσιµο των 
καταστηµάτων καλούν αποκλειστικά οι εργοδότες. 

Τρίτον και σηµαντικότερο. Μεταξύ των αιτηµάτων τους υπάρχουν και αυτά 
που επιδιώκουν την περαιτέρω υποτίµησή µας. Ζητούν από το κράτος: α) 
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών ή αναστολή των συµβάσεων εργασίας, 
β) επίλυση του εργατικού κόστους µε ειδικές ρυθµίσεις «επειδή υπάρχουν 
στρεβλώσεις της εργατικής νοµοθεσίας που δεν λαµβάνουν υπόψη της 
υψηλής έντασης επιπλέον κοστολογίων του κλάδου (νυχτερινά, βραδινά, 
αργίες, Σαββατοκύριακα) και την µοναδικότητά του, στο σύνολο των 
εργασιακών θέσεων». 

Με λίγα λόγια ζητούν να πληρώσουµε και πάλι εµείς το µάρµαρο µε 
περαιτέρω µείωση µισθών και ακόµη µεγαλύτερο πετσόκοµµα δικαιωµάτων. 

Ο κλάδος της ταχυδιανοµής υποφέρει διαχρονικά από την καταστρατήγηση 
της εργατικής νοµοθεσίας,τις εικονικές συµβάσεις εργασίας, την 
υποδηλωµένη και αδήλωτη εργασία. Οι εργοδότες στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία δεν καταβάλλουν το σύνολο των δώρων, των επιδοµάτων, τις 
προβλεπόµενες προσαυξήσεις, (νυχτερινά, βραδινά, αργίες, Κυριακές). 
Επίσης, πολλοί εργοδότες στην ταχυεστίαση δεν παρέχουν τα προβλεπόµενα 
Μέσα Ατοµικής Προστασίας, δεν καταβάλλουν το επίδοµα χρήσης και 



συντήρησης του δικύκλου που ισούται µε το 15% τουλάχιστον του βασικού 
µισθού και τα αντίστοιχα έξοδα κίνησης (βενζίνες). Τα εργατικά ατυχήµατα 
έχουν γίνει κανονικότητα ενώ η εγγενής εργοδοτική ασυδοσία σε συνδυασµό 
µε την ολοένα διευρυνόµενη ασυλία που απολαµβάνουν από το κράτος, τους 
αποθρασύνει σε τέτοιο βαθµό που άλλοτε τροµοκρατούν και άλλοτε εκβιάζουν 
τους εργαζόµενους για να τους επιστραφούν δώρα και επιδόµατα. Στην 
διάρκεια των lockdown, µε Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, το κράτος 
έδωσε στους εργοδότες το δικαίωµα να δηλώνουν τις υπερωρίες µέχρι και το 
πρώτο 10ήµερο του επόµενου µήνα. Έτσι, χάρη στις ειδικές «φωτογραφικές» 
ρυθµίσεις η αδήλωτη εργασία οργίασε και τα «χέρια» του ΣΕΠΕ δέθηκαν. Οι 
Επιθεωρήσεις Εργασίας δεν µπορούσαν να κάνουν ελέγχους για παραβίαση 
ωραρίου, υποδηλωµένη και αδήλωτη εργασία, καθώς οι εργοδότες 
µπορούσαν να δηλώσουν οποιαδήποτε αλλαγή στον Πίνακα Προσωπικού 
έως και 40 µέρες µετά την πραγµατοποίησή της. Παράλληλα, το µέτρο των 
αναστολών για πολλούς συναδέλφους/ισσες αποδείχτηκε φάρσα καθώς 
συνέχισαν να εργάζονται, και να πληρώνονται από το κράτος, και όχι από τον 
εργοδότη. 

Ως εργαζόµενοι έχουµε βαρεθεί να ακούµε την «κλάψα» και τη «µίρλα», τα 
διαρκή «παράπονα»των εργοδοτών πως “δεν βγαίνουν”, πως είναι 
στριµωγµένοι, πως δεν έχει δουλειά…Και τους ακούµε εµείς που πρέπει «να 
στηρίξουµε την επιχείρηση» και ταυτόχρονα να την βγάλουµε µε 3.50 και 4 
ευρώ την ώρα. Όµως και να το θέλαµε, πως να τους συµπονέσουµε όταν τα 
δόντια τους είναι βαθιά χωµένα µέσα στην τσέπη µας. Δεν φτάνει που µε τους 
εκβιασµούς και την τροµοκρατία, το φόβο της απόλυσης και της ανεργίας µας 
κλέβουν τόσα χρόνια τον ιδρώτα µας, θέλουν να πιούνε και το αίµα µας… 

Συνάδελφοι, 

η κινητοποίηση στις 16 Νοέµβρη καλείται από και απευθύνεται αποκλειστικά 
σε εργοδότες. Όποιος συνάδελφος και όποια συναδέλφισσα πάει να εργαστεί 
και βρει το κατάστηµα κλειστό ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 657 του αστικού κώδικα που αναφέρει 
πως: «Ο εργαζόµενος διατηρεί την αξίωση του για το µισθό, αν ύστερα από 
δεκαήµερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εµποδίζεται να εργαστεί από 
σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει 
δικαίωµα να αφαιρέσει από το µισθό τα ποσά που εξαιτίας του εµποδίου 
καταβλήθηκαν στον εργαζόµενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόµο.» 

Μην ψαρώνουµε 

Διεκδικούµε το µεροκάµατό µας. 

Συνέλευση Βάσης Εργαζοµένων Οδηγών Δικύκλου 
Νοέµβριος 2021 

 


