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Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Διανομέων Ιωαννίνων

Κυριακή 09 & 23 Μαίου
στις 11:30 στο εργατικό κέντρο 

μαζευόμαστε, πίνουμε καφεδάκι με τους συναδέλφους, 
μοιραζόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 

στις δουλειές και οργανώνουμε από κοινού 
τις απαντήσεις μας Σ.Β.Ε.Δ.Ι.

τηλ. επικοινωνίας 6983424506

είτε στην πολυεθνική της e-food, 
είτε στο σουβλατζίδικο του μπαρμπαΚίτσου 

fb/ΣΒΕΔΙ

αγωνιζομαστε

οπου και να δουλευουμε...

για τον επόμενο μήνα συνέλευση

άντε και κάτω απ’ τ’ αυλάκι 

Η φωτό εδώ είναι από συγκέντρωση στις 22/04/21 της Επιτροπής Εργαζομένων 
Οδηγών Δικύκλου Λάρισας. Στο εξώφυλλο από μοτοπορεία στην Πάτρα στις 
24/03/21 από την Ταξική Πρωτοβουλία Εργαζομένων με Δίκυκλο. Όντως, 
υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον κλάδο. Άντε και σωματεία συνάδελφοι...

γιατί ο κόσμος δεν κερδίζεται 
με κλάψα και προσευχές!

Πολλά πράγματα τροποποιούνται και 
αναδιαμορφώνονται στο μεγάλο και διά-
χυτο εργοστάσιο των ταχυμεταφορών. Αυ-
τοί που πέρυσι ήμασταν οι ήρωες και αξίζαμε χειροκρότημα από 
τα μπαλκόνια, τώρα πρέπει να δουλεύουμε επισήμως 10ωρα, 
με τις μειώσεις μισθών να φαίνονται στον ορίζοντα. Τα αφεντικά 
τρέχουν να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητες τους στο τελευ-
ταίο στάδιο της παράδοσης με πλατφόρμες, γκατζετάκια και τε-
χνολογικό έλεγχο έως και του έσχατου δευτερολέπτου δουλειάς. 
Η e-food go λανσάρει τις νέες νόρμες εργασίας και στην πόλη 
μας, αλλάζοντας τα δεδομένα στον κλάδο. Όλα όσα κάναμε κα-
θημερινά στις βάρδιες μας τους τελευταίους 14 μήνες, πλέον δε 
θα επιτρέπονται να γίνονται αν δεν έχουμε το μαγικό χαρτάκι του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού. Οι έως εχτές ικανοί και υγιείς εργα-
ζόμενοι, σε μια νύχτα μετατρέπονται σε υγειονομικά ανίκανοι, επί 
ποινή στέρησης μεροκάματου. Η επιθεώρηση εργασίας έχει πά-
θει Amber Alert, ενώ η Pizza Fan ετοιμάζεται να ανοίξει εκ νέου 
κατάστημα στα Γιάννινα, μάλλον θεωρώντας πως ξεχάσαμε το 
κανόνι που έριξε πριν 1,5 χρόνο.  
Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια(;) μένουν…

-Για να μη δοθεί και το νομικό πάτημα στα αφεντικά να ξεχειλώνουν όπως 
γουσταρουν το ωράριο και να καταπατούν το 8ωρο.
-Γιατί δε συμφέρει τους εργαζόμενους ποτέ, καμία “ατομική συμφωνία”. Με 
τους συλλογικούς αγώνες οι εργαζόμενοι/ες έχουμε δύναμη.
-Γιατί θέλουμε οι απεργίες μας να είναι πραγματικές, να πονάνε την εργο-
δοσία και το κράτος κι όχι να μας βαζουν όρους στο πώς θα διεκδικούμε 
και θα αγωνιζόμαστε.
-Γιατι όταν εργοδότης απολύει συναδέλφους και τους πετάει στο δρόμο, 
θέλουμε και πρέπει να απαντάμε κι εμείς, να του προκαλούμε οικονομική 
ζημιά είτε με τις απεργίες μας, είτε με τον αποκλεισμό της επιχείρησης, είτε 
με τη δυσφήμιση.
-Γιατι δεν μπορούν να μας απαγορέψουν να μπαίνουμε στα μαγαζιά και να 
μοιράζουμε τα κείμενα των σωματείων. Όσο κι αν τους ενοχλεί, οι εργαζό-
μενοι δεν είναι δούλοι, έχουν φωνη!
-Γιατί δε γουστάρουμε να μετατραπούν τα σωματεία και οι διαδικασίες 
τους σε εικονικά. Η εκμετάλλευση είναι πραγματική, το ίδιο θα είναι και 
οι απαντήσεις και οι αγώνες μας! Δε θα αφήσουμε να γίνουν οι συνελεύ-
σεις chatrooms, οι διαφωνίες και οι συμφωνίες dis/likes και το πεδίο συνά-
ντησης κι αλληλοστήριξης των συναδέλφων/ισσων οι ψευτικες ψηφιακές 
πλατφόρμες. Ούτε θα αφήσουμε τα τσιράκια των αφεντικών να συμμετέ-
χουν με αυτόν τον ψηφιακό τρόπο στις διαδικασίες μας.
-Γιατι δε γουστάρουμε να φακελωθούν τα μέλη των συνδικάτων και να 
γνωρίζουν το κράτος και τα αφεντικά ποιοί αγωνίζονται ενάντια στα σχέ-
διά τους.

ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ

απεργιακή συγκέντρωση
πέμπτη 06/05 10:30 στο εργατικό
απεργιακή εξόρμηση στον κλάδο
τρίτη 04/05 20:00 στο εργατικό

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από την πρώτη μέρα της καραντίνας 
ζήσαμε την παντελή απουσία της Επιθε-
ώρησης Εργασίας για το εάν τηρείται η 
εργατική νομοθεσία. Όχι φυσικά επει-
δή μας είχαν συνηθίσει στους ελέγχους, 
αλλά επειδή η αυθαιρεσία των αφεντι-
κών χτύπησε κόκκινο. Με πρόσχημα τον 
ιό ακόμα και οι πιο απλές δραστηριότη-
τες της Επιθεώρησης ανεστάλησαν.

Ζητήσαμε επανειλλημένα με έγγραφα 
πρωτοκολλημένα αιτήματα να μάθου-
με τις επιδόσεις του ΣΕΠΕ: πόσοι έλεγ-
χοι, σε πόσο καιρό, πόσες παραβάσεις, 
ποιος ο βαθμός εφαρμογής του ν.4611, 
πόσα πρόστιμα, πόσες επιπλήξεις, πόσα 

σβησμένα πρόστιμα; Το τμήμα των Επι-
θεωρητών Εργασίας δεν έχει απαντήσει 
καν. Το τμήμα Ασφάλειας και Υγιεινής 
δηλώνει αναρμόδιο για ελέγχους στον 
δρόμο (εκεί που δουλεύουμε δηλαδή!), 
αλλά δήλωσε ότι έκανε 39 ελέγχους σε 
μαγαζιά το ‘20-’21 και τα βρήκε όλα 
τόσο καλά που... ΔΕΝ ΕΡΙΞΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ.

Η πλήρης και συνειδητή απρα-
ξία δεν είναι απλά μια ουδέτερη 
στάση. Είναι πολιτική απόφαση 
υπέρ της εργοδοσίας. θα επανέλθουμε

άντε και στον κάμπο... 



Υπάρχει μια τάση τον τελευταίο καιρό να ανοίξει μια νέα 
αγορά με την ιδιωτική ασφάλιση εργαζομένων με σκοπό να 
απαξιώσει περισσότερο το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα 
και κάποια στιγμή αυτός ο τρόπος να κυριαρχήσει. Το Κρά-
τος τους αβαντάρει, γι’ αυτό κι έχει ψηφίσει τους κατάλ-
ληλους νόμους. Το e-food πλασάρει ως γαμάτη φάση να 
ασφαλίζεσαι σε μια ιδιωτική εταιρία, στην προκειμένη, την 
Groupama. Βάζει όμως και κάποιους όρους. Σου λέει ότι σε 
καλύπτω για ορισμένα ατυχήματα, ΑΛΛΑ πρόσεχε να είσαι 
καλό παιδί στη δουλειά σου. Αυτή η ομαδική ασφάλιση, δε 
σε καλύπτει αν έστω και έμμεσα εμπλέκεσαι σε «απεργίες ή 
οχλαγωγία». Αυτό είναι, λοιπόν, το εργασιακό μέλλον που 
ετοιμάζουν. Σκυμμένο το κεφάλι και δουλίτσα να υπάρχει.

1 Το e-food δίνει τα νόμιμα 

ΠΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΤΙΛΥΓΜΑ! Ο,ΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ!
10 Φανταχτερά «επιχειρήματα» για το E-FOOD GO, που θα σου πλάσαρε ο training manager 

και οι απαντήσεις του Σωματείου σε αυτά

Συγχαρητήρια! Πώς θα έπρεπε να πληρώνει δηλαδή, μαύ-
ρα και στη ζούλα; Έχουμε καταντήσει να θεωρούμε το αυτο-
νόητο ως προνόμιο. Υπενθυμίζουμε ότι τα «νόμιμα» (δηλαδή 
πλήρης ασφάλιση, προσαυξήσεις, εξοπλισμός) δεν έγιναν 
«νόμιμα» επειδή ξύπνησαν μια μέρα τα αφεντικά κι είπαν 
να μας τα χαρίσουν. Έγιναν «νόμιμα», επειδή τα σωματεία 
των ντελιβεράδων-κούριερ τα διεκδίκησαν με τη συνδικα-
λιστική τους δράση. Παίξανε αγώνες, φάγαμε απολύσεις, 
κάναμε απεργίες, αλλά κερδίσαμε. Όποιος συνάδελφος/
ισσα συνεχίζει να δουλεύει με τα «μη νόμιμα», είναι δίκη του/
της μαλακία. Ειδικά όταν υπάρχουν συνάδελφοι/ισσες που 
στο e-food ως δεύτερη δουλειά χαίρονται για τα νόμιμα και 
στην πρώτη δουλεύουν μέσα στη μαυρίλα… Νομικό πλαίσιο 
υπάρχει. Το E-food δεν δίνει τίποτα παραπάνω. Όσοι είμα-
στε μέλη του σωματείου, επειδή στεκόμαστε ο ένας δίπλα 
στον άλλον, επειδή έχουμε συναδελφική αλληλεγγύη μετα-
ξύ μας και δεν το έχουμε βουλώσει, παίρνουμε τα νόμιμα 
στα μαγαζιά που εργαζόμαστε εδώ και καιρό. Όταν λοιπόν 
στο θέμα «νόμιμα», το e-food πήγαινε, οι εργαζόμενοι που 
αγωνίζονται έρχονταν…

2 Δεν έχεις αφεντικό πάνω 
από το κεφάλι σου

Κι όμως έχεις. Και βρίσκεται στην τσέπη σου. Μιλάς με μια 
πλατφόρμα που σου λέει πού να πας, μετράει τον χρόνο 
της διανομής, σε αξιολογεί και σε ελέγχει. Τουλάχιστον πριν, 
μπορούσες να ρίξεις ένα τσακωμό με το αφεντικό σου, να 
τον γαμωσταυρίσεις που δεν τον νοιάζει τίποτα πέρα από 
το κέρδος του. Τώρα η δουλειά σου γίνεται απλά δεδομένο 
σε μια στατιστική. Κι εσύ περίμενε να βρεις άκρη με τους 
captains και τους area manager. Επίσης, το ότι η δουλειά 
οργανώνεται μέσω ενός app, ουσιαστικά φέρνει και στους 
διανομείς του επισιτισμού αυτόν τον διάολο που λέγεται 
PDA(Personal Digital Assistant) και τον κουβαλάνε οι δια-
νομείς στις ταχυμεταφορές, για να γίνεται καλύτερος έλεγ-
χος της διανομής από τα αφεντικά.

3 Καλώς ήρθες στη μεγάλη 
ομαδα του e-food go

Ποιά ομάδα ρε παιδιά; Ο καθένας/μια μόνος του/η είναι! Το 
e-food, με τις μπάρες αξιολόγησης, διαμορφώνει ένα ατομι-
κό προφίλ αποδοτικότητας κάθε εργαζόμενου/ης.  Μη κοιτάς 
τώρα που προσλαμβάνει αβέρτα. Όταν θα φτάσει να κυρι-
αρχήσει στην αγορά, αυτές οι μπάρες θα μετράνε για το αν 
θα πάρεις πόδι. Κι αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
συναδέλφων. Επίσης, αυτή η προσπάθεια να μην πέφτουν 
αυτές οι κωλομπάρες, τα batches, ώστε μετά να σου δίνουν 
bonus με κουπονάκια, είναι εγκληματικά επικίνδυνη, με ενδε-
χόμενο πρόκλησης ατυχημάτων.  

4 Δίνουν αδιάβροχα για προστασία 
των διανομέων από τις ακραίες 
καιρικές συνθήκες. 

Αυτό έλειπε να μην έδιναν, το προβλέπει ο ν.4611/19 που κερδί-
σαμε! Όπως, προβλέπει και μπουφάν, αλλά με «κόκκαλα», ικανά 
να αντέξουν σε πτώσεις, όχι απλά υφάσματα με τη διαφήμιση της 
εταιρείας επάνω. Καλό το επιχείρημα με τα αδιάβροχα, αλλά του-
λάχιστον στα Γιάννινα δεν πιάνει: σημείο να προστατευτείς από τη 
βροχή περιμένοντας να βαρέσεις το επόμενο ¨accept¨, υπάρχει; 
Προβλέπεται να γίνει; Θα πάει η πνευμονία σε άλλο τόπο…

5 Δίνουν τις βενζίνες

Μη λες ψέματα. Πιπέρι στο στόμα. Δίνουν τις βεν-
ζίνες που καταγράφει η εφαρμογή από το μαγα-
ζί έως το σημείο παράδοσης. Το πήγαινε - έλα το 
ξεχνάνε. Όπως ξεχνάνε να πληρώσουν και για τα 
data του κινητού.

6 3 ανανεώσεις τρίμηνες και μετά…
μονιμότητα

Αυτές τις παπάτζες μάς τις είπαν κι άλλοι. Το e-food ουσιαστικά 
δεν προσλαμβάνει κανένα. Τη δουλειά αυτή την κάνει μια εται-
ρία ενοικίασης εργαζομένων, η ManPower, την οποία δεν την 
συμφέρει να έχει μόνιμους υπαλλήλους. Όταν θα περάσουν 9 
μήνες, θα σου πει το e-fοod «συγνώμη αλλά τα παράπονά σας 
στην ManPower». Αυτό συμβαίνει στους διανομείς τoυ e-food που 
δουλεύουν από το 2018 στην Αθήνα. Δε χρειάζεται όμως να πάς 
μακριά. Τράβα μέχρι τη Δωδώνης και ρώτα ένα συνάδελφο στα 
ΕΛΤΑ courier, τί είδους μονιμότητα έχει προσφέρει η δική τους 
εταιρία ενοικίασης εργαζομένων, η Skycom.

7 Δεν έχει σημασία ποιος σε 
πληρώνει μωρέ, το σημαντικό 
είναι να πας την παραγγελία

Ωραία, τελικά εκεί που νομίζεις ότι ελέγχεις 
μόνος/η τη δουλειά σου, καταλήγεις να έχεις 
4 αφεντικά. Κάτσε και μέτρα: α) το κινητό με 
τους αόρατους συνομιλητές και τις μπάρες 
που ανεβοκατεβαίνουν, β) το e-food που 
κάνει συνολική αποτίμηση και καταγραφή 
των κινήσεών σου, γ) την ManPower που 
ζυγιάζει μόνο τα οφέλη ή τις ζημιές, δ) το 
μαγαζί που στην τελική θέλει μόνο να γίνει η 
δουλειά του και χέστηκε για τον διανομέα. Η 
κοινή λογική λέει πως αν εσύ θελήσεις να δι-
αμαρτυρηθείς επειδή αδικήθηκες ή πάθεις 
ένα ατύχημα, θα σε στέλνουν από τον Άννα 
στον Καϊάφα και δεν θα βρεις άκρη ποτέ.

Καθόλου τυχαία, η εφαρμογή που λα-
λάει όλη την ώρα στα κινητά της e-food 
λέγεται Roadrunner. Τρεχάτε ποδαράκια 
μου, να μη σας χέσει ο κώλος....

8 Bonus η… ιδιωτική ασφάλιση

Μήπως έχεις ανοίξει δικό σου μαγαζί διανομής 
και δεν το κατάλαβες; Όχι. Δικό τους είναι το μα-
γαζί κι εσύ τους ανήκεις εξ ολοκλήρου. Το e-food, 
σε αυτή την χρονική περίοδο, τηρεί φαινομενικά 
την λεγόμενη «σχέση εξαρτημένης εργασίας», με 
συμβάσεις, αποδοχές κλπ. Η τάση όμως αυτών 
των μεγάλων επιχειρήσεων είναι τελικά να με-
τατραπούν σε πλατφόρμες που να τις χρησιμο-
ποιούν από τη μία εργοδότες ζητώντας διανομείς 
και από την άλλη διανομείς ζητώντας παραγγε-
λίες. Αυτό συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, το 
ίδιο συμβαίνει και με την μητρική της e-food την 
Delivery Hero στις χώρες που δραστηριοποιείται, 
το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα με την εταιρία 
Wolt (δεν μας έχει τιμήσει ακόμη με την παρουσία 
της στα Γιάννενα – που να μη σώσει). Ουσιαστι-
κά ο εργαζόμενος μετατρέπεται σε «ανεξάρτητο» 
επιχειρηματία με μπλοκάκι, παίρνει μια ταρίφα 
σε κάθε παραγγελία και από αυτή, προσπαθεί να 
καλύψει τα πάντα, από τον μισθό, μέχρι βενζίνες, 
εξοπλισμό και ασφάλιση. Με αυτό τον τρόπο τα 
αφεντικά δε θα σκοτίζονται να έχουν διανομείς. 
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, το e-food όταν και αν 
κυριαρχήσει στην αγορά υπαλλήλων, όταν θα 
έχει συλλέξει άπειρα δεδομένα για το πώς «πρέ-
πει» να γίνεται η διανομή, να μην έχει ανάγκη τις 
σημερινές εργασιακές σχέσεις και να γίνει απλά 
μια τέτοια πλατφόρμα. Τότε θα είναι πολύ αργά…

9 Εσύ είσαι ο διαχειριστής/ρια του 
ταμείου σου

Ψάξε νυχτιάτικά να κάνεις χοντρά να τα βάλεις σε ΑΤΜ. Ψάξε την 
άλλη μέρα περίπτερο να τα κάνεις ψιλά να δίνεις ρέστα. Και να κά-
νεις τον σταυρό σου να μη σε βάλει κανείς στο μάτι την ώρα που 
στήνεσαι ολομόναχος νυχτιάτικα στο atm. Μήπως πρέπει να ξα-
ναθυμηθείς το πάγιο αίτημα του σωματείου για επίδομα ταμείου;

10 Έχεις αυτονομία στο ωράριο 
και στο πόσες παραγγελίες 
θα πάρεις

αγωνιζόμαστε για:
// ΑΜΕΣΗ δημιουργία στεγασμένων, θερμαινόμενων 
και κλιματιζόμενων χώρων, όπου οι διανομείς του 

E-FOOD GO θα προστατεύονται από τις καιρικές 
συνθήκες αναμένοντας παραγγελίες και στους 

οποίους θα μπορούν να αφήνουν τον εξοπλισμό 
τους. // Πραγματική αποζημίωση χιλιομέτρων από 
και προς τα καταστήματα που έχουν παραγγελίες 

προς διανομή // Παροχή εταιρικού κινητού και 
πληρωμή όλων των δεδομένων(ΜΒ) // Κατάργηση 

των τρίμηνων συμβάσεων. Συμβάσεις Αορίστου 
Χρόνου. Σύναψη σύμβαση με την E-FOOD, όχι με 

εταιρία ενοικίασης εργαζομένων // Κατάργηση των 
μπαρών αξιολόγησης και των bonus σε κουπόνια ή 

άλλη μορφή // Κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλισης. 
Πλήρης, δημόσια ασφαλιστική κάλυψη. Ένσημα 

Βαρέα και Ανθυγιεινά // Ενιαία ειδικότητα για όλους 
τους διανομείς. 

Τα 5 κριτήρια που συνυπολογίζει το e-food και κατηγοριοποιεί τους δι-
ανομείς ώστε η αποζημίωση για κάθε παραγγελία να είναι 50 cents, 25 
cents ή 15 cents. Όταν ξεκινάς είσαι στην κατηγορία με τα 25 cents και 
προσπαθείς, προσπαθείς, προσπαθείς να ανελιχτείς… Για να διαβάσεις 
αυτό το άρθρο πρέπει να έχεις τουλάχιστον lower…

Acceptance rate: ποσοστό αποδοχής παραγγελιών, πρέπει να είναι 
πάνω από το 95%. Βαρύτητα 30% | Ουσιαστικά σε κάνει να αποδέχεσαι 
συνεχώς ό,τι σου στέλνουν, να μην παίρνεις ανάσα κι αν βρίσκεσαι στην 
άλλη άκρη της πόλης, πρέπει να πετάξεις. Τι κι αν είναι κοντόληξιμες οι 
παραγγελίες ή έχουν ήδη λήξει και η παράδοση έπρεπε να είχε γίνει 
πριν καν την παραλάβεις εσύ; Κατά τα άλλα, πάνω από όλα η ασφά-
λεια παίδες!

No Show: Δεν πρέπει να έχεις καθόλου αδικαιολόγητες απουσίες. Βα-
ρύτητα 10% | Το αν είναι δικαιολογημένη ή όχι η απουσία κρίνεται φυ-
σικά από το e-food και όχι από τους εργαζόμενους.

Late Log In: Καθυστέρηση έναρξη βάρδιας > 5’. Βαρύτητα 10% | Ουκ 
ολίγες φορές η εφαρμογή κολλάει εν γνώσει της εταιρία,ς και σε δείχνει 
εκτός δικτύου και εμβέλειας. Η λέξη «Καθυστέρηση» κάνει την εμφάνι-
ση της χωρίς πολλά πολλά.

UTR: Μέσος όρος παραγγελιών ανά ώρα. Βαρύτητα 10% | Πρέπει να 
έχεις ένα καλό UTR ανάλογα με την περιοχή και το ωράριο που εργά-
ζεσαι προκειμένου να ανεβαίνεις στο batch scoring (=σκορ συνολικής 
παραγωγής)! Έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο πολύ κινείσαι τόσο πιο εύ-
κολα ο αλγόριθμος σου αναθέτει παραγγελίες. Επιβραβεύεται η κινητή 
διαφήμιση και το κυνήγι των παραγγελιών. Επίσης κατά κάποιον «μα-
γικό τρόπο» δεν πάει κυκλικά η ανάθεση παραγγελιών αλλά «τυχαία;». 
Κάποιοι φεύγουν συνέχεια και άλλοι ακόμα περιμένουν να τους έρθει 
ειδοποίηση….)

Special Hours: Οι βάρδιες που επιλέγεις τις Παρασκευές και Σάββατο. 
Βαρύτητα 40% | Μην τολμήσεις να πάρεις ρεπό Παρασκευοσάββατο. 
Αύξηση θα δεις του Αγίου Ποτέ…

Batches, Bonus και Κουραφέξαλα


