O ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
Ο αγώνας στο franchise της γενικής ταχυδροµικής Αιγάλεω ξεκίνησε το Νοέµβρη του 2012 µε τους εργαζόµενους
να είναι 4 µήνες απλήρωτοι ενώ ταυτόχρονα κάποιοι δούλευαν ανασφάλιστοι (µαύρη εργασία). Τα εργατικά
ατυχήµατα βαφτίζονταν τροχαία και ο πράκτορας του franchise ήταν εξαφανισµένος.
Οι παραπάνω ανοµίες του πράκτορα (που κατείχε το υποκατάστηµα, βάση του συστήµατος δικαιόχρησης -franchise- µέχρι της 21 Νοεµβρίου του 2012) έχουν καταγγελθεί στην επιθεώρηση εργασίας όµως µέχρι και σήµερα
δεν έχει φτάσει στο στάδιο της τριµερούς «συµφιλιωτικής» συζήτησης. Κατά το προηγούµενο διάστηµα έγιναν
δύο κινητοποιήσεις από µεριάς των εργαζοµένων. Στις 7 Δεκέµβρη του 2012 όπου κηρύχθηκε και 4ωρη στάση
εργασίας από το ΣΕΤΤΕΑ και στις 4 Γενάρη του 2013. Οι εν λόγω κινητοποιήσεις στηρίχθηκαν από πλήθος
αλληλέγγυων (εργατικών σχηµάτων, λαϊκών συνελεύσεων, πρωτοβουλιών). Η εργοδοσία και στις δύο περιπτώσεις
ήταν αδιάλλακτη (δεν έγινε συνάντηση µε τους εργαζόμενους ή µε τα σωµατεία) ενώ κλήθηκε και η αστυνοµία ως
µοχλός πίεσης έναντι των εργαζοµένων και των αλληλέγγυων.
Σύµφωνα µε δήλωση της δικηγόρου της γενικής
ταχυδροµικής, από τις 21 Νοεµβρίου του 2012, η
µητρική εταιρεία πήρε τον έλεγχο του πρακτορείου
της στο Αιγάλεω. Για να θολώσει τα νερά, πλήρωσε
κάποια µικρά ποσά από τα χρωστούµενα και την
ίδια στιγµή ζητούσε από τους εργαζόµενους να
υπογράψουν οικειοθελείς αποχωρήσεις και επί της
ουσίας να παραιτηθούν των δικαιωµάτων τους. Οι
“πληρωµές” αυτές αποδείχτηκαν το “τυράκι” της
γενικής ταχυδροµικής προκειµένου να αποφύγει
µελλοντικές διεκδικήσεις και να κερδίσει χρόνο
ώστε να «καθαρίσει»τον πρώην πράκτορα και να
περάσει το κατάστηµα στα χέρια της.
Και κάπου εκεί, στις 21-11-2012, η κατάσταση άρχισε να περιπλέκεται ακόµη περισσότερο. Το οµιχλώδες τοπίο
οφείλεται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στα “ειδικής φύσεως” ιδιωτικά συµφωνητικά (ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ\
franchise) ανάµεσα στο πράκτορα-υποκατάστηµα και στην µητρική γενική ταχυδροµική, αλλά και στο εσκεµµένα
ασαφές, από πλευρά κρατικής πολιτικής, νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των franchise.
Όµως για τους εργαζόµενους της γενικής ταχυδροµικής Αιγάλεω, για την επιτροπή αλληλεγγύης και το σωµατείο
βάσης «Συνέλευση Βάσης Εργαζοµένων Οδηγών δικύκλου» (ΣΒΕΟΔ) τα πράγµατα δεν είναι καθόλου µπερδεµένα:
Η µητρική εταιρεία, που θέλει να έχει µόνο δικαιώµατα και καθόλου υποχρεώσεις, είναι αυτή που πρέπει να
πληρώσει τα χρωστούµενα στους εργαζόµενους και να συνεχίσει να τους προσφέρει εργασία.
Η γενική ταχυδροµική (και κάθε µητρική εταιρεία) εκµεταλλευόµενες το νεοφεουδαρχικό σύστηµα των franchise\
δικαιόχρησης\πρακτόρευσης που είναι κοµµένο, ραµµένο και “νοµοθετηµένο” στα µέτρα τους, παίρνουν τα ποσοστά
τους, δηλαδή τα κέρδη τους από τον κάθε πράκτορα και επιβάλλουν δια ροπάλου τις εργασιακές και οικονοµικές
πολιτικές τους. Επί της ουσίας, προκειµένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους δε διστάζουν να καταστρατηγήσουν
ακόµη και τα στοιχειώδη, όσο αφορά στις εργασιακές συνθήκες και την εργατική νοµοθεσία. Είναι γνωστό τοις
πάσι, πόσο πολύ τους ενδιαφέρουν οι αριθµοί, τα κέρδη, η υψηλή παραγωγικότητα... Στα κέρδη είναι πάντα
ευχάριστοι και πρόθυµοι “συνεργάτες”, ενώ όταν το πρακτορείο\κατάστηµα αρχίζει α) να µην πιάνει τους στόχους
που η µητρική ορίζει β) όταν ο πράκτορας εξαφανίζεται µε τις εισπράξεις ή γ) όταν το υποκατάστηµα εµφανίζει
υψηλή κερδοφορία και η µητρική αποφασίζει πως ο πράκτορας “δεν κάνει καλά τη δουλειά του” και το µαγαζί
πρέπει να περάσει και πάλι στα χέρια της, οι εργαζόµενοι πληρώνουν πάντα το “µάρµαρο”. Όταν λοιπόν -όπως
και στη γ.τ Αιγάλεω- ο πράκτορας εξαφανίζεται, η µητρική εταιρεία φροντίζει είτε να παίρνει υπό τον έλεγχο της το
κατάστηµα είτε να εµφανίζει έναν αχυράνθρωπο ως νέο πράκτορα, προκειµένου η κερδοφορία της να συνεχίζεται
απρόσκοπτα. Τα αποτελέσµατα των χειρισµών της συγκεκριµένης πολιτικής οι εργαζόµενοι της γ.τ Αιγάλεω τα
βιώνουν στο πετσί τους. Η µητρική ισχυρίζεται πως δεν φέρει καµία ευθύνη και πως ο εξαφανισµένος\χρεωµένος
πράκτορας είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τα οφειλόµενα στους εργαζόµενους, στο ΙΚΑ, στην εφορία ή
οπουδήποτε αλλού. Με λίγα λόγια η µητρική “πετά τη µπάλα εκτός γηπέδου” και προτείνει στους εργαζόµενους να

κάνουν τους ντετέκτιβ αναζητώντας τον πράκτορα,
τη στιγµή που το κατάστηµα λειτουργεί υπό την
διεύθυνση της και συνεχίζει να εξυπηρετεί τους
πελάτες του. Αυτό όµως που ορίζει η κοινή λογική
και µπορεί να καταλάβει ακόµα και ένα µικρό παιδί,
είναι πως εφόσον η µητρική ασκεί τον κεντρικό
έλεγχο, θα πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις
της απέναντι στους εργαζόµενους.
Βάσει της παραπάνω ανάλυσης, οι εργαζόµενοι
της γενικής ταχυδροµικής Αιγάλεω, η επιτροπή
αλληλεγγύης και το Σωµατείο Βάσης Εργαζόµενων
Οδηγών Δικύκλου, πραγµατοποιήσαµε παρέµβαση
στο HUB της εταιρείας στο Ρέντη (κέντρο
συλλογής και διανοµής των εµπορευµάτων για όλη την Ελλάδα) την Τετάρτη στις 20 Φλεβάρη του 2013, την
ηµέρα της γενικής απεργίας. Εκατοντάδες συνάδελφοι και αλληλέγγυοι βρεθήκαµε στον χώρο από τις 03:00 τα
ξηµερώµατα, µπλοκάραµε την παραγωγή και τίποτα δεν διακινήθηκε µεχρι τις 11:00 το πρωί όταν σταµατήσαµε
το απεργιακό µπλόκο για να κατεβούµε στην απεργιακή διαδήλωση. Ο κος Βαρζακάκος (ο επί της ουσίας, παρότι
αφανής, πρόεδρος της µητρικής) βρέθηκε στην εταιρεία από τα άγρια χαράµατα όμως αρνήθηκε για τρίτη φορά να
συναντηθεί µε τους εργαζόµενους ή το σωµατείο. Η παρουσία της αστυνοµίας από το πρωί ήταν συνεχής, στον
γνωστό ρόλο της πίεσης και της καταστολής οποιασδήποτε εργατικής διεκδίκησης στα χρόνια του µνηµονίου.
Εµείς από την πλευρά µας συνεχίσαµε την απεργιακή µας συγκέντρωση, µε την µικροφωνική, τα πανό και τα
κείµενα µας κι αποχωρήσαμε από το HUB του Ρέντη όταν ολοκληρώσαμε την παρέµβαση µας. Για µας, δε χωρά
καµµιά αµφιβολία πως ο αγώνας των εργαζοµένων της γενικής ταχυδροµικής Αιγάλεω είναι δίκαιος και θα
συνεχίσουµε µέχρι τη νίκη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

AMΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ των ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ και του ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
την ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ στις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ

Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων καλούμε σε

στάση εργασίας την Τρίτη 26 Μαρτίου
στη γενική ταχυδρομική
από τις 16:00 έως τις 20:00 .
Συγκέντρωση 15:30μμ στο σωματείου ΣΒΕΟΔ
Ομήρου Σκυλίτση 10, Αθήνα.

Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 09:00πμ, συγκέντρωση αλληλεγγύης
στα δικαστήρια Ευελπίδων

όπου δικάζεται η αγωγή των εργαζόμενων έναντι
της γενικής ταχυδρομικής.
Επιτροπή εργαζομένων στην γενική ταχυδρομική Αιγάλεω
Επιτροπή αλληλεγγύης στους εργαζόμενους στην γενική ταχυδρομική Αιγάλεω
Συνελευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ)

