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Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

Θέµα: «Απαράδεκτες οι συνθήκες εργασίας για δεκάδες διανοµείς 
καταστηµάτων εστίασης (Ντελίβερι) » 

 Συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγµατοποίησαν 
προσφάτως οι διανοµείς καταστηµάτων εστίασης (ντελίβερι) καταγγέλλοντας τις 
απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, την επικινδυνότητα του 
επαγγέλµατος, σειρά έκνοµων εργοδοτικών πρακτικών από συγκεκριµένα 
καταστήµατα εστίασης καθώς και την καταπάτηση των εργασιακών τους 
δικαιωµάτων. Είναι γνωστό ότι πολλοί από τους υπαλλήλους εργάζονται 
ανασφάλιστοι, ενώ οι έλεγχοι από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας δεν είναι συχνοί 
και επαρκείς. Ενδεικτικά αναφέρουν το παράδειγµα καταστήµατος στη Θεσσαλονίκη, 
που προχώρησε σε αιφνιδιαστικές και οµαδικές απολύσεις διανοµέων, χωρίς την 
παραµικρή αιτία και προειδοποίηση.  

Οι εργαζόµενοι ζητούν να ακυρωθούν οι άκυρες και καταχρηστικές απολύσεις 
συναδέλφων τους, να σταµατήσουν οι µεθοδεύσεις αρκετών εργοδοτών οι οποίοι 
εκµεταλλεύονται την προσφορά εργασίας των διανοµέων υπό πολύ άσχηµες 
συνθήκες, και να καταβληθούν άµεσα τα δεδουλευµένα. Εξάλλου, όπως κατήγγειλε 
ο εκπρόσωπος των διανοµέων Θεσσαλονίκης δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
εργοδοτών, που έχουν φτάσει ακόµα και στο σηµείο να βιαιοπραγήσουν κατά 
υπαλλήλων τους, όταν εκείνοι ζητούν τα αυτονόητα. Μια από τις πάγιες πρακτικές, 
όπως κατήγγειλε ο ίδιος, είναι η εικονική καταβολή δώρου και επιδοµάτων άδειας, 
που εν συνέχεια παίρνονται πίσω από τις επιχειρήσεις πολλές φορές µε ανορθόδοξες 
µεθόδους.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρµόδια υπουργός: 



- Ποια η θέση του Υπουργείου σας για το συγκεκριµένο θέµα; Υπάρχει πρόβλεψη 
για ουσιαστική νοµοθετική θωράκιση του συγκεκριµένου κλάδου εργαζοµένων; 

- Ποια η θέση του Υπουργείου σας έναντι των καταγγελιών του κλάδου διανοµέων 
για συγκεκριµένα περιστατικά που έλαβαν χώρα και εξακολουθούν να 
συµβαίνουν στην ελληνική επικράτεια;  

  

- Ποια τα αποτελέσµατα από τους ελέγχους του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας; 
Υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον στελέχωση του, προκειµένου να γίνει πιο 
εντατική και αποτελεσµατική η πραγµατοποίηση ελέγχων; 

     Ο ερωτών βουλευτής 
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