
Όπως πέρσι έτσι και φέτος, η εταιρεία Leroy Merlin συμμετέχει στην έρευνα
για την βράβευση των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
μέσα από «ανώνυμα ερωτηματολόγια» που καλείται να συμπληρώσει  «ένα
τυχαίο δείγμα» εργαζόμενων. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι καλούνται
να αξιολογήσουν –βάσει συγκεκριμένων και κατευθυνόμενων ερωτήσεων-
το περιβάλλον εργασίας τους. Ταυτόχρονα, στα ερωτηματολόγια αυτά
παραλείπονται μια σειρά ερωτήσεων για υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα
που συναντούν όλοι οι συνάδελφοι σε κάθε εργασιακό χώρο, καθώς και στα
Leroy Merlin.
Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις που σίγουρα δεν θα θέσει ποτέ καμιά εται-
ρεία που διεξάγει τέτοιου τύπου έρευνες για λογαριασμό της εργοδοσίας. 
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Για τις καθημερινές συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια:

-Κάνετε διάλειμμα όταν προβλέπεται ή περιμένετε με τις ώρες μέχρι να έρθει
η μεσημεριανή βάρδια; 
-Έχετε σκαμπό, ή ακόμα και για δουλειές γραφείου είστε αναγκασμένοι να
στέκεστε όρθιοι; Γνωρίζετε αν η εργατική νομοθεσία επιβάλλει την χρήση
σκαμπό; 
-Πόσο συχνά συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα και πόσο εύκολα μπορείτε να
τα αναφέρετε ως τέτοια; Έχεις πέσει ποτέ από τη σκάλα;  Στοχοποιείται από
την εργοδοσία ο συνάδελφος που θα τραυματιστεί στον χώρο εργασίας; 
-Εφαρμόζεται ο νόμος που επιβάλλει τα κυλιόμενα εβδομαδιαία ρεπό;
Υπάρχουν φαινόμενα παραβίασής του από
διευθυντές με το «έτσι- θέλω»;

Για τη συμπεριφορά διευθυντών...αλλά και πελατών:

-Υπάρχουν φαινόμενα τραμπουκισμού και απειλών από διευθυντές και λοι-
πούς παρατρεχάμενους;
-Ξινίζουν οι διευθυντάδες τα μούτρα τους όταν συνάδελφος παίρνει αναρ-
ρωτική άδεια λόγω ασθένειας; Είναι αυτός επαρκής λόγος για τον
στιγματισμό ή και την απόλυση συναδέλφου;
- Υπάρχουν φαινόμενα εξευτελισμού ή και χειροδικίας από τους πελάτες
προς τους εργαζόμενους; Πόσο ανεκτική είναι η στάση των διευθυντών
απέναντι σε τέτοια φαινόμενα; 

Για την ασφυκτική παρακολούθηση: 

-Σας επισκέπτεται o περίφημος «μυστικός πελάτης» (ρουφιάνος της εργο-
δοσίας); Συνδέονται οι μισθολογικές σας απολαβές από την «έρευνα» που
διεξάγει ο «μυστικός πελάτης»;
-Υπάρχει εταιρεία φύλαξης που σας ζητά ν’ ανοίξετε την προσωπική σας
τσάντα κατά την έξοδό  από το κατάστημα; Πως νιώθετε κατά την διάρκεια
της διαδικασίας αυτής; 

Για τις συμβάσεις, τους μισθούς, την ανασφάλεια των εργαζομένων

-Αναγκάζεστε να εργάζεστε με την ανασφάλεια της μη ανανέωσης της σύμ-
βασης ορισμένου χρόνου;
-Αμείβεστε το ίδιο με τους συναδέλφους σας για την ίδια εργασία; Καλλιερ-
γούνται από την εργοδοσία πολλαπλές μισθολογικές ταχύτητες μεταξύ των
εργαζομένων;
-Πόσοι «παλιότεροι» εργαζόμενοι απολύθηκαν μετά την εφαρμογή των προ-



γραμμάτων ΕΣΠΑ στον εργασιακό σας χώρο; Γνωρίζετε τον μισθό των νέων
εργαζομένων που προσελήφθησαν μέσω ΕΣΠΑ;
- Πως σας φαίνεται ότι θα καταργηθεί η Κυριακάτικη αργία; Επιθυμείτε να
εργάζεστε ΚΑΙ τις Κυριακές;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα περιγράφουν την εργασιακή
πραγματικότητα που επικρατεί σε όλον τον κλάδο του εμπορίου. Εντατικο-
ποιημένη εργασία, μισθοί ψίχουλα, απολύσεις σε καθημερινή πλέον βάση,
κατάργηση Κυριακάτικης αργίας, ελαστικά ωράρια, απλήρωτες υπερωρίες,
συμβάσεις του μήνα, ανακύκλωση των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων
voucher, είναι οι συνέπειες της σκληρής εργοδοτικής επίθεσης ενάντια στα
δικαιώματα και τα κεκτημένα των εργαζομένων. Είναι το αποτέλεσμα των
περίφημων μνημονίων που υπογράφονται στο όνομα της περιβόητης ανά-
πτυξης ενώ μοιράζουν φτώχεια και μιζέρια σε όλους μας.

Και οι συνθήκες που γεννούν επηρεάζουν άμεσα τη ζωή και την εργασία
μας, αφού υποτιμώνται ταυτόχρονα και οι δυο. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε
«την δουλίτσα μας να έχουμε»  ή «δόξα το θεό, έχουμε δουλειά» ενώ τα
βγάζουμε πέρα με το ζόρι με τους μισθούς-ψίχουλα που παίρνουμε.

Και βέβαια, ο πρώτος μας εχθρός είναι ο φόβος, ο ατομισμός και η μοιρο-
λατρία μας. 

Είναι η διάχυτη αίσθηση ότι «τίποτα δεν αλλάζει», το συνεχές σήκωμα των
ώμων όταν απολύουν συναδέλφους ή όταν οι διευθυντάδες εξευτελίζουν
τον διπλανό μας.

Είναι το γεγονός ότι παλιότεροι και νεότεροι συνάδελφοι υπογράφουν αδια-
μαρτύρητα τις απολύσεις τους αφού πρώτα τους έχουν κάνει το βίο αβίωτο
ώστε να παραιτηθούν! 

Είναι το γεγονός ότι η εργοδοσία καλλιεργεί το προφίλ του «εργασιακού
παράδεισου» -άξιου και να βραβευτεί κιόλας!!!- ενώ εμείς οι εργαζόμενοι
βιώνουμε την καθημερινή εργασιακή κόλαση στους διαδρόμους και τις απο-
θήκες του χώρου δουλειάς. 

Είναι το γεγονός ότι κερδοφόρες πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως και τα
Leroy Merlin υπερηφανεύονται για τα κέρδη τους, ενώ μοιράζουν ψίχουλα
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και μάλιστα με το σταγονόμετρο στους εργαζόμενους που έχουν κοπιάσει για
αυτά τα κέρδη. Το ότι αυτοί οι εργοδότες μπορεί να είναι «τυπικοί» πχ.ως προς τις
πληρωμές, δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχνάμε ότι οι μισθοί και τα δικαιώματά
μας δεν είναι παραχωρήσεις της εργοδοσίας, αλλά κατακτήσεις των εργαζομέ-
νων. Την στιγμή που όλα τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματά των
εργαζομένων γκρεμίζονται, δεν χωρά η ευγνωμοσύνη για τους εργοδότες… 

Για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να
αγωνισθούμε συλλογικά, μέσα από την οργάνωση στα σωματεία μας, μέσα από
εργατικές συλλογικοτητες, μέσα από ορατές και αόρατες επιτροπές εργαζομένων
σε κάθε χώρο δουλειάς. Να δώσουμε συλλογικά ως συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες τον αγώνα για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσα στον χώρο
δουλειάς. Να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας, τα δικαιώματά μας, να μετα-
τρέψουμε τον φόβο και την αγανάκτηση σε συλλογική διεκδίκηση.

LEROY MERLIN... (a not so) GREAT PLACE TO WORK 2016
Καμία ανοχή σε θέματα που μας πηγαίνουν ξανά στον εργασιακό μεσαίωνα!

Εργαζόμενοι-ες στον κλάδο του εμπορίου
orthostasia.wordpress.com

Συνάδελφοι-ισσες, δεν υπογρά-φουμε αδιαμαρτύρητα καμία απόλυση, καμίαεπίπληξη από την πλευρά της εργοδοσίας.Υπερασπιζόμαστε έμπρακτα τον ιδρώτα και την θέση
εργασίας μας! Συμβουλευόμαστε τους συναδέλφους μας,

το κλαδικό σωματείο μας, έναν δικηγόρο, την επιθεώ-ρηση εργα σίας. Σπάμε τον φόβο με όπλα τηνσυναδελφική αλληλεγγύη και την υπεράσπισητων δικαιωμάτων μας. Κανείς μόνος,καμιά μόνη της!


