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Ψήφιση νέου νόμου  για το καθεστώς των διανομέων στην Ισπανία 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Ισπανίδας Υπουργού Εργασίας, κας Γιολάντα Ντίαθ, οι 

διανομείς των ιστοσελίδων κατ’ οίκον διανομής είναι πλέον μισθωτοί υπάλληλοι των εταιριών, 

παρουσιάζοντας τη νέα συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων. Mε αυτόν τον τρόπο έκανε 

αντιληπτό ότι αν και ο νέος νόμος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί -πράγμα το οποίο θα γίνει σύντομα-

οι διανομείς, οι οποίοι μέχρι στιγμής θα έπρεπε να απευθυνθούν σε δικαστήριο, σε περίπτωση 

απόλυσης η στην περίπτωση ενός εργατικού ατυχήματος για να αναζητήσουν τα δικαιώματα 

αποζημίωσής τους, θα μπορούν πλέον να κάνουν αναφορά σε μισθωτική σχέση, μετά και την 

σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Ισπανία. Όταν ο νόμος επικυρωθεί, η 

υπαγωγή τους στο νέο καθεστώς θα είναι «αυτόματη».  

Η Υπουργός, επίσης, διαβεβαίωσε ότι δεν θα αφήνεται περιθώριο στις διάφορες ιστοσελίδες, να 

μπορούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό με άλλες διαδικασίες. Συνεπώς, στην 

περίπτωση αυξημένων αναγκών, θα πρέπει να προσλαμβάνουν προσωρινούς υπαλλήλους, 

όπως ακριβώς κάνουν και όλες οι άλλες επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, η Υπουργός υπογραμμίζει μία επιπρόσθετη όψη της νέας ρύθμισης για τους 

διανομείς, η οποία θα επιτρέπει πλέον την πρόσβαση στους εκπροσώπους τους στους 

αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται, κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων της επιχείρησης, οι 

οποίες διαμόρφωναν τις εργασιακές συνθήκες έως τώρα, με τρόπο που ορισμένες φορές δεν 

ήταν ευνοϊκός για αυτούς.   

Από την πλευρά των ιστοσελίδων, υπάρχει αντίδραση στο ανωτέρω μέτρο, καθώς εκπρόσωποί 

τους υπογραμμίζουν, κυρίως, την άνιση δικονομική μεταχείριση που προκύπτει από την 

υποχρέωση της εταιρίας να αποκαλύψει τον αλγόριθμό της. Θεωρούν επίσης ότι η ρύθμιση 

διαφέρει από τις αρχικές απαιτήσεις των συνδικάτων, τα οποία έκαναν λόγο για τη δημιουργία 

ενός αρχείου καταγραφής των αλγορίθμων η ενός Παρατηρητηρίου. 

Προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα οριστικά, η Ισπανίδα Υπουργός πρόκειται να συνεχίσει τις 

διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη.  
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