*Σωματεία Βάσης και Επιθεωρήσεις Εργασίας*
(με αφορμή το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας της οδού Αγησιλάου 10 στην Αθήνα)
Με το παρακάτω κείμενο το Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και η Συνέλευση
Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου θέλουμε να δώσουμε μια νέα διάσταση, να
διευρύνουμε το διάλογο των σωματείων βάσης με τις Επιθεωρήσεις Εργασίας και
να κοινωνικοποιήσουμε τα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες των
δημόσιων υπηρεσιών. Γιατί, πολύ απλά, για εμάς ο συνδικαλισμός βάσης δεν
είναι μια υπόθεση κάποιων ειδικών αλλά αφορά κάθε εργαζόμενο-η.
Στις 17 Ιανουαρίου του 2013, μέλος του Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων
κατήγγειλε επώνυμα στην Επιθεώρηση Εργασίας της οδού Αγησιλάου το κατάστημα
της Pizza Fan που βρίσκεται στην οδό Σιώκου 5 στα Σεπόλια. Στόχος της
καταγγελίας ήταν να διενεργηθεί έλεγχος στο συγκεκριμένο κατάστημα
προκειμένου να διαπιστωθεί η καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας
(γεγονός που αποτελεί τον κανόνα στο σύνολο σχεδόν των καταστημάτων της
αλυσίδας εστίασης με τον διακριτικό τίτλο Pizza Fan). Τον Μάρτιο του 2013
τα σωματεία Σ.Σ.Μ και Σ.Β.Ε.Ο.Δ επισκέφθηκαν το Σ.ΕΠ.Ε της οδού Αγησιλάου
για να ενημερωθούν για την εξέλιξη του ελέγχου που είχε ζητηθεί. Εκεί, η
προϊσταμένη κα Αρετή Κατσιαούνη πληροφόρησε τους εκπροσώπους των σωματείων
πως αρκετοί επιθεωρητές απέχουν από τους ελέγχους επειδή, λόγω περικοπών, η
υπηρεσία δεν έχει τη δυνατότητα να τους καλύψει τα έξοδα κίνησης. Μετά τη
λήξη της αποχής, οι εκπρόσωποι των σωματείων ήρθαν σε νέα, τηλεφωνική αυτή
τη φορά, επικοινωνία με το Σ.ΕΠ.Ε και πήραν τη διαβεβαίωση πως ο έλεγχος θα
προχωρήσει άμεσα.
Δυστυχώς, και παρόλες τις διαβεβαιώσεις, φτάσαμε στο Σεπτέμβριο του 2013
και ο έλεγχος δεν είχε ακόμη πραγματοποιηθεί, οπότε οι εκπρόσωποι των
σωματείων επισκέπτονται εκ νέου το Σ.ΕΠ.Ε προκειμένου να ενημερωθούν για το
λόγο της οχτάμηνης πλέον κωλυσιεργίας. Η απάντηση που δόθηκε από την κα
Κατσιαούνη ήταν πως η υπηρεσία έδινε προτεραιότητα στον έλεγχο επιχειρήσεων
που χρωστάνε χρήματα (περίπτωση που ταίριαζε γάντι με την καταγγελία μας
για το κατάστημα Pizza Fan των Σεπολίων!) Τελικά, ο έλεγχος έγινε σχεδόν
εννέα μήνες μετά την μέρα καταγγελίας και μόνο κατόπιν αλλεπάλληλων πιέσεών
μας. Δυστυχώς, όμως, ο έλεγχος διενεργήθηκε διαφορετική μέρα και ώρα από
αυτή που είχε ζητηθεί και τηλεφωνικώς αλλά και κατ' ιδίαν από τους
εκπροσώπους των σωματείων. Έτσι, τα σωματεία δεν ενημερώθηκαν και η
παρουσία τους στον έλεγχο κατέστη αδύνατη παρότι είχε συμφωνηθεί το ακριβώς
αντίθετο. Στην αντίδρασή μας, η προϊσταμένη απάντησε πως η ενημέρωσή μας
κατέστη αδύνατη γιατί είχαν καταγραφεί λάθος οι αριθμοί των τηλεφώνων μας!
Πλέον κι επειδή έχουμε επιδείξει απεριόριστη κατανόηση και υπομονή θα
θέλαμε να επισημάνουμε μια σειρά από γεγονότα που θεωρούμε πως δεν τιμούν
το Σ.ΕΠ.Ε Αγησιλάου καθώς και το σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει.
Από την πρώτη κιόλας επίσκεψη μελών μας, οι επιθεωρητές στο τμήμα
καταγγελιών επέδειξαν απροθυμία να βοηθήσουν τους εργαζόμενους-ες της Pizza
Fan Σεπολίων με κυνικά σχόλια του τύπου "αφού υπέγραψες τι ψάχνεις δώρα και
συμβάσεις;" και "πληρωνόσουνα; ε, τι θέλεις τώρα;". Δυστυχώς, μόνο όταν οι
εργαζόμενοι-ες δήλωσαν μέλη των σωματείων οι επιθεωρητές έγιναν ελάχιστα
συνεννοήσιμοι και στοιχειωδώς τυπικοί.

Επίσης, σε τριμερή συνάντηση για εργατική διαφορά που αφορούσε την Pizza
Fan Σεπολίων ο επιθεωρητής χειρίστηκε την υπόθεση περισσότερο σαν ένας
οποιοσδήποτε διεκπεραιωτικός γραμματέας και λιγότερο ως επιθεωρητής
εργασίας. Για παράδειγμα, όταν πήρε στα χέρια του τους πίνακες προσωπικού
για το 2011 και το 2012 δεν μπήκε καν στον κόπο να διερωτηθεί πως είναι
δυνατόν ένα κατάστημα εστίασης να λειτουργεί επί δύο συνεχόμενα χρόνια
χωρίς καθαριστές, λαντζιέρες και υπεύθυνους βάρδιας. Δεν έθεσε καν ζήτημα
για το γεγονός ότι στο κατάστημα φαίνονταν να δουλεύουν μόνο ψήστες και
διανομείς. Προφανώς, θεώρησε πως ο ίδιος ο εργοδότης καθάριζε τις τουαλέτες
και τους λοιπούς χώρους, διεκπεραίωνε λάντζα και λοιπές εργασίες μόνος του
και μάλιστα σε τρία καταστήματα ταυτόχρονα (τόσες Pizza Fan έχει στην
κατοχή του ο ένας από τους δύο εργοδότες των Σεπολίων!) Οπότε, δεν μπορούμε
παρά να συμπεράνουμε πως οι πίνακες προσωπικού ζητούνται από την επιθεώρηση
για τυπικούς και όχι για ουσιαστικούς λόγους.
Από την εμπειρία μας στους εργασιακούς χώρους και την κινηματική μας
παρουσία γνωρίζουμε πως το συλλογικό μας κέρδος επιτυγχάνεται κυρίως από
τις δικές μας δυνάμεις, το δικό μας κόπο και τρέξιμο, με κινητοποιήσεις,
παρεμβάσεις, στάσεις εργασίας και απεργίες. Γνωρίζουμε, επίσης, πως οι
Επιθεωρήσεις Εργασίας λειτουργούν και έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο από
το κράτος, ώστε οι λιγοστοί έλεγχοι να γίνονται για τα μάτια του κόσμου, με
ελάχιστες κυρώσεις και με ένα τεράστιο οπλοστάσιο αντεργατικών νόμων να
προστατεύει τα αφεντικά και να διαιωνίζει την κοινωνική πανούκλα που
ονομάζεται υποτίμηση της εργασίας, της ζωής και της ύπαρξής μας. Από την
πλευρά μας και απέναντι στις κωλυσιεργίες της Επιθεώρησης Εργασίας, δεν θα
επιτρέψουμε καμιά απροθυμία και καμιά ολιγωρία σε κανέναν, ούτε στους
εαυτούς μας ούτε σε άλλους. Για μας κάθε απόφαση και κάθε έγγραφο έχει
καθοριστική σημασία. Είτε στην προοπτική συναινετικών λύσεων είτε σε
προδικαστικό επίπεδο, όσο πιο καλά δομημένη και εμπεριστατωμένη είναι μια
εργατική διαφορά τόσο πιο σαφής είναι η εικόνα σε περίπτωση που οποιαδήποτε
υπόθεση εργαζόμενου καταλήξει στη δικαστική αίθουσα. Δεν ζητάμε από κανένα
να μεροληπτήσει υπέρ μας. Όμως, απαιτούμε τον σεβασμό και τη δίκαιη
αντιμετώπισή μας απέναντι στη συνεχώς αυξανόμενη εργοδοτική ασυδοσία που
εξευτελίζει και την εργασία και τους/τις εργαζόμενους-ες.
Αυτοοργανωνόμαστε σε σωματεία βάσης και εργατικές συλλογικότητες στους
χώρους δουλειάς με σκοπό να δημιουργήσουμε τις δικές μας μη ιεραρχικές
δομές και να παλέψουμε ενάντια στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και την
υποτίμηση της εργασίας μας. Στηριζόμενοι πάντοτε στις δικές μας δυνάμεις
και συνδικαλιστικές δομές και έχοντας συνείδηση της ταξικής μας θέσης,
αποφασίζουμε οι ίδιοι συλλογικά, και όχι το κράτος και τα αφεντικά, τα
χαρακτηριστικά μας, δίνουμε νέες σημασίες και οργανώνουμε τους αγώνες μας
για να διαμορφώσουμε τους όρους και τις συνθήκες της εργασίας μας και της
ζωής μας.
Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουν να μην μας υπολογίζουν και αν μας
αντιμετωπίζουν σαν μόνους-ες και κακομοίρηδες εργάτες-ριες. Και για αυτό
προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε, και ας το γνωρίζουν τα αφεντικά της Pizza Fan
και οι Επιθεωρήσεις Εργασίας.
Για το νικηφόρο μέλλον που κερδίζεται συλλογικά ενάντια στο παρόν που μας
θέλει μόνους και ηττημένους.
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