burger joint

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΑΓΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

O συνάδελφος Γιώργος Μ. ξεκίνησε να εργάζεται ως
διανομέας φαγητού στο κατάστημα BURGER JOINT το
Μάρτιο του 2012. Στις 19-3-2013 όμως του ανακοινώθηκε
η εκδικητική απολυσή του και αυτό διότι προέβαλε
αντιρρήσεις στήν παράλογη προσταγή του εργοδότη του,
κυρίου Φάνη Παπακώστα, να κάνει κάποιες “αγγαρείες”
οι οποίες αφενός μεν δεν σχετίζονταν με το αντικείμενο
του, γεγονός που συνιστά βλαπτική μεταβολή, και αφετέρου
έπρεπε να γίνουν μετα τη λήξη του ωραρίου εργασίας
του, την ώρα που ετοιμαζόταν να αποχωρήσει απο το
κατάστημα. Τελικά ενώ έκανε ό,τι του ζητήθηκε ο κύριος
Παπακώστας τον τιμώρησε με 2 μέρες εκτός εργασίας
επειδή “αντιμίλησε” και σα να μην έφτανε αυτό, τη
δεύτερη μέρα του ανακοινώνει και τηλεφωνικά την
απολυσή του!
Δυστυχώς η περιπτωσή του συναδέλφου δέν αποτελεί
μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότητας
στις γαλέρες των ταχυφαγείων. Μιας πραγματικότητας
στα πλαίσια της οποίας οι εργαζόμενοι, έρμαια της
εργοδοτικής αυθαιρεσίας, δεν έχουν δικαιώματα παρά
μόνο υποχρεώσεις.
Ο κύριος Φάνης Παπακώστας ως ψηφοφόρος της χρυσής
αυγής, όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει, εφαρμόζει
φασιστικές μεθόδους και στο κατάστημά του, μετατρέποντας
το BURGER JOINT σε σύγχρονο εργασιακό Νταχάου.
Έχοντας ως άμεσο στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών
του βάζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων στη μηχανή
του κιμά για τα μπιφτέκια, ενώ παράλληλα έχει επιβάλει
ένα καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου όπου οι εργαζόμενοι
απλά εκτελούν εντολές αδιαμαρτύρητα, βρισκόμενοι
διαρκώς υπο τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης.
Στο BURGER JOINT η καταστρατήγηση της εργατικής
νομοθεσίας είναι γεγονός αναμφισβήτητο, με περίτρανο
παράδειγμα τις ψευδείς συμβάσεις εργασίας στις οποίες
δεν αναγράφονται οι πραγματικές μέρες και ώρες εργασίας

των εργαζόμενων, ενώ παράλληλα αποτελούν γενικό
κανόνα για το σύνολο των υπαλλήλων στο κατάστημα.
Την αισχρή και κατάπτυστη εικόνα της εργοδοτικής
ασυδοσίας έρχεται να συμπληρώσει το γεγονός ότι οι
εργαζόμενοι αναγκάζονται από τον κύριο Φάνη Παπακώστα
να υπογράφουν αποδείξεις καταβολής δώρων και
επιδομάτων αδείας, τα οποία δεν εισέπραξαν ποτέ, και
αυτό όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό για να μπορεί ο
κύριος Παπακώστας να είναι καλυμένος νομικά σε
οποιαδήποτε περίπτωση, ενώ ταυτόχρονα του δίνεται η
δυνατότητα να φοροδιαφεύγει.
Όσον αφορά τους διανομέις φαγητού τα πράγματα είναι
ακόμη χειρότερα καθώς αμοιβόμενοι με 4 ευρώ την ώρα
είναι επιφορτισμένοι με την υποχρέωση της συντήρησης
του δικύκλου (service, λάστιχα κλπ), της κάλυψης των
εξόδων για εξοπλισμό προστασίας, της βενζίνης όπως
επίσης και της πληρωμής του φαγητού τους στο ήμισυ
της αναγραφόμενης τιμής στον κατάλογο, μιας και ο ίδιος
ο κύριος Φάνης Παπακώστας δε θεωρεί υποχρέωσή του
να ταϊζει τους εργαζόμενους όπως πολλάκις έχει αναφέρει.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι δεν καταβάλλεται και η
οικονομική προσαύξηση που ορίζει η νομοθεσία για τους
εργαζόμενους που απασχολουνται κατα τις νυχτερινές
ώρες, αφού το κατάστημα μένει ανοιχτό ως τις 3 τα
ξημερώματα σε καθημερινή βάση.
Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα της σκληρής
και αδυσώπητης επίθεσης των εργοδοτών, οι οποίοι
εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα οικονομική κρίση και
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας έχουν επαναφέρει τον
εργασιακό μεσαίωνα, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν και
δεν πρέπει να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Η
αλληλεγγύη, η οργάνωση και η αντίσταση απέναντι στην
εργοδοτική λαίλαπα αποτελoύν μονόδρομο και απαραίτητο
όρο για τη νικηφόρα έκβαση του αγώνα που πρέπει να
δώσουν για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Οι
μέρες της αφθονίας τους τελειώνουν και θα μας βρούν
ενωμένους απεναντί τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ δώρων, επιδομάτων και ενσήμων σε όλους τους εργαζόμενους
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που να αντισοιχούν στις μέρες και ώρες εργασίας
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ όσους εργαζόμενους τα διεκδικούν
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Σωματείο Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου
Ομήρου Σκυλίτση 10, Εξάρχεια, 210 8822277
Επιτροπή delivery κάθε Σάββατο πρωί 10:30-12:00
Προπαρασκευαστικές συνελεύσεις κάθε Σάββατο στις 18:00
Γενική συνέλευση την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 18:00
info@sveod.gr - www.sveod.gr

