
ΘΕΛΕΙΣ ΕΝΣΗΜΑ - ΜΙΣΘΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ;
"ΑΥΤΑ ΔΕ ΘΑ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΠΟΤΕ ΕΔΩ"

Άλλη μια συνηθισμένη ιστορία εργασιακών συνθηκών στον κλάδο του επισιτισμού…
Στην  Pizza Fan Νέας Ιωνίας, Βυζαντίου 37, συμφερόντων Μαντζιαβά Χαρούλας & ΣΙΑ Ο.Ε.,

όπως και η πλειοψηφία των εργοδοτών στο συγκεκριμένο κλάδο, έχουν συνηθίσει να «τσεπώνουν»
ένσημα, δώρα, προσαυξήσεις βραδινών, Κυριακών, αργιών, έξοδα κίνησης (βενζίνες, σέρβις κλπ)
και όχι μόνο. 

Παράλληλα η ελαστικοποίηση του ωραρίου των εργαζομένων μειώνει το μισθολογικό κόστος και
επιτρέπει  την  εκβιαστική  και  εκδικητική  διαχείρηση  του  προσωπικού.  Για  παράδειγμα  όποιος
εργαζόμενος διεκδικεί τα δικαιώματά του «τιμωρείται» με μείωση των ωρών εργασίας του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έπιασε δουλειά ο συνάδελφος Δημήτρης Σίμος στις 25/5/2012. Σταδιακά
ξεκίνησε να διεκδικεί σύμβαση αντίστοιχη των πραγματικών ωρών εργασίας του. Η απάντηση της
εργοδοσίας ήταν αρχικά θετική αλλά με αναβολές του τύπου «ο λογιστής δεν έχει φέρει τα χαρτιά»,
δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Το  Σάββατο  3/11/2012  γνωστοποιήθηκε  εγγράφως  από  τρία  μέλη  του  σωματείου  ΣΒΕΟΔ η
συνδικαλιστική  ιδιότητα  του  συναδέλφου.  Την  ίδια  στιγμή  της  γνωστοποίησης  ο  εργοδότης
Μαντζιαβάς Παναγιώτης τον απέλυσε προφορικά και άμεσα, αντιλαμβανόμενος ότι δεν μπορεί να
τον  απολύσει,  ανακάλεσε  την  απόλυση  και  προχώρησε  σε  απειλές  για  τη  σωματική  του
ακεραιότητα και σε εξύβριση.

Οι γνωστές αυτές πρακτικές της εργοδοσίας δεν έκαμψαν την αγωνιστικότητα του συναδέλφου.
Προσέφυγε  στην  επιθεώρηση  εργασίας  όπου  ο  Μαντζιαβάς  παρουσίασε  πλαστογραφημένη
σύμβαση εργασίας (η οποία δε φέρει την υπογραφή του εργαζομένου και εμφανίζει διαφορετικές
ώρες  εργασίας  και  ποσά  από  τα  πραγματικά).  Για  την  πλαστογραφία  και  την  εξύβριση  ο
συνάδελφος έχει καταθέσει μήνυση. Έκτοτε βάσει της σύμβασης αυτής ο εργοδότης απασχολεί το
συνάδελφο μια μέρα την εβδομάδα. 

Στους επόμενους 8 μήνες εκδικητικά δεν του καταβλήθηκε ούτε ένα ευρώ, ενώ παράλληλα έγινε
προσπάθεια  εξαγοράς  του  («σου  δίνω  όλα  τα  χρωστούμενα  αρκεί  να  παραιτηθείς»).  Το  ίδιο
διάστημα το υπόλοιπο προσωπικό του καταστήματος πληρωνόταν κάθε μήνα όπως και πριν.

Σε  απάντηση ο  συνάδελφος  κατέφυγε  για  δεύτερη φορά στην επιθεώρηση  εργασίας,  όπου η
τριμερής συνάντηση κατέληξε στην πληρωμή του ποσού που ο Μαντζιαβάς υπολογίζει βάσει της
πλαστογραφημένης σύμβασης και όχι βάσει των πραγματικών οφειλών.

Σήμερα το σωματείο ΣΒΕΟΔ προχωρά σε συνδικαλιστική παρέμβαση- που δεν είναι και η
πρώτη- στο συγκεκριμένο κατάστημα με αίτημα την άμεση καταβολή των οφειλών προς το
συνάδελφο.

Δεν είναι το πρώτο κατάστημα Pızza Fan στο οποίο έχει χρειαστεί να παρέμβουμε απαντώντας σε
σωρεία εργοδοτικών αυθαιρεσιών.

Σε  κάθε  κατάστημα  Pızza  Fan,  σε  κάθε  κατάστημα του  κλάδου  του  επισιτισμού  θα  είμαστε
αλληλέγγυοι  και  θα  στηρίζουμε  κάθε  συνάδελφο  και  συναδέλφισσα  που  αγωνίζονται  για  τα
εργατικά δικαιώματα και εν τέλει για την αξιοπρέπειά τους.

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Σάββατο 6 Ιούλιου 2013
 Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου


