
Στα καταστήματα Pizza Fan οι εργασιακές συνθήκες ήταν απάν-
θρωπες και πριν την κρίση. Παρόλα αυτά η εντατικοποίηση της
εργασίας εκεί συνεχώς αυξάνεται, καθώς στόχος των αφεντι-
κών είναι να μας ξεζουμίσουν στο μέγιστο και να υποτιμήσουν
την εργασία μας σε κάθε επίπεδο.
Εμείς εργάτες - εργάτριες σε αυτήν την εταιρία, είτε στην κου-
ζίνα είτε στη διανομή, δημιουργήσαμε την “Eπιτροπή
εργαζομένων στην Pizza Fan” με σκοπό να μη στεκόμαστε ο
καθένας μόνος του απέναντι στα αχόρταγα αφεντικά και να
βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες που είναι κοινές σχεδόν
σε όλα τα franchise τους.

Η συναδέλφισσα Εύη εργαζόταν δύο χρόνια στην κουζίνα στο
κατάστημα των Σεπολίων, με παραπάνω καθήκοντα, μέρες και
ώρες εργασίας από αυτά που αντιστοιχούσαν στη σύμβασή της.
Στην προσπάθειά της να διεκδικήσει τα δικαιώματά της βάσει
της εργατικής νομοθεσίας, η απάντηση των αφεντικών (Φωτ.
Πρινάρης-Αικ. Στρατουδάκη) ήταν η εκδικητική της απόλυση.
Έγινε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για την απόλυση
καθώς και για τη διαφορά δεδουλευμένων και προσαυξήσεων
που τα παραπάνω αφεντικά έχουν «ξεχάσει» να καταβάλλουν
(ύψους 14.500 €). Επίσης η συναδέλφισσα Ιρίνα, που εργαζό-
ταν επί ένα χρόνο στο ίδιο κατάστημα προχώρησε και αυτή σε
καταγγελία για ανάλογες διαφορές (ύψους 6.000 €).
Οι εργοδότες μέσω του δικηγόρου που τους παρέχει η μητρική
Pizza Fan για εργασιακά θέματα ισχυρίστηκαν ότι δεν οφείλουν
τίποτα στις συναδέλφισσες. Δεν ήταν έκπληξη αυτό για εμάς
καθώς, όπως ήδη ξέραμε, θεωρούν «δικαίωμά» τους να τσεπώ-
νουν ένσημα και μέρος του μισθού μας.

Το καθεστώς στην pizza fan είναι περίπου ως εξής:
Δεν παίρνουμε τα ένσημα (επιδόματα, δώρα, άδειες κτλ)
που μας αναλογούν. Οι περισσότεροι υπογράφουμε συμβάσεις
1 εως 4 ημερών την εβδομάδα (με σύνολο ωρών 4 έως 20 τη
βδομάδα), ενώ στην πράξη δουλεύουμε πολύ περισσότερο. Ευ-
χόμαστε να μη νοσήσουμε μέχρι να βγάλουμε το βιβλιάριο
ασθενείας.
Ο χρόνος εργασίας έχει συρρικνωθεί πολύ, ενώ η εντατικο-
ποίσή της συνεχώς αυξάνεται. Όλο και λιγότερα άτομα δου-
λεύουμε σε κουζίνα και διανομή. Συχνά μας στέλνουν από το
ένα κατάστημα στο άλλο για να βγει η δουλειά. Στην κουζίνα
πολλές φορές “τρέχουμε και δεν φτάνουμε” βιώνοντας ταυτό-
χρονα τα νεύρα του κάθε υπευθύνου ή εργοδότη για την απο-
δοτικότητά μας.
Τόσα χρόνια δεν έχουμε πάρει ευρώ παραπάνω για κυρια-
κές, νύχτες, τριετίες, υπερωρίες. Σχολάμε 1 και 2 η ώρα το
βράδυ και το ωρομίσθιο παραμένει στα 4 ευρώ.

Τα εργατικά “ατυχήματα” δε σπανίζουν. Οι συνθήκες ασφα-
λείας δεν τηρούνται επαρκώς και σε συνδυασμό με την πίεση
που δεχόμαστε, βλέπουμε ότι οι τραυματισμοί μας δεν οφείλον-
ται (μόνο) στην κακή μας τύχη. Ως διανομείς καλούμαστε να
τρέχουμε να παραδώσουμε πολλές παραγγελίες μέσα σε λίγο
χρόνο. Στην κουζίνα καιγόμαστε στους φούρνους, μένουμε για
ώρα στην κατάψυξη, κουβαλάμε βαριά φορτία ή γλιστράμε στα
ακατάλληλα πατώματα.
Καθαρίζουμε φούρνους με βλαβερά χημικά χωρίς να έχουμε
πάρει ποτέ το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Σταθερό ωράριο δεν έχουμε ποτέ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
οποιαδήποτε νύξη κάνουμε για τις συνθήκες εργασίας ή οποι-
αδήποτε αντίρρηση φέρουμε σε προϊσταμένους ή αφεντικά το
ωράριο μειώνεται εκδικητικά. Άλλες φορές δεχόμαστε τηλε-
φώνημα για να πάμε επιτόπου και να συμπληρώσουμε τα κενά
της δουλειάς. Εξυπακούεται ότι κανείς και καμία δεν μπορεί να
αρνηθεί σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
Χρησιμοποιούμε τα δικά μας μηχανάκια για τη διανομή και
για διάφορες άλλες δουλειές του μαγαζιού, ενώ για βενζίνες και
σέρβις ούτε σταγόνα δε βάζει η εταιρεία. Για να καλυφθούν όλα
αυτά τα έξοδα από το μισθό μας, συχνά αναγκαζόμαστε μα μη
συντηρούμε επαρκώς τα μηχανάκια και να οδηγάμε με μεγαλύ-
τερη ανασφάλεια.
Κάμερες καταγράφουν την κίνηση παντού, σε σημεία που
στοχεύουν τους πελάτες αλλά κυριότερα τους εργαζόμενους.
Είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο και δε γνωρίζουμε πόσος
κόσμος έχει πρόσβαση στις κινήσεις και τους διαλόγους μας.
Σκεφτόμαστε διπλά την κάθε κίνηση που κάνουμε και δου-
λεύουμε σε καθεστώς φόβου.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εταιρία που δηλώνει ότι
είναι «η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη
αλυσίδα pizza delivery στην Ελλάδα»,  που «σε εποχές
κρίσης μεγαλώνει» και που καυχιέται για τη φιλανθρωπία της.
Χορηγεί τζάμπα πίτσες σε σχολεία, κοινωνικούς φορείς κλπ για
να κερδίζει φοροαπαλλαγές ενώ ταυτόχρονα πλασάρει ένα κοι-
νωνικά ευαίσθητο προφίλ. Στην ίδια εταιρία που οι εργαζόμενοί
είναι κακοπληρωμένοι και μάλιστα σε καταστήματα, όπως των
Σεπολίων απαγορεύεται να σιτίζονται!
Σε όλες τις δουλειές τα αφεντικά προσπαθούν να επιβάλλουν

σκληρότερους όρους για την εκμετάλλευσή μας.

Μας προτείνουν σκλαβιά ή ανεργία.
Εμείς αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια

και το δίκιο μας.
Δε σκύβουμε το κεφάλι

στις πιέσεις των αφεντικών.

Ή θα τρέχουμε όλο και πιο μόνοι, όλο και πιο φοβισμένοι, για ένα κομμάτι ψωμί...
Ή θα αγωνιστούμε ενάντια στην ολοένα μεγαλύτερη υποτίμησή μας

Διεκδικούμε τη νόμιμη καταβολή ενσήμων και δεδουλευμένων για όλους τους
εργαζόμενους και υπερασπιζόμαστε όσους και όσες τα διεκδικούν
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Σωματείο Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου
Ομήρου Σκυλίτση 10, Εξάρχεια, 210 8822277

Κάθε Σάββατο πρωί 10:30-12:00
Προπαρασκευαστικές συνελεύσεις

κάθε Σάββατο μετά τις 18:00 
Γενική συνέλευση την

πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 18:00
info@sveod.gr

www.sveod.gr  

Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζόμενων του κλάδου του Επισιτισμού
Λόντου 6 και Μεσολογγίου, Εξάρχεια, 210 3820537 / 6997736504

Συνέλευση κάθε Τετάρτη στη 13:30
Άνοιγμα γραφείων κάθε Δευτέρα 18:30 – 20:00
ssm.info@gmail.com
protovouliaergazomenon@yahoo.com


