Pizza Fan: Για να πουλάμε πίτσα στη μισή τιμή,
οι εργάτες μας δουλεύουν γαλέρα και κουπί.
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Ο συνάδελφος Μαμούκα Τ. εργάζεται ως διανομέας εδώ και έξι χρόνια, για 20 ώρες την
εβδομάδα, στο κατάστημα franchise της Pizza Fan Κυψέλης. Από το 2010 είναι ενεργό μέλος του
σωματείου «Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου» (ΣΒΕΟΔ). Οι εργοδότες του,
γνώριζαν για την συνδικαλιστική του δράση από προηγούμενες κινητοποιήσεις στο κατάστημα.
Όταν όμως ενημερώθηκαν επίσημα από τη ΣΒΕΟΔ πως ο συνάδελφος είναι μέλος του διοικητικού
συμβουλίου, προφανώς για να στείλουν μήνυμα στο σωματείο, τον απείλησαν πως θα εργάζεται
για μόλις 8 ώρες την εβδομάδα και μετά από λίγες ημέρες, με την αρωγή της μητρικής, έκαναν τις
απειλές τους πράξεις.
Το σωματείο επικοινώνησε με την εργοδοσία απαιτώντας να επιστρέψει ο Μαμούκα στις
προηγούμενες ώρες εργασίας του (20 ώρες την εβδομάδα). Η εργοδοσία δεσμεύτηκε να μας
απαντήσει εντός τριών ημερών και την εβδομάδα που ακολούθησε, ο συνάδελφος εργάστηκε με
το παλιό του ωράριο.
Κι ενώ το ζήτημα έμοιαζε λυμένο, οι εργοδότες άλλαξαν και πάλι γραμμή και με την έναρξη
της νέας εβδομάδας εκδικητικά «αποφάσισαν και διέταξαν» να μειώσουν τις ώρες εργασίας του
συναδέλφου και πάλι σε 8 την εβδομάδα. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως εδώ και δύο χρόνια κι
ενώ το έχει αλλάξει τρεις φορές χέρια, ο συνάδελφος διεκδικεί τα ένσημα που αντιστοιχούν για
20 ώρες εργασίας την εβδομάδα.
Η ιστορία που περιγράφουμε δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Η πολιτική της Pizza Fan
είναι να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας που οι ώρες και οι μέρες δεν αντιστοιχούν
στις πραγματικές ώρες και μέρες εργασίας των υπαλλήλων. Έτσι ένας διανομέας μπορεί να εργάζεται
5 και 6 μέρες την εβδομάδα για 40 και πλέον ώρες και να ασφαλίζεται για δύο τετράωρα. Εύκολα
μπορεί ο καθένας να καταλάβει πως η υπερωριακή απασχόληση, οι νυχτερινές προσαυξήσεις και
οι αργίες για τους υπαλλήλους της Pizza Fan θεωρούνται αστικός μύθος. Επιπροσθέτως, η Pizza
Fan εφαρμόζοντας τη στρατηγική του “διαίρει και βασίλευε” χρησιμοποιεί τις ώρες εργασίας ως
καρότο για να προκαλεί φθορά, τριβές και ανταγωνισμούς μεταξύ των συναδέλφων και να εντείνει
ακόμη περισσότερο την εκμετάλλευση.
Ουσιαστικά, οι συμβάσεις εργασίας με τις εικονικές ώρες λειτουργούν ως φερετζές, προκειμένου
η Pizza Fan να καλύπτεται νομικά με φύλλο συκής, ενώ καταστρατηγεί την εργατική νομοθεσία. Εάν
επιστρατεύσουμε την κοινή λογική, αποδεικνύεται πως με τις ώρες απασχόλησης που εμφανίζονται
στον πίνακα προσωπικού που παρουσιάζει η Pizza Fan στην επιθεώρηση εργασίας, είναι αδύνατον
για το κατάστημα να ανοίγει στις 10 το πρωί και να σταματάει η διανομή στις 12.30 τα μεσάνυχτα
ενώ οι υπάλληλοι της κουζίνας αρκετές φορές σχολούν πολύ αργότερα. Με λίγα λόγια, η Pizza
Fan δίνει σάρκα και οστά στην σοφή λαϊκή έκφραση « εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και
το βόδι».
Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε πως με 8 ώρες εργασίας την
εβδομάδα κανένας συνάδελφος/ισσα διανομέας δεν μπορεί να
καλύψει ούτε τα έξοδα για το μηχανάκι (βενζίνες, σέρβις, σκασμένα
λάστιχα κ.λ.π) που χρησιμοποιεί στην δουλειά πόσο μάλλον να
ζήσει την οικογένεια του/της.

Απαιτούμε την επαναφορά του συναδέλφου
Μαμούκα στο ωράριο με το οποίο εργαζόταν έως
σήμερα με αντίστοιχη μετατροπή της σύμβασής του.
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