“Street Souvlaki”& “Sugar Inn”
Η εναλλαγή της “ΔΙΑΘΕΣΗΣ” του ΓΚΙΩΝΗ

Το εργασιακό καθεστώς στα” Street souvlaki “και “Sugar inn” περιλαμβάνει την υπογραφή πλασματικών συμβάσεων και όταν αυτό
δεν είναι εφικτό, πλαστών συμβάσεων, την ελαστικοποίηση και την εντατικοποίηση, τις απλήρωτες ώρες εργασίας, τη μη καταβολή
προσαυξήσεων για βραδινή εργασία, Κυριακές , αργίες, άδειες, επιδόματα αδείας και δώρα. Επίσης, δεν καταβάλλεται
αποζημίωση για την βενζίνη και τα service των ιδιόκτητων δικύκλων, που παραδίδουν τις παραγγελίες. Και σαν αυτά να μην είναι
αρκετά, τις υποχρεωτικές, επιπρόσθετες εργασίες, ασύμβατες με το επάγγελμα του διανομέα, όπως πχ σερβίρισμα, κουβάλημα και
την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του εργοδότη.
Η συνάδελφος Μ.Κ, μέλος του σωματείου Συνέλευσης Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ), η οποία εργαζόταν από
26/1/2016 στα παραπάνω καταστήματα, ένιωσε το ποτήρι να ξεχειλίζει, όταν ο εργοδότης Ηλίας Γκιώνης, ιδιοκτήτης των
καταστημάτων «Street souvlaki» και «Sugar inn», νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Νόστιμες γεύσεις ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» και ιδρυτής
της εταιρείας σφραγίδας ενοικίασης εργαζομένων « Διάθεση ΜΟΝ ΙΚΕ» ,της αρνήθηκε για πολλοστή φορά τα ένσημα που
αντιστοιχούν στις πραγματικές ώρες εργασίας της και την εξόφληση των δώρων και της άδειας που της όφειλε, με ένα
τσαμπουκαλίδικο, τραμπούκικο και εκβιαστικό τρόπο, λέγοντας της ευθαρσώς «Να κάνεις το σταυρό σου που έχεις δουλειά! Εγώ
δε δίνω τίποτα και αν συνεχίσεις, θα φύγεις έτσι όπως είσαι.» Θέλοντας, η εργοδοσία, να τιμωρήσει το «θράσος» της συναδέλφου
να διεκδικήσει τα δικαιώματά της, της ανακοίνωσε πως θα δουλέψει νύχτα με ωράριο 23:00-07:00 και σε περίπτωση που δε δεχτεί,
θα της μειώσει τις πραγματικές 8 ώρες εργασίας , στις πλασματικές 4 ώρες της σύμβασης. Η εργοδοσία υλοποίησε την απειλή
αυτή, όταν η συνάδελφος αρνήθηκε.
Ενάντια σε όλες αυτές τις αυθαιρεσίες, η συνάδελφος κατέφυγε για καταγγελίες στο αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Ε.Π.Ε) και στο ΙΚΑ. Μόλις ο εργοδότης ενημερώθηκε, της έδωσε 10ημερη υποχρεωτική άδεια και όταν η συνάδελφος επέστρεψε
από την άδεια, ο εργοδότης προχώρησε με βρισιές και απειλές στην εκδικητική και καταχρηστική απόλυση της,λόγω της
συνδικαλιστικής της δράσης στο χώρο εργασίας.
Γνωρίζουμε ότι περιγράφουμε εργασιακές συνθήκες, οι οποίες δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στο χώρο της
ταχυεστιασης-delivery. Παρόλα αυτά, σαν σωματείο βάσης, γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοι που αντιστέκονται σε όλες αυτές τις
αυθαιρεσίες ,όχι μόνο κερδίζουν τις αυτονόητες διεκδικήσεις τους, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και παράδειγμα για άλλους
συναδέλφους, όπως και η συνάδελφος Ε.Μ., η οποία επέλεξε να οργανωθεί στο σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών
επαγγελμάτων στον κλάδο του επισιτισμού (Σ.Σ.Μ) και να καταγγείλει τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, ακολουθώντας το
παράδειγμα της Μ.Κ.
Σημειωτέον ότι μετά από καταγγελία της Σ.Β.Ε.Ο.Δ. στο Σ.Ε.Π.Ε και στο Ι.Κ.Α. διενεργήθηκαν έλεγχοι στους οποίους καταγράφηκαν
σωρεία εργοδοτικών αυθαιρεσιών και μη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας,για τα οποία έχουν επιβληθεί πρόστιμα.
Ο αγώνας των συναδέλφων σε αυτά τα καταστήματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την υπεράσπιση των τελευταίων εργατικών
δικαιωμάτων που μας έχουν μείνει και της αξιοπρέπειας της τάξης μας. Η τάξη μας τα κέρδισε με αγώνες και με αγώνες θα τα
υπερασπιστούμε. Κι επειδή το φόβο, μόνος του κανένας δε νικά, οργανωνόμαστε σε σωματεία βάσης και δημιουργούμε
συλλογικές αντιστάσεις σε κάθε χώρο δουλειάς.
Απαιτούμε την ανάκληση της εκδικητικής και καταχρηστικής απόλυσης της συναδέλφου, καθώς και την καταβολή όλων των
οφειλών.
Απαιτούμε εταιρικό μηχανάκι, μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.
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