Δικαίωση του αγωνιζόμενου συνδικαλιστή βάσης Αντρέα Γιαννάκη
ενάντια στα αφεντικά της ACS
Ο Αντρέας προσλαμβάνεται στην ACS τον Γενάρη του 1994. Το 2007
απολύεται για την συνδικαλιστική του δράση μαζί με δύο ακόμη μέλη
της ΣΒΕΟΔ που εργάζονταν στην μητρική ACS, με πρόσχημα την
αλλαγή ειδικότητας και ωραρίου. Τον Μάη του 2009
επαναπροσλαμβάνετε με απόφαση του πρωτοδικείου. Συνεχίζει την
συνδικαλιστική του δράση όμως η ACS δεν παύει στιγμή να αναζητά την
αφορμή που θα της ανοίξει το δρόμο για την εκ νέου απόλυση του
«ενοχλητικού» συνδικαλιστή βάσης. Τον Οκτώβρη του 2010 ο
συνάδελφος καταθέτει καταγγελία στο ΚΕΠΕΚ για τα ελλιπή μέτρα
ασφαλείας στις κτιριακές εγκαταταστάσεις της μητρικής και στα
μηχανάκια. Η ACS πληρώνει πρόστιμο και αναγκάζεται να βελτιώσει τις
συνθήκες. Για την εταιρεία το ποτήρι έχει πλέον ξεχειλίσει και δέκα
μέρες μετά την καταγγελία ο συνάδελφος απολύετε και πάλι, αυτή την
φορά με πρόσχημα την άρνηση εργασίας λόγω της μη χρήσης του PDA.
O συνάδελφος υπερασπιζόταν τις ενστάσεις του σωματείου και ζητούσε
να μπουν σε διαβούλευση καίρια ζητήματα που αφορούσαν την
ακτινοβολία, την εντατικοποίηση, τον έλεγχο και την επιλεκτική
αξιολόγηση που συνεπάγεται η χρήση του PDA. Παράλληλα συνέχισε να
δουλεύει κανονικά, παραδίνοντας αποστολές για τις οποίες οι
παραλήπτες υπέγραφαν σε λίστα και όχι στο ψηφιακό καντράν του PDA.
Επιτιθέμενη, η ACS ισχυρίζεται ψευδώς πως κανένας εργαζόμενος
ταχυμεταφορέας δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς PDA και κατηγορεί τον
Αντρέα για άρνηση εργασίας. Ακολουθεί το δικαστήριο του άρθρου 15
(ειδικό δικαστήριο για συνδικαλιστές) γιατί μόνο κατ΄αυτό τον τρόπο η
ACS θα μπορούσε να άρει τη συνδικαλιστική ασυλία και να απαλλαγεί
από τον συνάδελφο που την χρονιά εκείνη ήταν πρόεδρος της
Συνέλευσης Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ) .Ο
συνάδελφος χάνει πρωτόδικα αλλά και στο εφετείο, το οποίο τελικά άρει
την συνδικαλιστική του ασυλία. Έτσι ACS επιτυγχάνει την απόλυσή του.
Στη συνέχεια ο συνάδελφος προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
το οποίο τον δικαιώνει και ακυρώνει την απόφαση του εφετείου.
Στις 28/9/2016, έξι ολόκληρα χρόνια μετά την πρωτόδικη απόφαση, το
Εφετείο καλείται να επανεξετάσει την πρωτόδικη απόφαση, να άρει την
αδικία και να δικαιώσει τον αγωνιζόμενο συνδικαλιστή Αντρέα

Γιαννάκη. Η ακλόνητη στάση του συναδέλφου μας, είναι μια ακόμη
ανυποχώρητη πράξη ταξικής αντίστασης, είναι μια ακόμη στιγμή του
συλλογικού μας αγώνα για αξιοπρέπεια ενάντια στην υποτίμηση της
εργασίας και της ζωής μας.
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