
 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ“ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ”

Σύντομο Ιστορικό

Ο συνάδελφος Θοδωρής προσλαμβάνεται στις 15/6/2018 στο κατάστημα "ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ" στην οδό Ηρακλείου 2 στο 
Χαλάνδρι, ως διανομέας με δικό του δίκυκλο. Στις 28/6/2018 μετά από τις εκλογές που πραγματοποιούνται στο σωματείο (Σ.Β.Ε.Ο.Δ.), 
ο Θοδωρής εκλέγεται στο Δ.Σ. και ενημερώνει, όπως οφείλει, τον εργοδότη του για την εκλογή του.

Αρχές Ιουλίου διαπιστώνει πως η επιχείρηση δεν τον δηλώνει σύμφωνα με τις πραγματικές ώρες και μέρες που εργάζεται. Επιπλέον, 
η μισθοδοσία του, είναι ελλιπής: Δεν του έχουν καταβληθεί τα έξοδα κίνησης και συντήρησης για το ιδιόκτητο δίκυκλο του, ενώ η 
επιχείρηση δεν παρέχει τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Ο συνάδελφος διαμαρτύρεται στην επιχείρηση για την υποδηλωμενη εργασία και την μείωση των αποδοχών του. Ο εργοδότης 
«εθισμένος»  να εφαρμόζει τους νόμους της πιάτσας (εξού μάλλον και το όνομα), τυφλός από αλαζονεία και θράσος, προχωράει στην 
εκδικητική και καταχρηστική απόλυση του συναδέλφου. Κίνηση πανικού και φόβου που αποδεικνύει πως κάποιοι εργοδότες νομίζουν 
ο,τι είναι υπεράνω της εργατικής νομοθεσίας και μπορούν να επιβάλλουν καθεστώς γαλέρας στις επιχειρήσεις τους. 

Την επόμενη μέρα ο απολυμένος μαζί με μέλη του σωματείου προσφεύγει στην Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της Αγ.Παρασκευής 
(ΣΕΠΕ) και καταγγέλλει την υποδηλωμενη εργασία, τη μη καταβολή των εξόδων κίνησης και συντήρησης του δικύκλου καθώς και την 
παράνομη και εκδικητική απόλυση. Μετά από τρεις συναντήσεις στην επιθεώρηση εργασίας, τα διάφορα "σλάλομ" του εκπροσώπου της 
εργοδοσίας, αλλά και τα αδιάσειστα στοιχεία του εργαζομένου, ο "πέλεκυς" πέφτει βαρύς για την επιχείρηση. ΤΟ ΣΕΠΕ αναγνωρίζει 
την παράνομη απόλυση, ζήτα την άμεση επαναπροσληψη του και μεταβιβάζει ολόκληρο το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το σωματείο στην προσπάθειά του να σταματήσει την ασυδοσία στο «ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ» και το καθεστώς γαλέρας που 
εφαρμόζει, αιτείται ελέγχους από το ΣΕΠΕ Αγ. Παρασκευής.Πραγματοποιούνται δύο έλεγχοι,  στις 16 Δεκέμβρη 2018, και στις 20 
Σεπτέμβρη 2020. Ο "πέλεκυς" έγινε "αστροπελέκι" καθώς στον πρώτο έλεγχο διαπιστώθηκε για έξι εργαζόμενους υποδηλωμένη 
εργασία και για έναν αδήλωτη. Στο δεύτερο έλεγχο διαπιστώθηκε για οχτώ εργαζόμενους υποδηλωμένη εργασία.  Επιβλήθηκαν τα 
ανάλογα πρόστιμα στην επιχείρηση και εκ τοτε η επιχείρηση αλλάζει κάθε φορά ΑΦΜ. Ο απολυμένος συνάδελφος προχωρά σε αγωγή 
κατά της επιχείρησης για παράνομη απόλυση συνδικαλιστή και επαναπροσληψη του, υποδηλωμενη εργασία, μη καταβολή εξόδων 
κίνησης και συντήρησης του δικύκλου, καθώς και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Η απόφαση του δικαστηρίου -τόσο σε πρώτο όσο και 
σε δεύτερο βαθμό- δικαιώνει πανηγυρικά τον συνάδελφο. Η εργοδοσία μέχρι σήμερα αρνείται να εκτελέσει την τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση, συνεχίζει να εισφοροδιαφεύγει και να φοροδιαφεύγει, να επιβάλλει αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία και να δαγκώνει 
τους εργαζόμενους μην καταβάλλοντας αυτά που ορίζει η εργατική νομοθεσία. Αυτή η τακτική του «ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ,» αποδίδει 
υψηλά κέρδη. Από το 2018 μέχρι σήμερα έχει ανοίξει δύο καινούργια καταστήματα, στην Κυψέλη και στην Ηλιούπολη. 

Στις 10 Οκτώβρη2022 στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων στο εδώλιο του κατηγορούμενου θα 
κάτσει η εργοδοσία της επιχείρησης «ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ,» Χαλανδρίου. Τα τελευταία τρία χρόνια η 
εργοδοσία έχει αλλάξει το ΑΦΜ της τρείς φορές. Κάθε φορά η «νέα» επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει 
με το ίδιο λογότυπο, στο ίδιο σημείο, με τους ίδιους εργαζόμενους και τους ίδιους εργοδότες. Το 
«ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ,» ακολουθεί αυτή την κουτοπόνηρη τακτική για να μην πληρώνει τα πρόστιμα 
που του έχουν επιβληθεί λόγω της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, να μην εφαρμόζει την 
εργατική νομοθεσία και να μην επαναπροσλάβει το συνάδελφο Θοδωρή Τ. που απολύθηκε λόγω 
συνδικαλιστικής δράσης.  Την Δευτέρα 10 Οκτώβρη 2022 δικάζεται ο δόλος της επιχείρησης και θα 
αποδείξουμε πως η αλλαγή των ΑΦΜ είναι ένα πρόχειρο τέχνασμα για να αποφύγει η εταιρεία τις 
υποχρεώσεις της.
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Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, Οκτώβρης 2022
Σκυλίτση 10 Εξάρχεια /// τηλέφωνο 6946747244,

e-mail:info@sveod.gr /// www.sveod.gr

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις…
Και δεν έχει άλλη

Επιχειρήσεις όπως το ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ, εκμεταλλεύονται νομοθετικά κενά και ανοιγοκλείνουν ΑΦΜ, κατά το δοκούν, με 
άμεσες συνέπειες: α) να διογκώνεται το απόστημα της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας β) να μην πληρώνουν τα πρόστιμα 
γ) να παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία. Το ανήθικο γίνεται νόμιμο. Τα ίδια φυσικά πρόσωπα αλλάζουν τις επαγγελματικές 
τους ταυτότητες (ΑΦΜ) και οι «νέες», ξεπλυμένες πλέον, επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν δαγκώνοντας εργαζόμενους 
και ασφαλιστικά ταμεία. Σε όλη αυτή την κοροϊδία το κράτος έχει τεράστια ευθύνη. Η κρατική νομοθεσία «φροντίζει» ώστε 
να μην υπάρχει κανένας έλεγχος στο φυσικό πρόσωπο του εργοδότη. Με αυτό τον τρόπο κλείνει το μάτι σε εργοδότες όπως 
στο ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ, να κάνουν ότι θέλουν χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν. Να συνεχίζουν να παρανομούν και "να 
μη τρέχει κάστανο". Να εξακολουθούν να μην εκτελούν δικαστικές αποφάσεις. Να ξεγλιστρούν από τα πρόστιμα. Να τους 
επιβραβεύει, εμμέσως πλην σαφώς, αδειοδοτώντας νέα καταστήματα- κάτεργα. 

Η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία ενδημεί στον κλάδο της (ταχυ)εστίασης και στη «βαριά  βιομηχανία» του τουρισμού 
και το "ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ" ανήκει στις επιχειρήσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση 
εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή είναι μια αντικοινωνική πρακτική, που υπονομεύει την συνταξιοδότηση μας καιοδηγεί, 
αργά ή γρήγορα, τα ασφαλιστικά ταμεία στην οικονομική χρεωκοπία. Με μόνο στόχο και σκοπό τον γρήγορο και εύκολο 
πλουτισμό, οι εργοδότες γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια την εργατική νομοθεσία. Είναι εξοργιστικό το γεγονός πως, 
ενώ ο βασικός μισθός είναι μικρότερος από αυτόν που ήταν πριν μια δωδεκαετία (751 ευρώ το 2010) οι εργοδότες αρνούνται 
να καταβάλλουν τις νόμιμες αποδοχές και δεδουλευμένα, όταν η εργατοώρα κοστίζει 4,28 ευρώ (μικτά). Επιπροσθέτως, η μη 
εφαρμογή του ν.4611/2019 στρώνει το έδαφος για τα αμέτρητα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα που συμβαίνουν στο 
επάγγελμά μας. Αν οι εργοδότες τηρούσαν την εργατική νομοθεσία και παρείχαν ΜΑΠ όπως οφείλουν, αρκετοί συνάδελφοι 
θα ήταν ακόμη δίπλα μας, ζωντανοί. Είναι φανερό πως η κατάσταση είναι αφόρητη και οφείλουμε οι εργαζόμενοι να σπάμε 
τη σιωπή μας.

Οι ΑΓΩΝΕΣ δικαιώνονται

Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις στην πίτσα Fun Αγ. Παρασκευής, στο ψητοπωλείο Manologroup (Βόλος), στο 
ψητοπωλείο «Ο Γιώργος» (Γκύζη) και στην TAS coureir αποδεικνύουν πως ο δρόμος του αγώνα οδηγεί σε νίκες. Οι 
συνάδελφοι που αποφασίζουν να σπάσουν τη σιωπή τους δικαιώνονται.  Κάθε φορά που οι εργαζόμενοι ενώνουμε τις 
δυνάμεις μας, συζητάμε και σχεδιάζουμε τα βήματά μας εμφανίζεται στον ορίζοντα η προοπτική νίκης.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να στηρίζουν, να συμμετέχουν και να οργανωθούν στο σωματείο ΣΒΕΟΔ. Η αλληλεγγύη, 
η συναδελφικότητα, το κοινό αίσθημα πως «όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε» αποτελούν τους θεμέλιους λίθους, να μπει 
φρένο και να γκρεμίσουμε το καθεστώς εκμετάλλευσης στο επάγγελμα.

 n ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΦΜ

 n ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 n ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΘΟΔΩΡΗ Τ.


