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δελτίο εργαζομένων στην pizza fan
για να μιλήσουμε εμείς για εμάς, για τα δικαιώματα και τις
συνθήκες εργασίας μας... γιατί στην ενότητα είναι η δύναμη!

NO FUN IN
PIZZA FAN!
Από ό,τι τη φαίνεται η προπαγάνδα των «από πάνω»
λειτουργεί καθώς έχουν διαδοθεί διάφορες φήμες
στα καταστήματα PΙΖΖΑ Fan που δυσφημίζουν
τους συναδέλφους που εργάζονται στην PΙΖΖΑ
Fan Κυψέλης, όπως και τον απολύτως δίκαιο αγώνα
τους. Για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να διηγηθούμε
τι έγινε εκεί και να δείξουμε ποιο είναι πραγματικό
πρόσωπο της εταιρίας PΙΖΖΑ Fan.

2010

Ιούλιος - Στην Pizza Fan Κυψέλης, ή μάλλον Κ. Μακρής
Ο.Ε, σταμάτησαν οι πληρωμές των μισθών, παρόλο που
η δουλειά έμεινε αμείωτη. Ο εργοδότης κ. Μακρής έλεγε
ότι δεν υπάρχουν λεφτά, ενώ οι εργαζόμενοι παρέδιδαν
τουλάχιστον 300 παραγγελίες καθημερινά και δουλεύαμε
υπερωρίες. Η μητρική Pizza Fan δεν αναλάμβανε καμία
ευθύνη, αντίθετα ζητούσε να υπογραφούν νέες συμβάσεις
εργασίας με μείωση μισθού (από 4 και 5 ευρώ, σε 2,5 και
3,5 ευρώ).
Σεπτέμβριος - Ήδη απλήρωτοι 3 μήνες και οι εκβιασμοί
για απόλυση συχνοί ώστε να υπογράψουν οι εργαζόμενοι
τις νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας και να χάσουν στην
ουσία τα δικαιώματα και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.
Πραγματοποιείται στάση εργασίας με τη συμμετοχή όλων
των εργαζομένων του καταστήματος.

τους δικαιώματα. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή εργαζομένων
στην Pizza Fan και απευθυνθήκε στη Συνέλευση Βάσης
Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ), και στο
Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και Επισιτισμού (ΣΣΜ)
για ενημέρωση και συντονισμό ώστε οι διεκδικήσεις να
έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κυκλοφόρησε
ενημερωτικό κείμενο σε 7 γλώσσες που μοιράστηκε σε
καταστήματα Pizza Fan και καλούσε σε συνέλευση.
Μέσα Δεκέμβρη - Μαζί με μέλη των παραπάνω σωματείων
(ΣΒΕΟΔ και ΣΣΜ) έγινε με στέλεχος της μητρικής Pizza
Fan και τον υπεύθυνο του καταστήματος της Κυψέλης
όπου συμφωνήθηκε πως θα πληρωθούν τα χρωστούμενα
σε 4 δόσεις από τη μητρική και πως η πρώτη δόση θα
καταβληθεί, όπως και έγινε, στις αρχές Γενάρη.

2011

Νοέμβρης - Μετά από μια περίοδο υποσχέσεων και
μετακύλησης ευθυνών μεταξύ επιθεωρητών της μητρικής
και ιδιοκτητών του franchise, η μητρική ορίζει ως νέο
διαχειριστή τον κ. Μπόντη, ο οποίος αρχίζει να πληρώνει
τους τρέχοντες μισθούς. Το κατάστημα όμως μένει στην
ιδιοκτησία του κ. Μακρή.

Αρχές Γενάρη - Η Pizza Fan μέσω του κ. Μπόντη ζήτησε
να υπογραφεί νέα σύμβαση, η οποία όμως δεν κατοχύρωνε
τα εργασιακά δικαιώματατων εργαζομένων. Επίσης
επισήμανε πως σε περίπτωση άρνησης, για την καταβολή
των υπόλοιπων δόσεων θα έπρεπε να απευθυνθούν οι
εργαζόμενοι στον κ. Μακρή, ο οποίος ωστόσο είχε γίνει
άφαντος.

Αρχές Δεκέμβρη– Οι εργαζόμενοι αποφασίζουν να μην
υπογράψουν τις νέες συμβάσεις και μη έχοντας καμία
εμπιστοσύνη στη διοίκηση, οι 14 από τους 20 εργαζόμενους
κάνουν καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για να
διεκδικήσουν όλα τα δεδουλευμένα και τα εργασιακά

Φλεβάρης - Μετά από συνάντηση με την Επιθεώρηση
Εργασίας και τις πιέσεις των σωματείων με παρέμβαση στο
κατάστημα της Κυψέλης, καταβλήθηκαν και οι υπόλοιπες
δόσεις χωρίς να υποκύψει κανένας εργαζόμενος στον
εκβιασμό της νέας σύμβασης.

Μέσα Μάρτη - Η εταιρία προχώρησε στην απόλυση
του συναδέλφου Mike προφασιζόμενη ένα “σκίσιμο”
στο παντελόνι. Επιπλέον, προκειμένου να “δέσει”
την απόλυση υποστήριξε πως έδωσε ρέστα πλαστό
πεντάευρο, χωρίς όμως να αναφέρει τα στοιχεία του
πελάτη που παρέλαβε το πλαστό χαρτονόμισμα. Και σα
να μην έφταναν όλα αυτά προχώρησε στον εκφοβισμό
του εργαζόμενου λέγοντας ότι θα τον καταγγείλει
στην αστυνομία. Μετά από 1,5 χρόνο εργασίας στην
Pizza Fan και χωρίς να έχει δώσει κανένα δικαίωμα,
(γιατί όλα τα παραπάνω είναι εμφανώς συκοφαντίες)
ο συνάδελφος απολύθηκε από τον νέο υπεύθυνο με τη
φράση “καλύτερα να σταματήσεις, δε σε γουστάρω”. Η
αντίδραση των συναδέλφων ήταν άμεση. Ακολούθησε
4ωρη παρέμβαση στο κατάστημα της Κυψέλης και
των Εξαρχείων από τα σωματεία ΣΒΕΟΔ και ΣΣΜ
και αλληλέγγυων Οι εργαζόμενοι απαίτησαν άμεση
επαναπρόσληψη του συναδέλφου Mike ή να του δοθεί
κανονική αποζημίωση. Ο Mike δεν είχε τα ένσημα, που
δικαιούταν, όπως περισσότεροι εργαζόμενοι και έτσι δεν
μπορούσε να μπει ούτε στο ταμείο ανεργίας. Ήθελαν να
τον απολύσουν δίνοντας του... 250 ευρώ! Ο συνάδελφος
Mike διάλεξε να πάρει την αποζημίωση. Έγιναν σκληρές
διαπραγματεύσεις μεταξύ ΣΒΕΟΔ και διοίκησης της Pizza Fan και ο Mike πήρε αποζημίωση 6000 ευρώ, η οποία
καταβλήθηκε σε δόσεις από τη μητρική Pizza Fan.
28 Μάη - Ύστερα απέλυσαν το συνάδελφο Μαρίνο
και επιχείρησαν να απολύσουν άλλους 2. Με άμεση
αντίδραση και δυναμική παρέμβαση των σωματείων
ανακλήθηκαν οι απολύσεις των συναδέλφων και
υπογράφη δήλωση, η οποία δέσμευε την εταιρεία να
μην απολύσει κανέναν συνάδελφο από το κατάστημα
της Pizza Fan της Κυψέλης. Υπήρχε και άλλη μια
απόπειρα απόλυσης της συναδέλφισσας Ελένης, αλλά
αυτή τη φορά το θέμα έληξε ήρεμα. Αντέδρασαν πάλι οι
συνάδελφοι και απόλυση δεν έγινε.

Έτσι από 28.5.2011 δεν υπήρχαν άλλες απόπειρες
απόλυσης εργαζομένων από το κατάστημα Pizza Fan
στην Κυψέλη.
* Από τη μέρα που ανέλαβε ο κος Μπόντης, ορίστηκε
και νέα “προϊσταμένη”, η κ. Κουρμπάκη, η συμπεριφορά
της οποίας ήταν απαράδεκτη! Φώναζε, ούρλιαζε χωρίς
λόγο και γενικά δημιουργούσε κλίμα έντασης στο
κατάστημα. Έτσι επιχείρησαν να εξασκήσουν ψυχολογική
πίεση προκειμένου να καμφθεί η συσπείρωση και η
αγωνιστικότητά μας, Αποφάσισαν δηλαδή να «δαμάσουν»
τους «αντάρτες», όσους τόλμησαν να διεκδικήσουν το
δίκιο τους! Οι συνάδελφοι γνώριζαν ότι θα ακολουθούσαν
κάποια μέτρα, θα εφάρμοζαν κάποια κόλπα για τη
διάλυση της ενωμένης ομάδας και ότι σταδιακά θα μας
εξανάγκαζαν σε παραίτηση.
Σε μεταγενέστερο χρόνο οι εργαζόμενοι έθεσαν στις
διαπραγματεύσεις με τη διoίκηση της εταιρείας το
ζήτημα απομάκρυνσης της κ. Κουρμπάκη και η εταιρεία
ικανοποίησε το αίτημα αυτό.

“Δουλεύoντας...
στην pizza fan”
Εργαζόμενοι ή σκλάβοι;
Είναι γνωστό οτι οι εργασιακές σχέσεις ανάμεσα σε
εργαζόμενους και εργοδότες ρυθμίζονται με νόμους
και σύμβασεις. Εάν παίρνεις για την προσφερόμενη
εργασία αυτό που δικαιούσαι, είσαι εργαζόμενος. Εάν
παίρνεις για την προσφερόμενη εργασία όσο θεωρεί
ότι πρέπει να σου δώσει ο εργοδότης, είσαι σκλάβος!
Ο εργαζόμενος προσφέρει συγκεκριμένη εργασία
με καθορισμένους όρους και για αυτό αμείβεται. Τι
γίνετε στη πραγματικότητα; Τυπικά οι νόμοι υπάρχουν,
αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ποτέ αποτελεσματικός
τρόπος επιβολής τους και προστασίας δικαιωμάτων
των εργαζομένων. Έτσι πάντα υπήρχε το δίλημμα: να
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας και να χάσουμε
τη δουλειά μας ή να υποχωρήσουμε μπροστά στις
παράνομες απαιτήσεις των εργοδοτών; Στην ουσία δεν
υπήρχε ο λόγος περί υπεράσπισης δικαιωμάτων των
εργαζομένων.. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι εργοδότες
αύξαναν την πίεση και εμείς υποχωρούσαμε συνεχώς.
Έτσι η σχέση εργασίας σιγά σιγά κατέληξε σε
σκλαβιά... Δηλαδή παγιώθηκαν παράνομες πρακτικές
με το επιχείρημα “αν δεν σου αρέσει φύγε”. Αυτό είναι
εκβιασμός πια, αλλά δυστυχώς το ποινικό δίκαιο
δεν το αναγνώριζει ως εγκληματική πράξη. Δηλαδή
πρέπει να μας αρέσει κάτι, που “έτσι γουστάρει” ο
εργοδότης για να μη χάσουμε την πηγή εισοδήματος!
Έτσι ο εργαζόμενος, που είχε προσληφθεί να κάνει
μια συγκεκριμένη δουλειά και να πάρει αμοιβή γι
αυτό, υποχρεώνεται πια να κάνει και άλλες δουλειές,
που δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει! Αυτό ήδη έχει
γίνει ενός είδους άγραφος νόμος, “κανόνας”! Έτσι
παγιώθηκε επίσης η ανασφάλιστη εργασία. Σε κανέναν,
ειδικά στους διανομείς δεν κάνει πια εντύπωση, ότι
δουλεύουν χωρίς ένσημα, παρόλο που γνωρίζουν καλά
τους πιθανούς κινδύνους (τρακαρίσματα, ασθένειες
κτλ.)! Αν ζήτησει κανείς τα ένσημα του, μπορεί να βρει
το μπελά του. Ή στην καλύτερη περίπτωση να ακούσει
το επιχείρημα, ότι “το μαγαζί δε βγαίνει...”. Όπως
προαναφέραμε, δεν υπήρχε αποτελεσματικός τρόπος
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και
έτσι δημιουργήθηκε προκατάληψη περί “ανίκητου
αφεντικού” και χαμένης πάλης για τον εργαζόμενο.
Παγιώθηκε ο φόβος και έτσι σιγά σιγά πάμε να
καταντήσουμε σαν τα σκυλιά, που περιμένουν
υπομονετικά ποτέ θα μας πετάξει “το αφεντικό κάτι
απ’τα αποφάγια του!”. “Αν δεν σ’ αρέσει φύγε”. Όχι!
δεν μας αρέσει και δεν θα φύγουμε! Θα τα αλλάξουμε
και θα πάρουμε ότι μας ανήκει, ότι δικαιoύμαστε! Δεν
είμαστε σκλάβοι, είμαστε εργαζόμενοι!

Δεν βγαίνει το μαγαζί;
Αυτό το επιχείρημα θα το έχουμε ακούσει πολλές
φορές. Ας κοιτάξουμε το ζήτημα από την άλλη πλευρά.
Σιγά σιγά, μεθοδικά οι εργοδότες μας φορτώσανε με
διάφορες υποχρεώσεις, που δεν είναι στην ουσία
δικές μας. Άρχισαν να απαιτούν να αναλάβουμε
εμείς μέρος των εξόδων των μαγαζιών! Με τον καιρό
αυτό έγινε πια συνήθεια, ή αν θέλετε «κανόνας»!
Από που ως που αφορούν το διανομέα ζητήματα
“μάρκετινγκ” της εταιρείας; Για ποιο λόγο πρέπει να
μοιράζουν οι διανομείς τα διάφορα διαφημιστικά
φυλλάδια, τα κουπόνια, τις εφημερίδες κλπ; Όταν η
εντολή της παραγγελίας λέει “ο διανομέας να κάνει
κλήση”, ή “ο διανομέας να κάνει κλήση στο κινητό”
-κάθε διανομέας της PIZZA Fan έχει δει κάτι τέτοιοδιευκρινίστηκε ποτέ από πιο τηλέφωνο πρέπει να
γίνει η κλήση; Παρόλα αυτά με θράσος μπορεί να μας
ρωτήσουν αν πήραμε τηλέφωνο στον πελάτη, και αν
όχι γιατί δεν το κάναμε. Αυτή η ιστορία συνεχίζετεαι
καθημερινά. Αποφεύγοντας την κόντρα με τον
εργοδότη ή τον υπεύθυνο, οι συνάδελφοι προτιμούν
συχνά να χρησιμοποιούν τα δικά τους τηλέφωνα
για την επικοινωνία με τον πελάτη με δικά τους
έξοδα... Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο περίπου
κοστίζουν αυτές οι “αναπάντητες κλήσεις”. “Ε, δεν
βαριέσαι, το πουρμπουάρ της μιας βραδιάς είναι” θα
πει κανείς, αλλά αυτό είναι έξοδο της επιχείρησης
πρώτα από όλα! Με τη σιωπή μας συμφωνούμε και
αναγνωρίζουμε “το δικαίωμα” του εργοδότη να έχει
απαιτήσεις να αναλαμβάνουμε εμείς μέρος εξόδων
της επιχείρησης “για το καλό του μαγαζιού”. To θράσος
κάποιων καταστηματαρχών έφτασε στο σημείο να
απαιτούν από τους εργαζόμενους να καταβάλλουν
4,50 ευρώ μηνιαίως για καθαρισμό των τζαμιών
του καταστήματος. (Αυτή τη φορά δεν αναφέρουμε
τα καταστήματα και τον καταστηματάρχη). Εμείς
παρέχουμε στην εταιρεία όχι μόνο την εργασία μας,
αλλά και το μηχανάκι (μέσο μεταφοράς δηλαδή). Έχει
κανείς μετρήσει πόσο περίπου πληρώνει απ’ τη τσέπη
του για βενζίνη και σέρβις κάθε μήνα; Για παράδειγμα,
σε 4ωρη βάρδια, μόνο οι βενζίνες είναι γύρω στα 80
ευρώ το μήνα! Δημιουργείται το ερώτημα, γιατί να
πληρώνουμε τα λεφτά αυτά εμείς; Όταν και αυτό το
έξοδο είναι έξοδο της επιχείρησης;
Μήπως είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους οι
εργοδότες; Μήπως κολλάνε τα ένσημα, ή πληρώνουν
τις νυκτερινές προσαυξήσεις, τις αργίες, τις υπερωρίες,
τα δώρα και τις άδειες; Επίσης πληρώνουν επίδομα
σέρβις για το μηχανάκι και για εξοπλισμό προστασίας;
Για μετρήστε ποσά γλιτώνει κάθε εταιρεία ή το μαγαζί
μη πληρώνοντας τις υποχρεώσεις του; Ταυτόχρονα το
ίδιο παραμύθι το “μαγαζί δεν βγαίνει” (ξέρετε κανέναν
εργοδότη που το μαγαζί βγαίνει;). Μήπως ήλθε η ώρα

Υπάλληλοι ή συνέταιροι;
Δημιουργείται επίσης άλλη μια ερώτηση: αν είμαστε
συνεταίροι, τότε γιατί δεν παίρνουμε το μερίδιο απ’
τα κέρδη; Αν πάλι είμαστε υπάλληλοι, για ποιο λόγο
συμμετέχουμε στα έξοδα της επιχείρησης; Δηλαδή στα
κέρδη είμαστε υπάλληλοι και στα έξοδα συνέταιροι;
Στη φράση που ακoύγεται συχνά απ’ τα “αφεντικά” μας
“Είναι το μαγαζί μου και κάνω ότι γουστάρω” πρέπει να
τους θυμίζουμε ότι ακόμα ισχύει η εργατική νομοθεσία
και πρέπει να εφαρμόζεται ακόμα και στο μαγαζί του...
.
Δύο σταθμά, δύο μέτρα
Η διοίκηση της μητρικής εταιρείας PΙΖΖΑ Fan, υποτίθεται
ότι δεν είναι αρμόδια για τα ζητήματα προσωπικού
και μισθοδοσίας στα καταστήματα φραντσαϊζ. Όμως
όταν το θεωρεί απαραίτητο, ανακατεύεται σ ‘αυτά τα
ζητήματα χωρίς κανένα πρόβλημα. Για παράδειγμα,
έχει κυκλοφορήσει οδηγία στα καταστήματα, σύμφωνα
με την οποία απαιτεί απόλυση του εργαζόμενου σε
περίπτωση που ο πελάτης παραπονεθεί για κάτι (π.χ
για την εμφάνιση του διανομέα, για την ποιότητα του
προϊόντος, για την ώρα παράδοσης κλπ). Κανείς
δεν μπαίνει σε διαδικασία να ψάξει αν ισχύουν ή όχι
τα παράπονα. Για παράδειγμα, ο συνάδελφος Μάικ
απολύθηκε, επειδή δήθεν έδωσε για ρέστα πλαστό
5-ευρο. Η καταγγελία όμως έγινε από πελάτισσα
η οποία δεν έκρυβε τις ρατσιστικές της διαθέσεις
απένατι στο συνάδελφο ο οποίος είναι αφρικανός..
Με την παρέμβαση σωματείου ΣΒΕΟΔ, το θέμα
λύθηκε δίκαια για το συνάδελφο. Το ίδιο έχει συμβεί
σε πολλά καταστήματα της PΙΖΖΑ Fan, πάντα με την
απαίτηση της μητρικής. Όταν όμως παραβιάζονται τα
στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα, τότε η διοίκηση της
μητρικής σιωπά. Γενικά αυτή η ιστορία με το φρανσζαϊζ
πιστεύουμε ότι είναι καλά στημένα νομικά κόλπα.
Τι πρέπει να κάνουμε;
Αυτή η ερώτηση είναι επίκαιρη, ειδικά τώρα που
οι νόμοι γίνονται όλο και πιο αντεργατικοί, που
αυξάνεται η ανεργία και δυσκολεύουν τα πράγματα.
Ένας εργαζόμενος μόνος του δεν έχει πολλές
πιθανότητες να βγει νικητής. Δηλαδή να πάρει ό,τι
δικαιούται, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του και
να μη χάσει τη θέση εργασίας του. Δυστυχώς πολλοί
συνάδελφοι όχι μόνο δεν έχουν εμπιστοσύνη στους
άλλους συναδέλφους, αλλά αρκετές φορές απλά
«κοιτούν τη δουλίτσα τους», αδιαφορώντας για τους

διπλανούς τους. Σε αυτό έπαιξαν τον ρόλο τους και
τα κόλπα “διαχείρισης του προσωπικού”, που συχνά
εφαρμόζουν τα “αφεντικά”. Στην ουσία είναι γνωστά
σε όλους. Είναι οι ρουφιάνοι, που προσπαθούν να
βολευτούν ρουφιανεύοντας. Αυτός που ρουφιανεύει
“επιβραβεύεται” με περισσότερες ώρες εργασίας, που
κόβονται ως τιμωρία από αυτόν που διεκδικεί.
Εμείς οι εργαζόμενοι της PΙΖΖΑ Fan, είμαστε μαζί για να
υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον είμαστε μαζί επειδή
παλεύουμε και για τον εαυτό μας, είμαστε μαζί για να
παλέψουμε και να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε.
Είμαστε μαζί για να διατηρούμε τις θέσεις εργασίας
μας, να διατηρήσουμε τα δώρα και τα επιδόματα,
για να μην πληρώνουμε απ’ τη τσέπη μας τα έξοδα
των επιχειρήσεων (βενζίνη, τηλέφωνο, σερβις κλπ).
Είμαστε μαζί για να μην τολμήσει κάνεις να μας κάνει
“ό,τι γουστάρει” να μας κάνει εργαζόμενους-δούλους!
Δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο η συναδελφικότητα και
η αλληλοϋποστήριξη. Κανείς δε θα μας υπολογίσει, αν
δεν γίνουμε ενωμένη δύναμη. Συνάδελφοι, ελάτε να
γνωριστούμε, να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον,
να συζητήσουμε για τα προβλήματά μας και να βρούμε
τρόπους επίλυσης. Υπάρχουν τρόποι και μπορούμε να
λύσουμε πολλά ζητήματα χωρίς απώλεια της θέσης
εργασίας και της αξιοπρέπειάς μας. Είμαστε ανοικτοί
σε όλους τους συναδέλφους, που θέλουν να σταθούν
μαζί μας.

Κανένας εργαζόμενος δεν είναι μόνος
\

>> Συνέλευση
κάθε Σάββατο, 10πμ
στα γραφεία του σωματείου ΣΒΕΟΔ
(Συνέλευσης Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλων)

Κάθε συνάδελφος μπορεί να εκφράζει τις απόψεις
του/της, να ενημερώνει και να ενημερώνεται για
τα προβλήματα στους χώρους εργασίας
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.8822277,
(Σάββατο 10πμ-1μμ & 6-10μμ)
http://www.sveod.gr/
epitropi.delivery@yahoo.gr

επιτροπή

να παρέχουμε εμείς το αλεύρι, το τυρί και όλα τα
απαραίτητα υλικά για να βγει το μαγαζί καλύτερα;

delivery

>> Συζήτηση
Σάββατο 23 Ιούνη
10πμ, στα γραφεία του
σωματείου ΣΒΕΟΔ,
Ομήρου Σκυλίτση 10, Εξάρχεια

