
 
ΓΔΝ ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΜΑ –  

ΓΔΝ ΥΑΡΗΕΟΤΜΔ ΑΛΛΟ ΚΛΔΜΜΔΝΟ ΠΛΟΤΣΟ ΣΖΝ ΔΡΓΟΓΟΗΑ! 
 
Ο ύιινγνο Τπαιιήιωλ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αηηηθήο θαη νη εξγαδόκελνη ζηα θεληξηθά γξαθεία θαη 
ηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο «Παπαζωηεξίνπ Α.Δ.» θαη «Παπαζωηεξίνπ Ο.Δ.» δειώλνπκε όηη: 
 
Θεωξνύκε άδηθε θαη αλαίηηα ηελ εξγνδνηηθή απόθαζε γηα κείωζε ηωλ κηζζώλ καο, γηα 
βιαπηηθή αιιαγή ηωλ εξγαζηαθώλ καο ζρέζεωλ ζε κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη ηελ κνλνκεξή εθ 
πεξηηξνπήο εξγαζία πνπ πινπνηεί ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 
Τηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο έγηλε πιένλ θαλεξό, όηη ε εξγνδνζία ηεο εηαηξείαο ζέιεη λα κεηαθέξεη ην βάξνο ηεο 
θξίζεο ζηνπο εξγαδόκελνπο, λα «μεκπεξδεύεη» κε ηηο ππνρξεώζεηο απέλαληί καο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ 
έρνπκε σο εξγαδόκελνη. 
Κακία νηθνλνκηθή θαηάζηαζε –κε βάζε όια ηα ζηνηρεία – δελ δηθαηνινγεί ηελ ξηδηθή κείσζε ησλ απνδνρώλ 
καο θαη ηελ θαηαπάηεζε όισλ ησλ εξγαζηαθώλ καο δηθαησκάησλ. Θεσξνύκε όηη όιεο νη απνθάζεηο ζρεηηθά 
κε ηελ κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο καο από πιήξνπο ζε κεξηθήο απαζρόιεζεο, όπσο θαη ε 
κεηαηξνπή όζσλ δελ δέρζεθαλ απηό ην κέηξν ζε εθ πεξηηξνπήο εξγαδόκελνπο είλαη αδηθαηνιόγεηε. 
Θεσξνύκε επίζεο, όηη ν ηξόπνο πνπ έγηλαλ νη αιιαγέο ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο δελ είλαη λόκηκνο. 
Με εξγνδνηηθνύο εθβηαζκνύο, ςπρνινγηθέο θαη αηνκηθέο πηέζεηο, δηαζπαζηηθέο ηαθηηθέο επέβαιιαλ ηηο 
αηνκηθέο ζπκβάζεηο. Με δηιήκκαηα ηύπνπ: «ζπλνιηθό θιείζηκν ή κεξηθέο απνιύζεηο», «αηνκηθέο ζπκβάζεηο 
κεξηθήο απαζρόιεζεο ή απνιύζεηο», ζην όλνκα ηεο θξίζεο, ηεο πηώζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ ηδίξσλ, 
θαηαζηξαηήγεζαλ όια ηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα, ηνπο όξνπο θαη ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο καο, ηηο απνδνρέο 
καο.  
Η εηαηξεία «Παπαζσηεξίνπ Α.Ε.» όρη κόλν δελ «είλαη γηα θιείζηκν» ώζηε λα ρξεηάδεηαη ππαγσγή ζε εηδηθό 
θαζεζηώο, πξνϋπόζεζε πνπ νξίδεη θαη ν λόκνο, αιιά άλνημε λέν θαηάζηεκα. Η πξόζθαηξε κείσζε ηνπ 
ηδίξνπ δελ ζεκαίλεη όηη ε εηαηξεία δελ έρεη  θεξδνθνξία!  
 

ΛΔΜΔ ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΟΥΗ ΣΗ ΑΣΟΜΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ! 
 
Πξόθεηηαη γηα εξγνδνηηθέο ζπκβάζεηο θνκκέλεο θαη ξακκέλεο ζηα κέηξα ηωλ εξγνδνηώλ, πνπ δηαιύνπλ 
θάζε έλλνηα εξγαηηθνύ δηθαηώκαηνο.  
Γελ αλαγλωξίδνπκε ην λόκν 3899/2010, απαηηνύκε ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Πξναζπίδνπκε ζπιινγηθά ηνπο 
κηζζνύο θαη ηα δηθαηώκαηα καο. Πξναζπίδνπκε ηε ζπιινγηθή ζύκβαζε ηνπ ζωκαηείνπ καο πνπ ηζρύεη 
γηα όινπο καο. Γελ λνκηκνπνηνύκε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εξγνδνζίαο πνπ ρωξίο ζπιινγηθή 
δηαβνύιεπζε κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ην ύιινγό καο –ωο όθεηιε- πίεζε λα ππνγξαθηνύλ 
αηνκηθέο ζπκβάζεηο κέζα ζε 48 ώξεο. Αξλνύκαζηε λα ζπκθωλήζνπκε νηηδήπνηε ζε αηνκηθή βάζε. 
Καηαγγέιινπκε ηελ εξγνδνηηθή απόθαζε «θαηάξγεζεο» ηεο πιινγηθήο ζύκβαζεο καο. 
Οη κηζζνί καο είλαη αδηαπξαγκάηεπηνη, όζν αδηαπξαγκάηεπην ήηαλ γηα ηελ εξγνδνζία λα κε κνηξάδεηαη ηα 
θέξδε ηεο κε ην πξνζσπηθό ηεο όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα άγξηαο θεξδνθνξίαο πνπ κε ηε δνπιεηά καο 
πινύηηζε ηνπο εξγνδόηεο ρξόληα ηώξα. Έρνπκε δώζεη «δαλεηθά θαη αγύξηζηα» ρηιηάδεο επξώ απιήξσηεο 
ππεξσξίεο θαη κόληκεο ιηηόηεηαο ν θαζέλαο καο ζηελ «εηαηξεία» θαη ηνλ εξγνδόηε. Δελ αληέρνπκε άιιν, 
έρνπκε πάλσ απ΄ όια αμηνπξέπεηα λα κελ δνπιεύνπκε δσξεάλ όπσο ζηε θενπδαξρία! Δελ αλερόκαζηε λα 
κνηξαζηνύκε ηελ όπνηα ραζνύξα! Δελ πξνθαιέζακε εκείο ηελ θξίζε, δελ ηελ πιεξώλνπκε εκείο. Η 
εξγνδνζία πεξηθξνπξεί ηα θέξδε ηεο ζπκπηέδνληαο ηνπο κηζζνύο καο. Σην όλνκα ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο θαη 
ηεο θξίζεο μεκπεξδεύεη κε ζπκβάζεηο, ππνρξεώζεηο θαη ην εξγαηηθό θόζηνο, δειαδή ηε δσή καο! Σην όλνκα 
ησλ όπνησλ ζεκεξηλώλ δεκηώλ, ζέιεη λα καο ρξίζεη ...ζπλέηαηξνπο δεηώληαο ηελ «ζπκβνιή» καο θαη ζπζίεο, 
απνζησπώληαο όηη πξηλ ηηο δεκίεο ππήξραλ θέξδε, όηη καο θιέβεη ηνλ πινύην πνπ εκείο παξάγνπκε πνιιά 
ρξόληα ηώξα. 
Καινύκε ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο λα πάξεη πίζω όια ηα κέηξα πνπ κεηέβαιιαλ ηηο εξγαζηαθέο καο 
ζρέζεηο άκεζα. 
ε πεξίπηωζε πνπ ε εξγνδνζία δελ ππνρσξήζεη από ην πεηζόθνκκα ησλ κηζζώλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 
καο, απνθαζίδνπκε αγωληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη θαηαγγέιινπκε δεκνζίσο ηελ εξγνδνηηθή 
πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ησλ δηθαησκάησλ καο. 
ήκεξα δηαιέγνπκε ηελ αγωληζηηθή δηέμνδν, πνπ είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηωλ 
ζέζεωλ εξγαζίαο θαη ηωλ δηθαηωκάηωλ καο. Δληζρύνπκε ηελ ελόηεηα θαη ηελ αιιειεγγύε καο. 
 

Όινη ζηελ 24-ωξε πξνεηδνπνηεηηθή ΑΠΔΡΓΗΑ ζηελ εηαηξεία,  

Πέκπηε 14 Απξίιε 2011 
 

- ύιινγνο Τπαιιήιωλ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αηηηθήο 
- Δξγαδόκελνη ζηνλ Παπαζωηεξίνπ Α.Δ. θαη Ο.Δ. 


