Αυξήσεις στους μισθούς
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

& Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Τα αντεργατικά μέτρα που ψηφίστηκαν από τις
κυβερνήσεις πασοκ-νδ-συριζα-ανελ μέσω των μνημονίων από το 2010 και μετά, άνοιξαν ένα αδυσώπητο και
ασταμάτητο κύκλο επίθεσης ενάντια στα εργασιακά
μας δικαιώματα, τους μισθούς μας και τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας, επιδιώκοντας να τσακίσουν κάθε
μικρή και μεγάλη αντίσταση στους χώρους εργασίας
μας.
«Πίσω από τη Τρόικα το ξέρουμε καλά,
παίζουνε κρυφτό τα ντόπια αφεντικά»

Σε σχέση με τα παραπάνω, πολύ αντιπροσωπευτική
περίπτωση είναι η εργοδοσία Public. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Την επιβολή των ατομικών συμβάσεων και
τις μειώσεις των μισθών; Την προσπάθεια κατάργησης
της Κυριακάτικης αργίας; Την οριστική κατάργηση
αυξήσεων και επιδομάτων για όσους προσλήφθηκαν
μετά το 2012 (γάμου, παιδιού, οθόνης); Την κατάργηση
των ωριμάνσεων; Τη χυδαία αξιοποίηση του νόμου για
μισθολογική διαφοροποίηση για τους εργαζόμενους
κάτω από 25 χρονών; Την απαράδεκτη πρακτική
πληρωμής των ταμειακών ελλειμμάτων από την τσέπη
των συναδέλφων από τα ταμεία, ακόμα και από
εποχιακούς εργαζόμενους; Το ξεχείλωμα του 8ωρου
των συναδέλφων μας στα κεντρικά γραφεία; Στο
συγκεκριμένο εργασιακό χώρο οι συνάδελφοι
έρχονται αντιμέτωποι με τις ''αξίες'' της εταιρίας, που
με τόσο κομπασμό παρουσίασαν σχετικά πρόσφατα οι
διευθυντές, προπαγανδίζοντας το ''όραμα'' της
εργοδοσίας, οι οποίες υποτιθέμενες αξίες έχουν
δημιουργήσει κατά τη γνώμη μας τους μισθούς πείνας,
την εντατικοποίηση, τους εργαζόμενους-λάστιχο.
Ως Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου - Ψηφιακών
Μέσων θεωρούμε ότι μόνο η συλλογική οργάνωση και

ΤΩΡΑ!

αντίσταση στους χώρους δουλειάς μπορεί να βάλει
φραγμό στην εργοδοτική αυθαιρεσία και ασυδοσία. Με
συναδελφικότητα και αλληλεγγύη συσπειρωνόμαστε
και διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεν
αναμένουμε λύσεις από την κυβέρνηση συριζα-ανελ, οι
οποίοι είναι οι διαχειριστές της μιζέριας μας.
Επιδιώκουμε συλλογικά και από κοινού να διεκδικήσουμε το δίκιο μας και τη συλλογική μας αξιοπρέπεια.
Μερικά στιγμιότυπα από εργατικές διεκδικήσεις:
Τα Χριστουγεννιάτικα ρεπό (2014)
Για πολλά χρόνια κατά την περίοδο των γιορτών των
Χριστουγέννων, η εργοδοσία Public ανάγκαζε τους
εργαζόμενους να δουλεύουν παράνομα τα ρεπό τους
στο όνομα της εντατικοποίησης της εργασίας με
απώτερο στόχο την αύξηση των τζίρων. Η παύση αυτής
της απαράδεκτης και παράνομης πρακτικής ήλθε μετά
από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις του
Συλλόγου με όλα τα μέσα που είχαμε διαθέσιμα. Από
παρεμβάσεις στο Υπουργείο εργασίας και την Επιθεώρηση εργασίας, μέχρι και έμπρακτες διαμαρτυρίες και
απεργιακές περιφρουρήσεις.
Τα σκαμπό (2014)
Το ζήτημα των σκαμπό στα Public υπήρξε άλλη μια
μάχη για την υπεράσπιση αυτονόητων εργασιακών
δικαιωμάτων. Η νικηφόρα έκβαση αυτής της μάχης δεν
ήταν αυτονόητη ούτε και εύκολη. Η μαζική ενημέρωση
των συναδέλφων μας σε μια επιχείρηση, που τώρα
μετρά έως και 50 καταστήματα, δεν θα μπορούσε να
είχε γίνει χωρίς την συλλογική δράση και την ανιδιοτελή
συμμετοχή των συναδέλφων από το κλαδικό σωματείο.
Mystery πελάτες (2014 – 2016)
«Η αλληλεγγύη η συναδελφική στα αφεντικά φέρνει ταραχή»

Η μισητή πρακτική των Mystery πελατών στα Public
έληξε ύστερα από την πολύχρονη και έκδηλη δυσφορία
των συναδέλφων. Ο ΣΥΒΧΨΑ κατήγγειλε αυτή τη νοσηρή πρακτική, που έφτασε να γίνει κριτήριο στις αυξομει-

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Να συμμετέχουμε όλες κι όλοι
στη Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας

Κυριακή 4 Δεκέμβρη, 11πμ
στα γραφεία μας (Λόντου 6, Εξάρχεια)

ώσεις των μπόνους - κουπονιών και που αναδεικνύει τις
πραγματικές αξίες της εργοδοσίας. Αξίες που
καλλιεργούν μια κουλτούρα ρουφιανιάς και υποταγής
στο φόβο. Αντιπαραβάλλοντας τις δικές μας αξίες
αξιοποιήσαμε κάθε μέσο διαμαρτυρίας και ενημερώσαμε το σύνολο του κλάδου καθώς και το καταναλωτικό κοινό ότι για εμάς «το νόμιμο δεν είναι και
πάντα το ηθικό».
Η Κυριακάτικη αργία (2014 -2016)
«Δε σου λείπουν οι ώρες για να ψωνίσεις.
Σου λείπουν τα φράγκα και οι ώρες για να ζήσεις»

Πάνω από 3 χρόνια τώρα ο Σύλλογος μαζί με το
Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της
Κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια
δίνει τη μάχη για την υπεράσπιση της Κυριακάτικης
αργίας. Με αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσειςπεριφρουρήσεις, μαζικά μοιράσματα και αφισοκολλήσεις στις διάφορες περιοχές της Αθήνας καθώς και
στα καταστήματα Public, διεκδικούμε το δικαίωμά μας
στον ελεύθερο χρόνο, το δικαίωμα στην Κυριακάτικη
αργία. Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή του ΣΥΒΧΨΑ
υπήρξε καθοριστική στο να αναδείξει ένα ζήτημα που
αφορά το σύνολο του εργατικού κινήματος. Η πρόσφατη πρακτική σε κάποια καταστήματα της αλυσίδας, να
αξιοποιήσουν συναδέλφους στις Κυριακάτικες αργίες με
ωράριο κάτω από 8 ώρες ώστε να μη παίρνουν εξτρά
ρεπό, επιβεβαιώνει την πάγια τακτική της εργοδοσίας
που έχει να κάνει με τη συνεχή εκμετάλλευση των
εργαζομένων. Στόχος είναι η κατασκευή εργαζόμενωνλάστιχο με κίνητρο την συνεχόμενη κερδοφορία των
επιχειρήσεων, τσακίζοντας ότι πιο πολύτιμο έχουμε,
τον ελεύθερο χρόνο μας.
Λευκές Νύχτες ( 2013-2016 )
«Η “Λευκή Νύχτα” των αφεντικών
είναι το “μαύρο” στις ζωές των εργατών».

Κομμάτι του αγώνα ενάντια στην ελαστικοποίηση των
σχέσεων εργασίας υπήρξε και η συνεχής παρέμβασή μας
στις παράνομες φιέστες των εργοδοτών σε διάφορες
περιοχές της Αθήνας. Η επέκταση του ωραρίου μέχρι
αργά στις νυχτερινές ώρες έχει τη σάπια ονομασία
«Λευκή Νύχτα». Ο Σύλλογός μας επεδίωξε να παρέμβει
μαζί με διάφορα σωματεία και συλλογικότητες ενάντια
στη παράνομη και καταχρηστική επέκταση του
ωραρίου και σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχε θετικό
αποτέλεσμα(πχ σε Ν.Σμύρνη, Γλυφάδα, Μαρούσι κ.α.).
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Τον Μάιο του 2015 ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου - Ψηφιακών Μέσων Αττικής προχώρησε στην
αναγκαία και μαζική καταστατική συνέλευση, ώστε να

εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων στα Public. Η
αδιαλλαξία της εργοδοσίας και των διευθυντών μπορεί
να απαντηθεί μόνο με τη συλλογική στάση των
συναδέλφων. Είτε δουλεύουν στα ταμεία, στα καφέ,
στα γραφεία, στο service, είτε είναι πωλητές στα κινητά
και στα βιβλία. Επίσης δεν αποδεχόμαστε την
εξευτελιστική διάκριση ανάμεσα σε εποχιακούς και
μόνιμους εργαζόμενους, σε βάουτσερ και σε ΕΣΠΑ, πόσο
μάλλον σε εργαζόμενους άνω και κάτω των 25 ετών.
Ο Σύλλογός μας δεν κάνει διακρίσεις με γνώμονα το
περιεχόμενο της εργασίας των συναδέλφων, και δεν
μένει αδιάφορος στο γεγονός ότι η εταιρία Public
συνεργάζεται με εργολάβους (πχ υπηρεσίες καθαρισμού), οι οποίες εκμεταλλεύονται στεγνά συναδέλφους
μας μετανάστες, καταργώντας ωράρια και άδειες και
παρακρατώντας τα ένσημα.
Για αυτούς τους λόγους τον Ιούνιο του 2016 προχωρήσαμε ως Σύλλογος, με δίκη μας πρόσκληση, σε μια εφ’
όλης της ύλης συνάντηση με την εργοδοσία. Στη
συνάντηση ξεκαθαρίσαμε πως ενώ είμαστε ανοικτοί στο
διάλογο, σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσουμε
από τα αυτονόητα δικαιώματα μας. Από το επίδομα
ταμείου έως ένα μισθό αξιοπρέπειας και όχι ένα επίδομα
πείνας. Από τη Κυριακάτικη αργία έως τις καταχρηστικές
απολύσεις. Σε σχέση με τα ζητήματα που παραθέσαμε
στην εργοδοσία, η απάντηση που λάβαμε ήταν ξεκάθαρα αρνητική.
Συνάδελφε, συναδέλφισσα,
Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να παλεύει μαζί με κάθε
συνάδελφο που έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας. Κάθε
νέο μέλος είναι ένα βήμα για την ενότητα των
συναδέλφων μας για τους αγώνες που έχουμε μπροστά
μας. Είναι ένα βήμα για την υπογραφή συλλογικής
σύμβασης εργασίας. Κάθε συνάδελφος και συναδέλφισσα είναι ανεκτίμητος και ανεκτίμητη. Ο Σύλλογός μας
δεν έχει επαγγελματικά και μισθωτά στελέχη. Ο
Σύλλογος είμαστε όλοι εμείς οι κακοπληρωμένοι και
εξαντλημένοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες - άνεργοι και
άνεργες.
Κανένας νικηφόρος αγώνας δεν είναι εφικτός χωρίς
εσένα. Καμιά λύση δεν έρχεται από κάποιους άλλους. Ο
Σύλλογος είσαι εσύ, και είμαστε όλοι εμείς που αλληλοϋποστηριζόμαστε, ηθικά, οικονομικά, αγωνιστικά.
Συνάδελφε, συναδέλφισσα,
έλα σε επικοινωνία με το Σύλλογο, συζήτησε για τα
προβλήματά σου αλλά και τις μικρές και μεγάλες
αντιστάσεις που πραγματοποιούνται κάθε μέρα στους
χώρους εργασίας μας. Γίνε μέλος του Συλλόγου,
ενίσχυσε τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις μας.

Διαβάστε όλες τις ανακοινώσεις του Συλλόγου μας (από το 2014) με βασική αναφορά στην
εργασιακή πραγματικότητα στα Public: https://bookworker.wordpress.com/category/public

για τις νέες «Λευκές Νύχτες»
που έρχονται κατά πάνω μας…
Όπως έχουμε καταδείξει μέσα από τις πολλές πλέον
μάχες που έχουμε δώσει σε νομικό και κινηματικό
επίπεδο ενάντια στο βάρβαρο θεσμό της «Λευκής
Νύχτας», όλες οι «Λευκές Νύχτες» που έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στις γειτονιές
πέριξ της Αθήνας είναι παράνομες. Κι αυτό γιατί σε
καμιά περίπτωση δεν είχε δοθεί η αναγκαία άδεια της
Περιφέρειας. Και παρόλο που εμείς δεν είμαστε εδώ για
να προασπιστούμε τους νόμους, αλλά τα δικά μας
αυτόνομα συμφέροντα ως εργαζόμενοι, και παρόλο
που είμαστε ενάντια στις «Λευκές Νύχτες» ακόμα και αν
ήταν νόμιμες, προφανώς και θα καταδεικνύουμε την
εργοδοτική αυθαιρεσία και θα την πολεμάμε και με τα
όποια νομικά όπλα μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας.
Κάπως έτσι επιχείρησε να λειτουργήσει μέχρι τα
μεσάνυχτα και το κατάστημα Public Γλυφάδας τον
περσινό Δεκέμβρη στο πλαίσιο της «Κόκκινης Νύχτας».
Ώσπου βέβαια με την κινητοποίησή μας, όπως κάναμε
και σε άλλα παρακείμενα καταστήματα, επιβάλλαμε το
κλείσιμό του.
Στη συνάντησή μας με την εργοδοσία του Public υπήρξε
δέσμευση ότι κανένα κατάστημα δε θα ανοίγει σε
«Λευκή Νύχτα», εφόσον δεν πληρούνται οι νόμοι όροι.
Αναμένουμε… (Βέβαια, εμείς θα είμαστε και πάλι εκεί!)

>> μια στιγμή από την κινητοποίησή μας το Δεκέμβρη του 2015
ενάντια στην «Κόκκινη Νύχτα» της Γλυφάδας

Επί του πιεστηρίου:

Η «μαύρη Παρασκευή» δεν είναι γιορτή.
Είναι καφρίλα εργοδοτική-καταναλωτική.
Σε αυτό το νέο κρούσμα εργοδοτικής ασυδοσίας
δε θα μπορούσε, όπως φαίνεται, να μην πρωταγωνιστήσει η εργοδοσία του Public.
Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωσή μας κι ενημερώσεις
στο blog του Συλλόγου μας

αφίσα που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2016
αυτοκολλητάκια που κυκλοφόρησαν
στα τέλη του 2015

Προς τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους
που εργάζονται στα καταστήματα Public σε διάφορα
σημεία της ελληνικής επικράτειας εκτός Αττικής:
Για να σταθούμε δυναμικά απέναντι στην (κοινή)
εργοδοσία μας και γενικά για να αγωνιστούμε πιο
αποτελεσματικά για τα εργατικά μας συμφέροντα και
δικαιώματα θα είναι κομβικό να προτάξουμε τη
συλλογική μας δύναμη και τη συναδελφική αλληλεγγύη.
Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και αν δεν υπάρχει η
δυνατότητα να γραφτείτε ως μέλη στο κλαδικό
σωματείο μας (ΣΥΒΧΨΑ), σας καλούμε να έρχεστε σε
επικοινωνία μαζί μας (μέσω τηλεφώνου ή και email) για
κάθε κρούσμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας που μπορεί να
συμβαίνει στο χώρο εργασίας σας.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας
με τους

ΑLEX K. & STEF [Last Drive members]

La Mano y el Corazon
(acoustic projects)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016
έναρξη: 9μμ
στα γραφεία μας
Λόντου 6, Εξάρχεια (2ος όροφος)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΧΑΡΤΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η δυνατότητα μας να βάζουμε φρένο
στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία
περνάει μέσα από την συσπείρωση στο Σύλλογο μας!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν ξεχνάμε
να καταβάλουμε την ετήσια συνδρομή μας στο Σύλλογο και να στηρίζουμε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
Στείλτε και το email σας στο sylyp_vivliou@yahoo.gr για να λαμβάνετε ενημερώσεις από το Σύλλογο.
Εβδομαδιαία -ανοιχτή σε όλους τους συναδέλφους- συνέλευση δράσης
κάθε Πέμπτη στις 7.30μμ, στα γραφεία μας (Λόντου 6, Εξάρχεια, 2103820537)

bookworker.wordpress.com

