ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΔ
ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ! ΩΣ ΕΔΩ!
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση συνεχίζει την ομοβροντία αντεργατικών μέτρων που
χειροτερεύει τους όρους εργασίας και ζωής, κάνοντας πραγματικότητα όλες
τις απαιτήσεις της εργοδοσίας. Τώρα επιχειρεί χτύπημα του 8ωρου.
Νομοθετεί για πρώτη φορά στη χώρα μας τη 10ωρη εργασία, 134 χρόνια μετά
την απεργία του Σικάγο και ακριβώς 100 χρόνια μετά την πρώτη νομοθέτηση
του 8ωρου στην Ελλάδα.
Δε θα αφήσουμε να μας γυρίσουν έναν αιώνα πίσω!
Με βάση την κυβερνητική ανακοίνωση «οι επιχειρήσεις θα μπορούν να
απασχολούν εργαζόμενους ως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου 6μηνου εξοφλούν τις ώρες με
αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας…». Ειδικά όσοι εργάζονται με
σπαστά ωράρια θα είναι όλη μέρα στη δουλειά. Τι ζωή θα είναι αυτή με 10
ώρες δουλειάς, χωρίς ελεύθερο δημιουργικό χρόνο, σε συνθήκες που η
δουλειά πέρα από πολύωρη είναι και άχαρη, μονότονη και μας εξαντλεί αντί
να είναι ολιγόωρη, δημιουργική, να μας ευχαριστεί και να καλύπτει τις
ανάγκες μας, όπως αρμόζει στους ανθρώπους ειδικά τον 21ο αιώνα;
Με το ίδιο νομοσχέδιο πάνε να χτυπήσουν ακόμα παραπέρα το δικαίωμα
μας στην Κυριακάτικη αργία αφού αναφέρει: «προσθήκη επιχειρήσεων και
εργασιών στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την Κυριακή». Πατάνε στα
νομοσχέδια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ για να
μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Μαζί με την οδηγία της ΕΕ για τη διευθέτηση του
χρόνου εργασίας και την εξαήμερη εργασία οδηγούν στην αδιάλειπτη εργασία
ακόμα και 12 ημερών!
Δεν φτάνει που χτυπάνε τους μισθούς, που διευκολύνουν τις απολύσεις, που
έδωσαν στην εργοδοσία την δυνατότητα να βγάλει κάποιους από εμάς σε
αναστολή, λιώνοντας τους υπόλοιπους συναδέλφους στη δουλειά. Δε φτάνει ο
πτωχευτικός νόμος, με τον οποίο αρπάζουν λαϊκά σπίτια και εισοδήματα. Δε
φτάνει η ανεργία που εκτοξεύτηκε. Δε φτάνει ο νόμος που βάζει σε γύψο τις
διαδηλώσεις. Μας αφήνουν ακόμα και τώρα που το δεύτερο κύμα της
πανδημίας φουντώνει επικίνδυνα εντελώς απροστάτευτους, χωρίς
ουσιαστικά μέτρα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα νοσοκομεία που
αιμορραγούν, στα σχολεία των παιδιών μας και μας κουνάνε και το
δάχτυλο από πάνω. Το ρίχνουν είτε στην «ατομική ευθύνη», είτε στο «όλοι
μαζί θα τα καταφέρουμε». Ποντάρουν στο παραμύθι της κοινωνικής συνοχής
όμως τους απαντάμε ξεκάθαρα ότι ποτέ δε θα είμαστε ενωμένοι με τα μεγάλα
επιχειρηματικά συμφέροντα!
ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΦΟΒΟ ΜΑΣ... ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ!
Το νέο αίσχος που φέρνουν ξεκινά με ένα συνδυασμό απεργοκτόνων διατάξεων
που καταργεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές

και ορίζει την ηλεκτρονική ψηφοφορία ως προϋπόθεση για λήψη απόφασης για
απεργία. Μακριά δηλαδή από τις ζωντανές συλλογικές διαδικασίες και γιατί όχι και
με εργοδότες και τα τσιράκια τους πάνω από τα κεφάλια εργαζομένων που θα
ψηφίζουν εξ αποστάσεως! Χτυπούν την απεργία και την περιφρούρησή της.
Θέλουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στο γύψο και πλήρως παραδομένο
στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.
Είναι αιτία πολέμου! Παίρνουμε τις ζωές μας στα χέρια μας!
Δεν υπάρχει εργαζόμενος σήμερα που να μην νιώθει αγανάκτηση, που να μην
προβληματίζεται για το μέλλον το δικό του και της οικογένειάς του. Δεν υπάρχει
συνάδελφος που δεν βιώνει τις συνέπειες, αφού σε μία σειρά χώρους δουλειάς η
έναρξη της σχολικής χρονιάς συνοδεύεται από ατελείωτες υπερωρίες, πολλές
φορές απλήρωτες. Ειδικά φέτος σε κάποιους χώρους που το e-shop την περίοδο
της καραντίνας έκανε χρυσές δουλειές η εντατικοποίηση χτύπησε κόκκινο και
στην καλύτερη των περιπτώσεων μας δόθηκαν κάποια ψίχουλα για τις υπερωρίες
περιμένοντας να πούμε και ευχαριστώ. Η λύση στα προβλήματά μας δεν μπορεί
να είναι ατομική υπόθεση για τον καθένα μας ξεχωριστά. Δεν μπορεί να υπάρξει
λύση αν δεν συζητήσουμε και δεν δράσουμε συλλογικά στον χώρο που
δουλεύουμε, αν δεν οργανωθούμε στο κλαδικό μας σωματείο προκειμένου να
υπερασπιστούμε τις σύγχρονες ανάγκες μας για εργασία με δικαιώματα μαζί και
με άλλους συναδέλφους από όλες τις επιχειρήσεις στον κλάδο του εμπορίου. Με
την οργάνωσή μας στο κλαδικό μας σωματείο δυναμώνουμε την απαίτηση μας για
ζωή και δουλειά με δικαιώματα.
Μπορούμε περισσότεροι να κάνουμε το βήμα. Να γίνουμε μέλη του Συλλόγου
Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, για ένα σύλλογο πιο δυνατό, ώστε να μπορεί να
παρεμβαίνει καλύτερα σε όλο και περισσότερα καταστήματα. Να συντονίσουμε
καλύτερα την δράση μας οι εργαζόμενοι στο χώρο του βιβλίου με την Επιτροπή
μας, ώστε να φτάσουμε σε περισσότερα βιβλιοπωλεία, σε συναδέλφους μας στο
χονδρεμπόριο και στους εκδοτικούς οίκους. Να προετοιμάσουμε μία μαζική,
δυναμική απάντηση με ΑΠΕΡΓΙΑ. Έχουμε μεγάλη δύναμη και πρέπει να τη
νιώσουν!
Γινόμαστε μέλη του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και διεκδικούμε:

· Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. Κατάργηση κάθε μορφής
ευέλικτης εργασίας.
· Σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα. Καμία απώλεια εισοδήματος. Καμία
απόλυση. Μετατροπή όλων των συμβάσεων μερικής σε πλήρους απασχόλησης.
· Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ για τον κορονοϊό δωρεάν σε όλους τους
συναδέλφους. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς.
· Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Τώρα χρηματοδότηση των νοσοκομείων
και των δομών υγείας.
· Πολλαπλασιασμός των δρομολογίων στα ΜΜΜ, για να μειωθεί και η πληρότητα ανά
δρομολόγιο.
Όλοι και όλες την Κυριακή 8 Νοέμβρη στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας -με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας – στις
6 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Αγ.Φιλοθέης 5 Β, Πλ. Μητροπόλεως). Μετά
το τέλος της Γ.Σ., οι εργαζόμενοι στο χώρο του βιβλίου παραμένουμε για λίγο
στο Σύλλογο για να συντονίσουμε καλύτερα τη δράση μας.

