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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙO ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ PUBLIC 

Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα 
του επιχειρησιακού σωματείου Public και των εργαζομένων του, για υπογραφή 
συλλογικής σύμβασης εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Η εταιρεία Public 
στελεχώθηκε με εργατικό δυναμικό με πολύ χαμηλούς μισθούς, με ατομικές συμβάσεις καθώς 
ήταν από τις πρώτες που ευνοήθηκαν από τις μνημονιακές πολιτικές και που εφάρμοσαν 
τους μνημονιακούς νόμους και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τα 
αυξανόμενα κέρδη της μέσα στο διάστημα που προηγήθηκε αποτυπώνονται και στην 
πρόσφατη αγορά της εταιρείας MediaMarkt από την εταιρεία Public,  ενώ οι μισθοί των 
εργαζομένων εξακολουθούν να παραμένουν υποτιμημένοι. 

Μέσα στο διάστημα της πανδημίας πολλές εταιρείες μεταξύ αυτών και η συγκεκριμένη, 
για μια ακόμη φορά εκμεταλλευόμενοι τις νέες συνθήκες, αύξησαν τα κέρδη τους ενώ 
παράλληλα για τους εργαζόμενους το μόνο που αυξήθηκε ήταν η εντατικοποίηση και η 
παραβίαση των ωραρίων. Ενώ οι εργοδότες εκμεταλλεύτηκαν τις υπουργικές αποφάσεις για 
προνόμια και φοροαπαλλαγές, ταυτόχρονα έθεσαν μεγάλο μέρος των εργαζομένων σε 
αναστολή σύμβασης. Σε εργασιακούς χώρους όπως τα e–shop στο χώρο του εμπορίου, τα 
supermarket, τις ταχυμεταφορές και άλλους κλάδους, οι εργαζόμενοι που απέμειναν στη 
δουλειά, εν μέσω πανδημίας, δούλεψαν ιδιαίτερα εντατικά, κάτω από πολύ δύσκολες 
συνθήκες χωρίς να πληρώνονται ανάλογα.  
 

Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύεται και στο συγκεκριμένο χώρο η ανάγκη 
της συλλογικής διεκδίκησης. Η πρόσφατη δημιουργία του Σωματείου, η συλλογικής μορφή 
πάλης στους εργασιακούς χώρους και γενικότερα, δίνει τη δυνατότητα έκφρασης και δύναμη 
σε όλους τους εργαζόμενους για να παλέψουν από κοινού τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες 
που  επιβάλλονται στη σημερινή δυσχερή  για τα εργατικά συμφέροντα συγκυρία. Οι 
εργαζόμενοι παλεύουν για τη διεκδίκηση αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών, κατοχύρωση 
θέσεων εργασίας, συμβάσεις αορίστου χρόνου, κατάργηση των ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης που καταστρέφουν τις ζωές μας. Αντιστέκονται στην εργοδοτική αυθαιρεσία, 
για την υπεράσπιση των πραγματικών αναγκών, για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με 
αξιοπρέπεια. 
Στηρίζουμε το αίτημα να υπογραφεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στα 

καταστήματα Public. Στεκόμαστε στο πλευρό του Σωματείου Εργαζομένων στα 
PUBLIC, στη δίκαιη διεκδίκησή του. 


