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ΣΑ ΘΔΡΓΖ ΣΟΤ - ΟΗ ΛΔΘΡΟΗ ΚΑ, Ζ ΕΩΖ ΚΑ! 
 

ΠΔΚΠΣΖ 22 ΑΠΡΗΙΖ 
ΘΗΛΖΣΟΠΟΗΖΖ 1κκ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ(ΣΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 12κκ - 4κκ) 

 
 

Σπλαδέιθηζζα-ζπλάδειθε, 
 

Κπβέξλεζε θαη εξγνδνζία έρνληαο σο κνλαδηθό θξηηήξην ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αύμεζε ηεο 
θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ζπλεηδεηά εγθιεκαηνύλ 

ζε βάξνο ηεο δσήο καο, ηεο πγείαο θαη ησλ δηθαησκάησλ καο.  
 

Οη εργαδόκελοη ζηο εκπόρηο ιέκε φς ΔΓΩ!  Γελ αληέτοσκε άιιο! 
Γε ζα ηο επηηρέυοσκε! 

 

Τελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζην εκπόξην κεηξάκε λεθξνύο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη δεθάδεο αζζελείο ζε 
λνζνθνκεία θαη ζηα ζπίηηα ηνπο, ηελ ώξα πνπ ζηα κάηηα όισλ καο θάλεθε μεθάζαξα πσο ηα 

πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο ήηαλ έλα κεγάιν ςέκα, ε θπβέξλεζε 
δξνκνινγεί λέα κεγάιε ζθαγή, εηνηκάδεηαη λα θέξεη ηηο αλαηξνπέο ηνπ αηώλα, ηε δηάιπζε ηεο 
δσήο καο, ησλ κηζζώλ καο, ηνπ εξγάζηκνπ ρξόλνπ. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Από ηε κία οη εργαδόκελοη ζηα supermarket πνπ εξγαδόκαζηε βξέμεη-ρηνλίζεη, ρσξίο ξεπό, 
κε θνπι ηηο κεραλέο ηεο εληαηηθνπνίεζεο, άξξσζηνη, κεηαθεξόκελνη από θαηάζηεκα ζε 
θαηάζηεκα. Μεηξάκε θαζεκεξηλά θξνύζκαηα από ηνλ θνξσλντό θαη δπζηπρώο ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν κεηξάκε θαη λεθξνύο ζπλαδέιθνπο. Μεηξάκε  εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ όπσο θαη γηα ηα 
θξνύζκαηα ηνπ θνξσλντνύ, ε εξγνδνζία ζπλνιηθά θάλεη ζπληεηαγκέλε πξνζπάζεηα γηα λα ηα 

ζάςεη. 
 

Σα σγεηολοκηθά πρφηόθοιια ηοσ ζαλάηοσ 
 

Σην θιαβελίηε έρνπκε ήδε 3 λεθξνύο από επηπινθέο ηνπ θνξσλντνύ, 1 λεθξό από αλαθνπή  
θαη δεθάδεο εξγαδόκελνπο ζαθαηεκέλνπο από εξγαηηθά αηπρήκαηα ιόγσ εληαηηθνπνίεζεο θαη 
όρη από "ππεξβάιινληα δήιν" θαη ηελ "θαθηά ζηηγκή" πνπ επηθαιείηαη ε εξγνδνζία. Σηνλ ΑΒ 

Βαζηιόποσιο εξγάδνληαη θαζεκεξηλά κε ηνλ θόβν κε λνζήζνπλ άιια θαη ησλ απνιύζεσλ. 
Ήδε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο έρνπλ απνιπζεί δεθάδεο ζπλάδειθνη. Σε ζπλζήθεο 

παλδεκίαο δε δίζηαζαλ λα απνιύζνπλ θαη ζπλαδέιθηζζα θαζαξίζηξηα κεηά από 15 ρξόληα γηαηί 
όπσο ηεο είπαλ "δελ ηνπο έθαλε"! Σηα MARKET IN ε εξγνδνζία αληί γηα κέηξα πξνζηαζίαο έρεη 
επηζηξαηεύζεη ηελ ηξνκνθξαηία, ηελ απεηιή θαη ηελ "αλαζηνιή" ησλ αδεηώλ θαη ησλ ξεπό ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 
Έτος ίδρυσης 1891 

 

135 τρόληα κεηά ηολ αηκαηοβακκέλο Κάε ζηο ηθάγο πνπ 

θαζηέξσζε ην 8σξν θαη έλαλ αηώλα από ηελ πξώηε εθαξκνγή ηνπ ζηε 
ρώξα καο, ε θπβέξλεζε επηδηώθεη λα ην θαηαξγήζεη θαη λα ηνπ δώζεη 

ηε ραξηζηηθή βνιή, λα λνκηκνπνηήζεη ηελ ππεξσξηαθή 10σξε απιήξσηε 
εξγαζία.  

 
Γε ζα δετηούκε ηολ λέο εργαζηαθό κεζαίφλα! Γε ζα αλετηούκε 
ζε έλαλ ήδε επηβαρσκέλο θιάδο από ηης ειαζηηθές κορθές 

εργαζίας λα γίλεη ηο 8φρο κας 10φρο θαη ε Θσρηαθάηηθε Αργία 
παρειζόλ.  
 



 
Σηα ΚyΚarket–Κetro κέζα ζηελ παλδεκία ππήξραλ δηεπζπληέο θαηαζηεκάησλ πνπ κε 
θεληξηθή θάιπςε έθξπβαλ θξνύζκαηα θαη θαινύζαλ ηνπο εξγαδόκελνπο λα εξγαζηνύλ 

επηπιένλ ώξεο. Έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ιέλε πσο "δε θηάλεη πνπ ε εηαηξεία ζαο θάλεη ηεζη 
ζέιεηε λα ζρνιάηε θαη ζηελ ώξα ζαο". Σηηο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο ε 10σξε απαζρόιεζε είλαη 

θαζεζηώο θαη ε ελεκέξσζε ζπλαδέιθσλ ζε πεξίπησζε θξνύζκαηνο απαγνξεύεηαη ιόγσ 
"πξνζσπηθνύ απνξξήηνπ". Σηα Lidl ε επίζεκε πνιηηηθή είλαη ε 4σξε εμνπζελσηηθή εξγαζία, νη 
βάξδηεο κέρξη ηηο 11κκ θαη ην ιηώζηκν ησλ 2-3 εξγαδνκέλσλ αλά βάξδηα. Πνπ κπνξεί λα 

δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό covid shield άιια δελ ζεσξεί ππνρξεσηηθή ηελ απνιύκαλζε γηαηί …."ν 
ηόο δελ θνιιάεη ζηηο επηθάλεηεο"! 
 

Από ηελ άιιε πιεσρά οη εργαδόκελοη ζηο ιηαληθό εκπόρηο είλαη αληηκέησπνη κε όιεο ηηο 
κνξθέο εμαζιίσζεο. Άιινη ζπλάδειθνη βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή ζύκβαζεο γηα κήλεο, άιινη ζε 

πξνγξάκκαηα κείσζεο ησλ κηζζώλ, άιινη ζηελ αλεξγία. Οη ζπλάδειθνη καο όινπο απηνύο ηνπο 
κήλεο δνπλ κε ειάρηζηα επξώ πξνζπαζώληαο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο 

θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Η εξγνδνζία κε ηηο πιάηεο ηεο θπβέξλεζεο ηζαθίδεη ηα σξάξηα, ηα 
ξεπό, ηηο άδεηεο, επηβάιεη δνπιεηά γηα όζν ζέιεη, όπνπ ζέιεη θαη όπσο ζέιεη. 
 

Οη εξγαδόκελνη ζηα Public αλαγθάζηεθαλ λα δνπιέςνπλ θιεηζκέλνη ζαλ ηα πνληίθηα πίζσ από 
θαηεβαζκέλα ξνιά, ζηα Κedia Markt θπξηνιεθηηθά καδί κε ηα πνληίθηα. Σηα NOTOS θαη ζηα 

ATTIKA πνπ αλνηγνθιείλνπλ εξκελεύνληαο ή παξαγγέιλνληαο νδεγίεο θαη ππνπξγηθέο 
εγθπθιίνπο, ην πξόγξακκα, νη κέξεο θαη νη ώξεο εξγαζίαο είλαη θάηη πνπ νη ζπλάδειθνη ην 
καζαίλνπλ ηειεπηαία ζηηγκή. Σηα JUMBO ηελ κηα κέξα ελεκεξώλνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο όηη 

δνπιεύνπλ θαη ηελ ίδηα κέξα κπνξεί θαη λα ην αλαηξέζνπλ. Τν δίιεκκα "αλαζηνιή ή άδεηα" 
είλαη κόληκνο εθβηαζκόο ηεο επηρείξεζεο. Σηα Ηntersport νη εξγαδόκελνη καζαίλνπλ πσο είλαη 

επίζεκε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ε πέξαλ ηνπ σξαξίνπ θαη απιήξσηε εξγαζία. Σηα Celestino 
πξώηα νη ζπλάδειθνη ηζαθίδνληαη θαη κεηά ηνπο θάλνπλ ζεκηλάξηα γηα ην πώο ζα απνθεύγνπλ 
ηα αηπρήκαηα.  
 

Απηή ηελ αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε πνπ ηζρύεη ζε όινλ ηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ε θπβέξλεζε 

πξνζπαζεί λα ηελ θακνπθιάξεη, λα ηελ εληζρύζεη θαη καο ηελ πιαζάξεη σο πξόνδν! Σην 
λνκνζρέδην πνπ ηηλάδεη ηελ δσή καο ζηνλ αέξα έρνπκε κηα θαη κόλν επηινγή, λα δπλακώζνπκε 
ηνλ αγώλα κε θξηηήξην ηηο δηθέο καο αλάγθεο 
 

ΣΩΡΑ ΠΑΗΡΛΟΤΚΔ ΣΖΛ ΤΠΟΘΔΖ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΚΑ! 

Οξγαλσκέλα, ηαμηθά, αγσληζηηθά είλαη αλάγθε θαη θαζήθνλ καο λα απαληήζνπκε ζε όηη καο 
γπξλάεη ζε καύξεο επνρέο γηα ηα εξγαηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα καο, ζηελ 
πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ρηππήζεη θάζε θσλή πνπ αγσλίδεηαη γηα ηηο ζύγρξνλεο 

αλάγθεο, πνπ δηεθδηθεί δσή θαη δνπιεηά κε δηθαηώκαηα.  
 

ΓΗΔΘΓΗΘΟΤΚΔ 
 Επίηαμε εδώ θαη ηώξα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 

ηεο Υγείαο, ρσξίο απνδεκηώζεηο. Ελίζρπζε 

ηνπ Δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε 

πξνζιήςεηο γηαηξώλ, λνζειεπηώλ θαη 

πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ. 

 Οπζηαζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ζηα 

Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. Να εληζρπζνύλ νη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί. 

 Επαλαιακβαλόκελα δσξεάλ ηεζη ζε όινπο 

ηνπο εξγαδόκελνπο κε επζύλε ηνπ θξάηνπο 

θαη ηεο εξγνδνζίαο- Επίζπεπζε ησλ 

εκβνιηαζκώλ. 

 Γηαηξόο εξγαζίαο ζε θάζε κεγάιν εξγαζηαθό 

ρώξν. 

 Οη απώιεηεο ησλ ζπλαδέιθσλ καο από 

θνξσλντό λα αλαγλσξηζηνύλ σο εξγαηηθά 

αηπρήκαηα θαζώο ππάξρεη δεδνκέλνο 

επαγγεικαηηθόο θίλδπλνο 

 Σηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Κακία 

απόιπζε. 

 Σηαζεξό σξάξην εξγαζίαο: 8σξν-5ήκεξν- 

40σξν. Όρη ζηα δηαθεθνκκέλα σξάξηα θαη ηηο 

επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο. 

 Ννκνζεηηθή θαηνρύξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο 

Αξγίαο.  

 Να δνζεί ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε όιν ην 

δώξν Πάζρα. 

 Κακία πεξηζηνιή ησλ δεκνθξαηηθώλ 

δηθαησκάησλ ησλ ιαώλ κε πξόζρεκα ηνλ 

θνξσλντό. Να κπεη ηέξκα ζηελ 

αζηπλνκνθξαηία θαη ηελ θξαηηθή θαηαζηνιή. 

 Κάησ ηα ρέξηα από ηα ζπλδηθάηα! 

 

                                                               Σο Γ.. 


