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Σπλαδέιθηζζα-ζπλάδειθε, 

 
135 ρξόληα κεηά ηνλ αηκαηνβακκέλν Κάε ζην ηθάγν πνπ 
θαζηέξσζε ηo 8σξν θαη 101 ρξόληα από ηελ θαηάθηεζε ηνπ ζηελ 

Ειιάδα, ε θπβέξλεζε επηδηώθεη λα ην θαηαξγήζεη θαη λα λνκηκνπνηήζεη 
ηελ ππεξσξηαθή 10σξε απιήξσηε εξγαζία. Έξρεηαη λα λνκηκνπνηήζεη 

ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ησλ όξσλ δνπιεηάο θαη λα δηαιύζεη ηε δσή 
καο, ηνπο κηζζνύο καο, ηνλ εξγάζηκν ρξόλν. Ταπηόρξνλα επηρεηξεί λα 
βάιεη ηα ζπλδηθάηα θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε ζην γύςν.  

 
Ιέκε όρη ζην λέν εξγαζηαθό κεζαίσλα! Δε ζα αλερηνύκε ζε έλαλ ήδε 

επηβαξπκέλν θιάδν από ηηο ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο λα γίλεη ην 8σξν 
καο 10σξν θαη ε Κπξηαθάηηθε Αξγία παξειζόλ. Σήκεξα κε ηελ  αλάπηπμε 
ηεο ηερλνινγίαο, ησλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ 

εξγάζηκνπ ρξόλνπ θαη βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ δσήο θαη δνπιεηάο. Η επηζηεκνληθή γλώζε λα 
αμηνπνηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ θαη όρη γηα λα 

πινπηίδνπλ νη επηρεηξεκαηηθνί όκηινη.  
  
Ιέκε όρη ζηελ επειημία θαη ηε δσή ιάζηηρν! Σην εκπόξην κε ηηο ππνγξαθέο όισλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο είλαη θαζεζηώο θαη όρη επηινγή καο. Γειάλε 
θαη νη πέηξεο κε ηα πεξί δήζελ "ζπκθσλίαο εξγαδόκελνπ  - εξγνδόηε θαη  ζπλαίλεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 10σξε εξγαζία"  πνπ μεζηόκηζε ν ππνπξγόο εξγαζίαο. Είλαη πξόθιεζε 
γηα ηνπο εκπνξνϋπαιιήινπο  πνπ ήδε εξγαδόκαζηε όπσο, όζν θαη όπνηε ζέιεη ε εξγνδνζία, κε 
πιήξε επειημία, κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ απνηππώλνπλ ηελ ππεξσξηαθή απιήξσηε εξγαζία, 

κε 10σξα θαη 12σξα. Πνπ θαινύκαζηε λα εξγαζηνύκε αθόκα ζε κέξεο επίζεκσλ αξγηώλ, 
ζρεδόλ όιεο ηηο Κπξηαθέο ηνπ ρξόλνπ,  όρη 4 αιιά θαη ηηο 7 εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Πνπ νη 

άδεηεο καο θαη ηα ξεπό καο ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 
 

Αο ξσηήζεη ε θπβέξλεζε θαη νη ππνπξγνί ηεο, ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα jumbo πνπ επέζηξεςαλ 
ζηελ δνπιεηά ηνπο κεηά ην άλνημε – θιείζε θαη δηαπίζησζαλ όηη ζηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο 
ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο ε εξγνδνζία ηνπο είρε ρξεώζεη κέξεο αδείαο. Τνπο εξγαδόκελνπο ζην 

Πιαίζην πνπ ηελ Κπξηαθή 25 Απξηιίνπ εξγάζηεθαλ κε ην έηζη ζέισ 10σξα. Τνπο 
εξγαδόκελνπο ζηα Praktiker θαη ηελ celestino πνπ θαινύληαη λα εξγαζηνύλ ζε κέξεο 

επίζεκσλ αξγηώλ. Τνπο εξγαδόκελνπο ζηα supermarkets πνπ έρνπλ 10άδεο ρξσζηνύκελεο 
ώξεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο.  
 

Κπβέξλεζε θαη εξγνδνζία κε κνλαδηθό θξηηήξην ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αύμεζε ηεο 
θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ ζπλεηδεηά εγθιεκαηνύλ ζε βάξνο ηεο δσήο καο, ηεο 

πγείαο θαη ησλ δηθαησκάησλ καο.  Απηό επηβεβαηώλνπλ κε ηνλ πην ηξαγηθό ηξόπν ηα όζα έρνπκε 
δήζεη εδώ θαη έλα ρξόλν, ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο.  
 

 
 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 
Έτος ίδρυσης 1891 



 
 
Δκείο κεηξάκε  λεθξνύο θαη ζαθαηεκέλνπο ζπλαδέιθνπο, έλα δεκόζην ζύζηεκα πγείαο  λα 

ξεκάδεη θαη λα πεζαίλνπλ αζζελείο ζηα ξάληδα ησλ λνζνθνκείσλ – κηαο λόζνπ, ηα ΜΜΜ λα 
είλαη θηλνύκελεο πγεηνλνκηθέο βόκβεο. Απηνί  κεηξάλε θέξδε, θάλνπλ θνπξειόραξην ηα όπνηα 

πγεηνλνκηθά πξσηνθόιια ππάξρνπλ θαη απνζεώλνπλ ηελ αηνκηθή επζύλε. Δελ έρνπλ πάξεη εδώ 
θαη έλα ρξόλν θαλέλα νπζηαζηηθό κέηξν πξνζηαζίαο γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 

Η θπβέξλεζε άθεζε αλεμέιεγθηε ηελ εξγνδνζία  λα κεηαηξέπεη ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια  
ζε πξσηόθνιια Θαλάηνπ. Τώξα καο  πιαζάξεη ηελ απηνδηάγλσζε – ηα self- tests πξνθεηκέλνπ 

λα αλνίμεη ε αγνξά, ν  ηνπξηζκόο  ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν θαη 
κέηξα πξνζηαζίαο.  
 

Ιέκε σο εδώ! Η θπβέξλεζε είλαη βαζηά γειαζκέλε αλ λνκίδεη όηη ζα πεξάζεη άβξερηε ηηο 

αλαηξνπέο ηνπ αηώλα! Όηη ζα ζπλερίζεη λα ξεκάδεη ηηο δσέο. Μπνξεί λα έρεη εμαζθαιίζεη ηε 
ζπλαίλεζε ηεο  ρξενθνπεκέλεο θαη ρσξίο θύξνο ζηνπο εξγαδόκελνπο, ζπλδηθαιηζηηθή εγεζία 
ηεο ΓΣΕΕ, πνπ ραξαθηεξίδεη "γεινίεο" ηηο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηνπο αγώλεο καο αιιά  όρη ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζσκαηείσλ ηνπο. Δκάο ζα καο βξνπλ απέλαληη ηνπο! 
 

Σώξα παίξλνπκε ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα καο! Σην λνκνζρέδην πνπ ηηλάδεη ηε δσή καο ζηνλ 
αέξα έρνπκε κηα θαη κόλν επηινγή, λα δπλακώζνπκε ηνλ αγώλα κε θξηηήξην ηηο δηθέο καο 

αλάγθεο. Να 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.  
 

Οξγαλσκέλα, ηαμηθά, αγσληζηηθά θαη κε ςειά ην θεθάιη ηηκάκε ηελ εξγαηηθή 
πξσηνκαγηά, ηνπο λεθξνύο ηεο ηάμεο καο. Κέζα ζε θάζε θαηάζηεκα, ζηηο απνζήθεο 
θαη ηα γξαθεία  κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο πξνεηνηκάδνπκε ηελ απεξγία 6 Κάε. 
 

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 θαη κείσζε ηνπ 
εξγάζηκνπ ρξόλνπ, ρσξίο κείσζε κηζζώλ. 
Καηάξγεζε όισλ ησλ επέιηθησλ κνξθώλ  
εξγαζίαο. Όρη ζηα δηαθεθνκκέλα σξάξηα 
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! 
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