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ΟΦΙ ΣΤΟ ΓΙΔΥΡΥΜΔΝΟ ΩΡΑΡΙΟ – ΟΦΙ ΣΤΗ ΓΟΥΛΔΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΔΣ 

Η θπβέξλεζε ηεο ΝΔ ζηηο 14 Μάε ζρεδφλ έλα κήλα πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ – εθηξψκαηνο, κε 
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε  επέηξεπε ην «πξναηξεηηθφ» άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ επηπιένλ 
Κπξηαθέο κέζα ζην Μάε γηα φιν ην εκπφξην θαη «πξναηξεηηθφ» δηεπξπκέλν σξάξην απφ ηηο 7.00πκ 
σο ηηο 10:30κκ! Με ηηο ηειεπηαίεο ΚΤΑ θαη ελψ έρεη άξεη ζρεδφλ φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 
ζηέθνληαλ εκπφδην ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ην δηεπξπκέλν σξάξην κέρξη 
21:30κκ παξακέλεη!  

Υηιηάδεο εκπνξνυπάιιεινη θαινχκαζηε λα εξγαζηνχκε θάζε κέξα, φιε κέξα, κε φηη σξάξηα ζέιεη 
ε εξγνδνζία θαη ηηο Κπξηαθέο. Σα supermarkets AB ην άββαην αληί 8.00κκ θιείλνπλ 9.00κκ θαη νη 
εξγαδφκελνη ζρνιάλε ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ 9:30κκ. Σα LIDL ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη έλα 
κήλα κε δηεπξπκέλν σξάξην κέρξη ηηο 9:30κκ! ηηο "ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο" απιά δελ ππάξρεη 
σξάξην. Η φξεμε γηα εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ έρεη αλνίμεη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο 
εξγνδφηεο ηνπ θιάδνπ. 

Να ηνπο θόςνπκε ηελ όξεμε! Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ καο επηβάιινπλ δνπιεηά 7 εκέξεο ηελ 
εβδνκάδα κε δηεπξπκέλα σξάξηα, κε ηζαθηζκέλνπο κηζζνχο, καο θφβνπλ ηηο άδεηεο θαη ηα ξεπφ ή 
καο ηα δίλνπλ φπνηε ε εξγνδνζία ζέιεη. Πνιινί απφ εκάο εμαθνινπζνχκε λα εξγαδφκαζηε κε ην 
πξφγξακκα ΤΝΕΡΓΑΙΑ, άιινη απνιπφκαζηε ή εμαλαγθαδφκαζηε ζε παξαίηεζε. Καη θάπσο έηζη 
πάεη πεξίπαην ηα πεξί  ελαξκφληζεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο θαη πξνζηαζίαο ηεο 
εξγαζίαο πνπ καο πιάζαξε ε ΝΔ γηα λα πεξάζεη ην αληεξγαηηθφ ηεξαηνχξγεκα ηεο 10σξεο 
εξγαζίαο, ηνπ παξαπέξα ρηππήκαηνο ηνπ ζηαζεξνχ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, ηεο Κπξηαθάηηθεο Αξγίαο.  

Μαο έρνπλ ηζαθίζεη ηε δσή! Γελ πάεη άιιν! Γελ δερόκαζηε λα είκαζηε έξκαηα ησλ νξέμεσλ 
ηεο εξγνδνζίαο. ΤΩΡΑ είλαη ε ώξα λα ππεξαζπηζηνύκε ην δηθαίσκα καο ζηε μεθνύξαζε, 
ζην λα έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν γηα εκάο, ηηο νηθνγέλεηεο καο, ην δηθαίσκα καο ζηηο 
δηαθνπέο.  

Οη εκπνξνυπάιιεινη δελ επηιέμακε θαη δελ ζέινπκε λα εξγαδφκαζηε ηηο Κπξηαθέο, ηηο αξγίεο, κε 
φηη σξάξην θαη γηα φζν ζέιεη ε εξγνδνζία. Απηά καο ηα επηβάιεη ε εξγνδνζία κε ην έηζη ζέισ 
αμηνπνηψληαο ην πινχζην αληεξγαηηθφ νπινζηάζην πνπ έρεη εμαζθαιίζεη απ΄ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο 
ηεο αιιά θαη κέζσ ησλ θαηάπηπζησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ 
εξγαζίαο πνπ καο αλαγθάδεη λα ππνγξάςνπκε θαη πάληα κε ηελ απεηιή ηεο απφιπζεο.     

Σην ρέξη καο είλαη λα βάινπκε εκπόδηα ζηα ζρέδηα θπβέξλεζεο θαη εξγνδνζίαο. Με ην 
ζσκαηείν καο, λα δπλακψζνπκε ηνλ αγψλα καο απαηηψληαο λα ζηακαηήζεη εδψ θαη ηψξα ε 
εθαξκνγή ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, ε δνπιεηά ηηο Κπξηαθέο, ην ζκπαξάιηαζκα ηνπ ζηαζεξνχ 
ρξφλνπ εξγαζίαο.   

Απαηηνύκε εδώ θαη ηώξα θαηνρχξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο Αξγίαο, ζηαζεξφ σξάξην εξγαζίαο, 
θαηάξγεζε  ησλ δηαθεθνκκέλσλ σξαξίσλ,  εμαζθάιηζε ησλ ξεπφ θαη ησλ αδεηψλ. Να κελ δίλνληαη 
φπνηε ε εξγνδνζία ζέιεη. Να παξζνχλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο καο.   

ΤΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 
Έτος ίδρυσης 1891 



Βγαίλνπκε κπξνζηά, αγσληζηηθά κε ην ζσκαηείν καο. Εκείο είκαζηε νη πνιινί, ρσξίο εκάο δελ 
κπνξνχλ λα βάινπλ ζην ξάθη θαη λα πνπιήζνπλ νχηε έλα πξντφλ.  Έρνπκε ηε δύλακε λα ηνπο 
ζηακαηήζνπκε!  
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