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ΑΘΗΝΑ 13/12/20 

Click στη πρόκληση κάνει για ακόμα μια φόρα η κυβέρνηση! 

Οι δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης  για την λειτουργία του λιανεμπορίου, ενόψει της εορταστικής περιόδου, 
με την διαδικασία του click away είναι μια ακόμα απόδειξη των παλινωδιών της. Από την μια ομολογούν ότι η 
κατάσταση στην διαχείριση της πανδημίας τους έχει ξεφύγει, με το δημόσιο σύστημα υγείας να βρίσκεται στο 
κόκκινο και να μην αντέχει. Από  την άλλη  επιβεβαιώνουν αυτά που ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας 
αναδεικνύει εδώ και 9 μήνες. Ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλά προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς, ότι η 
υγεία και τα δικαιώματα μας θυσιάζονται μπροστά στην εξασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων.   

Για ακόμα μια φορά τα κυβερνητικά στελέχη κουβέντα δεν βρήκαν να πουν για τους εργαζόμενους, για 
τους όρους με τους οποίους θα εργαστούμε. Ποια είναι αυτά τα αυστηρά μέτρα που επικαλούνται και 
ποιός θα ελέγχει την εφαρμογή τους; Δεν μας είπαν, τώρα που αντικειμενικά θα αυξηθεί η κίνηση, θα 
πυκνώσουν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς; Θα γίνουν μαζικά, επαναλαμβανόμενα και 
δωρεάν τεστ στους εργαζόμενους; 

Η κυβέρνηση συνεχίζει στην πεπατημένη, δείχνει ως θύτες τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές για τα  
επιδημιολογικά στοιχεία και πετάει ξανά σε όλους εμάς το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης.  Στρώνει το έδαφος 
για την όποια νέα εκτίναξη των κρουσμάτων. 

Την ίδια στιγμή δίνει τα εύσημα στους επιχειρηματίες του κλάδου για την τήρηση των μέτρων προστασίας στους 
χώρους δουλειάς (!!!), αγνοώντας επιδεικτικά τις εκατοντάδες καταγγελίες των σωματείων για κρούσματα μέσα 
στους εργασιακούς χώρους, για τα πρωτόκολλα λάστιχο που εφαρμόζει η εργοδοσία και για την έλλειψη ακόμα 
και των πιο στοιχειωδών υγειονομικών μέτρων.     

Ας αφήσουν τα σούρτα φέρτα από κανάλι σε κανάλι τα κυβερνητικά στελέχη  και όλοι όσοι μας κουνάνε το 
δάχτυλο, ενοχοποιώντας μας για την εξέλιξη της πανδημίας και  ας κάνουν μια βόλτα στα σούπερ μάρκετ που 
αυτές τις μέρες δεν πέφτει καρφίτσα μέσα σε αυτά. Που το μέτρο 1 άτομο ανα 15τμ δεν τηρείται πουθενά, που 
εργαζόμαστε στο κόκκινο και ο ένας πάνω στον άλλον, μέσα σε καταστήματα κλουβιά, χωρίς τον προβλεπόμενο 
εξαερισμό. Όσον αφορά στην απολύμανση επιφανειών, καρτών, καροτσιών και γενικότερα των χώρων εντός 
καταστήματος, αυτή όταν γίνεται, γίνεται από εμάς που εργαζόμαστε ως ταμίες, πωλητές, πίκερς. Εμάς που 
καλούμαστε να δουλέψουμε σε όλα τα πόστα στην βάρδια μας. Ας κάνουν μια βόλτα στον πιο εμπορικό δρόμο 
της Αθήνας, την Ερμού, να μας δουν που εργαζόμαστε κλειδαμπαρωμένοι μέσα στα καταστήματα για να 
εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου, τώρα και του click away, σε συνθήκες που εγκυμονούν 
σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία όσο και για την ασφάλεια μας.    

Όσοι εργαζόμενοι είμαστε σε αναστολή θέλουμε να επιστρέψουμε στην εργασία μας, στα πόστα μας, να 
πληρωνόμαστε κάθε μήνα τον μισθό μας. Δεν μπορούμε να ζούμε με τα ψίχουλα του κρατικού επιδόματος, δεν 
αντέχουμε άλλο να ζούμε στην ανασφάλεια, με το άγχος αν και αύριο θα έχουμε μεροκάματο, πως θα τα 
βγάλουμε πέρα. Αυτό όμως θέλουμε να γίνει όχι σε βάρος της υγείας και των δικαιωμάτων μας.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
Έτος ίδρυσης 1891 



Η κυβέρνηση τρέχει να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση της εργοδοσίας και εμάς μας έχει αφήσει εντελώς 
εκτεθειμένους στην πανδημία, με ένα δημόσιο σύστημα υγείας  εντελώς αθωράκιστο και της μια νόσου. Μας 
έχει αφήσει στο έλεος της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, φορτώνοντας μας συνεχώς επιπλέον καθήκοντα, 
εκτινάσσοντας την εντατικοποίηση και τις πιέσεις ώστε να εργαζόμαστε με όποιους όρους και όποτε θέλει ο 
κάθε εργοδότης. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που πασχίζουν να κουκουλώσουν. 

Εμείς θα είμαστε στα πόστα μας όποτε και με όποια διαδικασία και να λειτουργήσει το λιανεμπόριο, φορώντας 
τις μάσκες μας και τηρώντας όλα τα μέτρα που προτείνουν οι επιστήμονες άλλα δεν θα σωπάσουμε απέναντι 
στον εργασιακό μεσαίωνα που έχουν διαμορφώσει κυβέρνηση και εργοδότες. Καλούμε  όλους τους 
συνάδελφους να κάνουν το ίδιο, να απευθυνθούν στο σωματείο τους για καθετί που συμβαίνει μέσα στα 
καταστήματα.  Στα δικά μας χέρια είναι η προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων μας, το δικαίωμα μας στην 
εργασία. Το σωματείο μας, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας είναι το δικό μας όπλο. 

Σε κυβέρνηση και εργοδοσία λέμε για ακόμα μια φορά ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για τους δεκάδες νεκρούς 
καθημερινά,  τους εκατοντάδες διασωληνομένους και τα χιλιάδες κρούσματα. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την 
όποια εξέλιξη της πανδημίας. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τους εργασιακούς χώρους, οι οποίοι αποτελούν εστίες 
μετάδοσης του ιού. 

Εμείς δεν θα μείνουμε θεατές, θα συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε την εγκληματική πολιτική τους, να 
διεκδικούμε μέτρα προστασίας της υγείας μας, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα μας. Δεν θα 
δεχτούμε να πληρώσουμε εμείς την δική τους κρίση. Απαιτούμε όλοι οι συνάδελφοι να επιστρέψουμε 
στην δουλειά μας με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειά μας, με την 
τήρηση των ωραρίων εργασία μας.  Να μην υπάρξει καμία σκέψη για απολύσεις. 

 Δεν θα αφήσουμε κανέναν εμποροϋπάλληλο ανυπεράσπιστο. Θα είμαστε σε όλους τους εμπορικούς 
δρόμους, σε κάθε κατάστημα. Καλούμε κάθε συνάδελφο να μην φοβηθεί να καταγγείλει οποιαδήποτε 
αυθαιρεσία τινάζει στον αέρα την προστασία της ζωής του.  

Απαιτούμε: 

• Μαζικά, επαναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους.  

• Γιατρό εργασίας σε κάθε κατάστημα. 

• Άμεση ενημέρωση των συναδέλφων σε περίπτωση κρούσματος. Τα αποτελέσματα των τεστ να 
παραδίδονται άμεσα, επίσημα και γραπτά στους ίδιους τους εργαζόμενους. 

• Άδειες μετ' αποδοχών για όλους τους συναδέλφους που αναγκάζονται να λείψουν από την δουλειά τους 
λόγω της πανδημίας, για οποιονδήποτε ειδικό λόγο (ευπαθείς ομάδες κλπ). 

• Καθημερινή απολύμανση χώρων δουλειάς και εμπορευμάτων από ειδικά συνεργεία. 

• Κατάργηση του διακεκομμένου ωραρίου εργασίας. 

• Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας  με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού - Ενίσχυση σε 
εξοπλισμό, ΜΕΘ. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας. 

• Συχνά δρομολόγια στα ΜΜΜ για να μην συνωστιζόμαστε. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής και δωρεάν 
μεταφορά μας προς την δουλειά με κόστος της εργοδοσίας και του κράτους. 

• Το δώρο Χριστουγέννων να δοθεί στο ακέραιο και στην ώρα του. 

Το ΔΣ  


