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Αθήνα 16.09.2021 

Στον αγώνα για τη ζωή μας, δυνατό Σωματείο η απάντηση μας! 

Όλοι στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου, 10:30πμ, πλ. Μητροπόλεως 

Εργαζόμενες –οι στα σουπερμάρκετ, τις αποθήκες, τα εμπορικά καταστήματα & πολυκαταστήματα, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εμποροϋπάλληλους να 

συμμετέχουν μαζικά στη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση είναι το βήμα για να ακουστούν 

δυνατά τα αιτήματα μας, να σμίξουν οι κοινές μας αγωνίες, να πάρουμε αγωνιστικές αποφάσεις. 

ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ – ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΨΟΥΜΕ 

 Tο απαράδεκτο καθεστώς των νέων ατομικών συμβάσεων ευέλικτης & 6ημερης εργασίας, που αποτελούν 

εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη, της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, της 10ωρης δουλειάς και των 

απλήρωτων υπερωριών.  

 Τα εξαντλητικά και διευρυμένα ωράρια που τσακίζουν τη ζωή. Να απαιτήσουμε σταθερό ωράριο 

εργασίας, λιγότερες ώρες εργασίας με την κατοχύρωση του 7ωρου- 5ήμερου- 35ωρου, την επαναφορά 

και κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας, την κατάργηση των «σπαστών». 

 Τους μισθούς πείνας. Ειδικά αυτές τις ημέρες που η ακρίβεια ροκανίζει τους μισθούς μας, γίνεται όλο και 

πιο φανερό ότι δεν αρκούν ούτε καν για τα στοιχειώδη, αφού δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε το νοίκι, 

το ρεύμα, τη θέρμανση, τα βασικά είδη διαβίωσης μας. Την ίδια ώρα ακριβοπληρώνουμε για την υγεία, τη 

μόρφωση των παιδιών μας ενώ υποβαθμίζεται και άλλο το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας. 

Να διεκδικήσουμε την επαναφορά της κλαδικής σύμβασης μας, η οποία καθορίζει το μισθό, τα ωράρια, 

γενικότερα τους όρους εργασίας με ενιαίο τρόπο για όλους. Την επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης 

Σύμβασης και των τριετιών.  

Θέλουμε τώρα αυξήσεις στους μισθούς μας, κανείς κάτω από 751 ευρώ – σταθερή δουλειά για όλους. 

Θέλουμε κοινωνική ασφάλιση για όλους, δημόσια και υποχρεωτική. Λεμέ όχι στο τζογάρισμα των 

ασφαλιστικών μας εισφορών. Κατάργηση  του νόμου Βρούτση/Κατρούγκαλου & Χατζηδάκη, όλων των 

αντιασφαλιστικών νόμων.  

Θέλουμε να ζούμε χωρίς το φόβο ότι θα καούν τα σπίτια μας από τις φωτιές το καλοκαίρι, ότι θα 

πνιγούμε από τις πλημμύρες το χειμώνα. Απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση και αποζημιώσεις 100% 

για το σύνολο των ζημιών των πυρόπληκτων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να παρθούν μέτρα 

αντιπλημμυρικής προστασίας. 



Απαιτούμε τώρα μέτρα για την προστασία της υγείας μας από την πανδημία, αλλά και τις επαγγελματικές 

ασθένειες που αυξάνονται λόγω των συνθηκών εργασίας. Εβδομαδιαία δωρεάν test σε όλους τους 

εργαζόμενους με επιβάρυνση αποκλειστικά του κράτους και των εργοδοτών. Καμία απόλυση – 

αναστολή σύμβασης! Αντί να αξιοποιούν την πανδημία για να υλοποιήσουν τα αντεργατικά σχέδια τους, να 

εξασφαλίσουν την προστασία της υγείας, δημόσια και δωρεάν για όλους. 

Δεν τους χαρίζουμε τη ζωή μας – δεν μπορούμε να ζούμε μέσα στην ανέχεια και την ανασφάλεια, συνεχώς 

να επιδεινώνονται οι όροι εργασίας και διαβίωσης στο όνομα μιας ανάπτυξης που συνθλίβει τις ανάγκες και 

μας μπλέκει σε επικίνδυνους σχεδιασμούς, ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ζήσουμε καλύτερα. 

Δεν ανεχόμαστε τα προκλητικά προνόμια εξασφάλισης των κερδών των εργοδοτών, που εξασφαλίζουν από 

όλες τις κυβερνήσεις, τους εκατοντάδες νόμους που μας κάνουν ακόμα πιο φθηνούς και ευέλικτους. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε με τις ημέρες δράσης, τις συνεντεύξεις τύπου, τις παρεμβάσεις σε 

καταστήματα να γίνει γνωστή σε όλους η κατάσταση που επικρατεί μέσα στους χώρους εργασίας μας, να 

γίνουν γνωστά τα πρωτόκολλα της διασποράς που εφαρμόζει η εργοδοσία από το 1ο κύμα της πανδημίας 

μέχρι και σήμερα.  Καταφέραμε να μην περάσουν απολύσεις όπως στο Πλαίσιο, να δοθούν οι άδειες, να 

πληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης όπως στο Attica. 

Με το σωματείο μας συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία 

που φτάνει στο σημείο να απολύει εγκύους όπως στο mati- mati, να στερεί τις φοιτητικές άδειες όπως στα 

pop air, στο κάτεργο Jumbo όπου οι συμβάσεις έχουν ημερομηνία λήξης και οι απολύσεις δίνουν και 

παίρνουν, στην εργασία μέσω δουλεμπορικών όπως στο Πλαίσιο, στη διεύρυνση του ωραρίου 7:00 με 21:30 

των Lidl και των άλλων αλυσίδων σουπερμάρκετ, στην «ενδιάμεση βάρδια» στον Σκλαβενίτη & την 6ήμερη 

εργασία στα MediaMarkt. Για να μην είμαστε οι εργαζόμενοι στο Εκπτωτικό Χωριό στα Σπάτα όλη μέρα στο 

δρόμο από την επιβολή «σπαστού ωραρίου». 

Συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη στη δύναμη που έχουμε όταν διεκδικούμε οργανωμένα και συλλογικά , 

όταν το σωματείο με τα μέλη του είναι μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Οι εκατοντάδες συνάδελφοι που 

απευθύνθηκαν στο σωματείο όλο το προηγούμενο διάστημα για να καταγγείλουν τα όσα συμβαίνουν μέσα 

στα κάτεργα που εργάζονται και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, γνωρίζουν από πρώτο χέρι πόσο 

σημαντικό είναι να έχουμε σωματείο που παρεμβαίνει και υπερασπίζεται τα δικαιώματα μας, διεκδικεί με 

κριτήριο τις δικές μας ανάγκες, σε αντίθεση με την εργοδοσία τις κυβερνήσεις και τους ανθρώπους τους μέσα 

στο συνδικαλιστικό κίνημα.  

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να γίνουν τώρα μέλη! 

Με συναδελφική ενότητα και αλληλεγγύη διεκδικούμε τα δικαιώματα μας! 

Κανένας μόνος του! Όλοι για έναν κι ένας για όλους! 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου, 10:30π.μ. πλ. Μητροπόλεως 
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