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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Ενξηαζηηθό ωξάξην εξγαζίαο θόιαζε γηα ρηιηάδεο εκπνξνϋπάιιεινπο! 
 
Απηέο ηηο κέξεο δεθάδεο είλαη νη θαηαγγειίεο ζπλαδέιθσλ πνπ θηάλνπλ ζην ζσκαηείν θαη αθνξνύλ ηελ 
θαηαζηξαηήγεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο,  αδήισηεο ππεξσξίεο, θόςηκν ξεπό αιιά θαη ηελ απνπζία θάζε 
κέηξνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο  καο. 
 

ΛΕΜΕ ΟΥΙ ΣΑ ΩΡΑΡΙΑ ΕΞΟΝΣΩΗ! 
 
Τν ζπλερέο – ενξηαζηηθό σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ απηή ηελ πεξίνδν θαη όρη κόλν έρεη 
εμηζσζεί κε ζπλερέο – εμαληιεηηθό σξάξην  εξγαζίαο καο. Αζηακάηεηε, εληαηηθή δνπιεηά από ην πξσί 
κέρξη ην βξάδπ, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Η ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάληιεζε είλαη δεδνκέλε!  Πξηλ ε 
εθπησηηθή πεξίνδνο, ε black Friday, ηώξα ε ενξηαζηηθή θαη έπεηαη ε απνγξαθή θαη πάιη εθπησηηθή 
πεξίνδνο. Μαο έρνπλ ιηώζεη ζηε δνπιεηά. Δελ πάεη άιιν! 
 

ΔΕΝ ΔΕΥΟΜΑΣΕ ΝΑ ΔΟΤΛΕΤΟΤΜΕ ΣΖΑΜΠΑ 
 

Καινύκαζηε λα εξγαζηνύκε κε σξάξηα εξγαζίαο άζρεηα κε ην ηη ζύκβαζε έρνπκε ππνγξάςεη θαη ηη 
πξνγξάκκαηα έρνπλ δεισζεί ζην ΕΡΓΑΝΗ, πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ηηο 10 ώξεο ηελ εκέξα! Δελ είλαη ιίγεο 
νη πεξηπηώζεηο πνπ ελώ ηα θαηαζηήκαηα έρνπλ θιείζεη θαη ην σξάξην καο έρεη ιήμεη, λα καο θξαηάλε γηα 
λα ηα ηαρηνπνηήζνπκε γηα ηελ επόκελε εκέξα ή γηα meeting. 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 
 

Τηο Κπξηαθέο καο δειώλνπλ γηα 5 ώξεο εξγαζίαο ελώ δνπιεύνπκε 8 ώξεο γηα λα κελ παίξλνπκε επηπιένλ 
κέξα αλάπαπζεο (ξεπό) κε ηε ζύζηαζε όηη ζε πεξίπησζε ειέγρνπ λα πξνζπνηεζνύκε ηνπο πειάηεο! Απηά 
ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ζπαζηώλ σξαξίσλ θαη ηελ κεηαθίλεζε καο από θαηάζηεκα ζε 
θαηάζηεκα θαζηζηνύλ αδύλαηε θάζε δπλαηόηεηα μεθνύξαζεο, επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο 
καο. Αθόκα θαη παξακνλή Χξηζηνπγέλλσλ θαη Πξσηνρξνληάο έρνπλ δνζεί πξνγξάκκαηα κέρξη ηηο 9.00κ.κ! 
 
Πνιινί ζπλάδειθνη αλαξσηηνύληαη αλ ηα όζα εθαξκόδνληαη κέζα ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο είλαη 
λόκηκα. Αλ κπνξεί ε εξγνδνζία κε ηόζν κεγάιε επθνιία λα μερεηιώλεη ην σξάξην εξγαζίαο, λα κε δειώλεη 
ηηο ππεξσξίεο, πνιύ δε πεξηζζόηεξν λα κε ηηο πιεξώλεη, λα κε καο δίλεη ην ξεπό καο θαη λα καο αιιάδεη 
ην πξόγξακκα αθόκα θαη θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο εξγαζία καο. 
 
Αλαξσηηνύληαη πσο είλαη δπλαηόλ θαζεκεξηλά λα κεηξάκε ρηιηάδεο θξνύζκαηα, εθαηνληάδεο ζηηο ΜΕΘ θαη 
δεθάδεο λεθξνύο ιόγσ covid, νη εξγαζηαθνί ρώξνη λα βξάδνπλ από θξνύζκαηα θαη λα κελ παίξλνληαη  
κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ πγεία καο. 
 



 
 

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 
 

Δελ ρσξάεη θακία ακθηβνιία όηη ε εξγνδνζία κε ηνλ αέξα ησλ δεθάδσλ αληεξγαηηθώλ λόκσλ πνπ έρεη 
εμαζθαιίζεη από όιεο ηηο θπβεξλήζεηο, κε εκβιεκαηηθό ηνλ λόκν έθηξσκα Χαηδεδάθε ηεο ΝΔ  κπνξεί λα 
ηζαθίδεη θάζε εξγαζηαθό καο δηθαίσκα, λα  ηζαθίδεη ηηο δσέο καο θαη λα κεηαηξέπεη ηνπο εξγαζηαθνύο 
ρώξνπο ζε θάηεξγα. 
 
Οη εξγαδόκελνη έρνπκε δύλακε!  Η δηέμνδνο απέλαληη ζε απηόλ ηνλ εξγαζηαθό κεζαίσλα πνπ από 
θνηλνύ έρνπλ δηακνξθώζεη θπβεξλήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθνί όκηινη κε κνλαδηθό θξηηήξην ηελ εμαζθάιηζε 
θεξδώλ βξίζθεηαη ζην δπλάκσκα ηνπ ζπιινγηθνύ καο αγώλα. Η πξόζθαηε πείξα από ηηο ληθεθόξεο 
θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδόκελσλ ηεο cosco θαη ηεο efood απηό καο δείρλνπλ. Μόλν εκείο κπνξνύκε λα 
ππεξαζπηζηνύκε ηα δηθαηώκαηα καο, λα βάινπκε θξέλν ζηελ εξγνδνηηθή αζπδνζία, λα απνζπάζνπκε 
θαηαθηήζεηο. 
 
Έρνπκε ην ζωκαηείν καο,  δελ είκαζηε κόλνη καο! Τν ζεηηθό βήκα πνπ έγηλε ζηηο πξόζθαηεο εθινγέο 
ηνπ ζσκαηείνπ καο, νη εθαηνληάδεο ζπλάδειθνη πνπ θαη κε ηελ ςήθν ηνπο ην ζηήξημαλ, νη λένη  
ζπλάδειθνη πνπ ζπζπεηξώζεθαλ ζε απηό απνηεινύκε κηα δύλακε κέζα ζε θάζε εξγαζηαθό ρώξν πνπ 
κπνξνύκε λα ηελ πνιιαπιαζηάζνπκε. Πεξηζζόηεξνη θαη απνθαζηζκέλνη κπνξνύκε λα ηνπο θόςνπκε ηελ 
θόξα. 
 
Καινύκε θάζε ζπλάδειθν λα απεπζπλζεί ζην ζσκαηείν καο, λα θαηαγγείιεη θάζε πξνζπάζεηα ηεο 
εξγνδνζίαο γηα παξαβίαζε ηνπ  σξαξίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ καο. 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ : 
 

● Να πιεξωζνύλ όιεο νη ππεξωξίεο καο. 

● Να δνζνύλ θαλνληθά ηα ξεπό θαη νη άδεηεο πνπ δηθαηνύκαζηε. 

● Μεληαίν πξόγξακκα εξγαζίαο κε θπιηόκελα ξεπό θαη ζηαζεξέο εβδνκαδηαίεο βάξδηεο. Σν 

δηάιεηκκα λα πξνζκεηξείηαη ζηνλ εξγάζηκν ρξόλν. 

● Απζηεξόο θαζνξηζκόο πόζηωλ θαη αξκνδηνηήηωλ αλά εηδηθόηεηα. 

● Καηνρύξωζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο. 

● Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο καο. πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο νη νπνίεο ζα θαζνξίδνπλ ην 

κηζζό, ηα ωξάξηα, γεληθόηεξα ηνπο όξνπο εξγαζίαο κε εληαίν ηξόπν. 

● 7ωξν - 5ζεκεξν - 35ωξν γηα όινπο, κε ζηαζεξό ωξάξην θαη απαγόξεπζε ηωλ ζπαζηώλ 

ωξαξίωλ. 

● Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο. 

ΟΥΙ ΑΛΛΕ ΘΤΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΡΔΗ ΣΟΤ! 

Σν Δ 


