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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ SUPER MARKETS 

 

Από το πρωί ζούμε το θέατρο του παραλόγου και αυτό που για ακόμα μια φόρα αποδεικνύεται 

είναι ότι κυβέρνηση και εργοδοσία δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για τη ζωή μας και παίζουν 

με την υγεία και την ασφάλεια μας.  

 

Χιλιάδες εργαζόμενοι στα supermarkets σε αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες, με τον 

κρατικό μηχανισμό να έχει παραλύσει, με τους δρόμους κλειστούς και τα ΜΜΜ 

ακινητοποιημένα, καλέστηκαν να πάνε για δουλειά με κάθε τρόπο  και μάλιστα μέχρι αργά το 

βράδυ. Οι εργοδότες δεν δίστασαν να τους πουν "ελάτε με τα πόδια", "πάρτε ταξί", "φέρτε μας 

χαρτιά που να αποδεικνύουν ότι δεν μπορείτε να έρθετε".  

 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνάδελφοι να περπατήσουν για ώρες στο χιόνι, να εγκλωβιστούν 

για ώρες στους δρόμους και κάποιοι να αναγκαστούν να διανυκτερεύσουν σε συγγενικά και 

φιλικά σπίτια πλησίον των καταστημάτων που εργάζονται, γιατί ήταν αδύνατον να 

επιστρέψουν στα σπίτια τους.   

 

Αύριο που η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο δύσκολη και επικίνδυνη  και ενώ έχει κηρυχθεί 

γενική αργία για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι στα supermarkets εξαιρούνται 

και καλούνται να πάνε στην δουλειά τους.  

 

Αρκεί να αναλογιστούμε ότι κάποιοι που πιάνουν βάρδια 5:30πμ και 6πμ, πρέπει σε αυτές τις 

συνθήκες να φύγουν από τα σπίτια τους κατά τις 3 τα ξημερώματα. Μάλιστα  διευθύντρια 

καταστήματος δεν δίστασε, σε ερώτηση συναδέλφου για το πως να πάει για δουλεία 5:30πμ 

να του πει "έλα με τα πόδια"! Άλλοι πάλι διευθυντές λένε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση από 

τα κεντρικά των αλυσίδων και ρίχνουν το μπαλάκι στους εργαζόμενους. Ακόμα και το 10πμ 

– 6μμ που ανακοίνωσαν  σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν να φύγουν 2 και 3 ώρες 

πιο πριν από τα σπίτια τους.   

 

Το σωματείο από το πρωί έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις τόσο στις εργοδοσίες όσο και στο 

υπουργείο εργασίας, απαιτώντας να διασφαλιστούν μέτρα προστασία για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση τους 

από και προς την εργασία τους και κατά την διάρκεια αυτής, να κλείσουν νωρίς το 

απόγευμα τα καταστήματα και να εξασφαλιστούν τα μεροκάματα τους σε περίπτωση 

αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία τους.  

 

Για αύριο τα καταστήματα να ανοίξουν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες έτσι 

ώστε να εξυπηρετηθεί και το καταναλωτικό κοινό.  



 

Κυβέρνηση και εργοδοσία φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια  

των χιλιάδων εργαζόμενων στα supermarkets που αύριο σε αυτές τις συνθήκες καλούνται να 

πάνε από τα ξημερώματα για δουλειά.    

 

Είμαστε σε ετοιμότητα και συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις προκειμένου κανένας εργαζόμενος 

να μην κινδυνεύσει.  


