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ΟΛΟΙ ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ 26 ΦΛΔΒΑΡΗ, 12:00 ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ ΔΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ , ΣΟ 

ΣΑΚΙΜΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΑΚΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΜΑ 

 

ΣΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΒΒΑΣΟ 26 ΦΛΔΒΑΡΗ, 11:00 - 15:00 

 

ΠΡΟΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ  11:00 ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟ 

 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε ηνπ, απνθάζηζε ηελ θήξπμε 4ψξεο ζηάζεο εξγαζίαο  11:00 - 15:00 γηα 
ην άββαην 26 Φιεβάξε, εκέξα πνπ εθαηνληάδεο ζσκαηεία θαη θνξείο ηνπ καδηθνχ θηλήκαηνο έρνπκε απνθαζίζεη 
θαη θαινχκε  ζην κεγάιν ζπιιαιεηήξην 12:00 ζην χληαγκα. 
 
 Ηκέξα πνπ ε αγαλάθηεζε θαη ε νξγή πνπ ληψζνπκε γηα φια φζα βηψλνπκε, κπνξνχλ λα γίλνπλ θσλή δηεθδίθεζεο 
θαη ζπιινγηθή δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηεο δσήο καο, ηνπ εηζνδήκαηνο καο, γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
δηθαησκάησλ καο. Να ζηείινπκε κήλπκα θαηαδίθεο ζηνλ απηαξρηζκφ θαη ηελ ηξνκνθξαηία ηεο θπβέξλεζεο πνπ 
πξνζπαζεί λα θαηαζηείιεη θάζε δίθαην αγψλα καο.  
 

Σηοτεύοσκε ηελ ποιηηηθή ποσ εσζύλεηαη γηα ηα βάζαλα κας. Βροληοθφλάδοσκε φς εδώ θαη κε παρέθεη! 
 
Δπν ρξφληα ηψξα, δπν ρξφληα παλδεκίαο, νη εκπνξνυπάιιεινη έρνπκε δήζεη ζην πεηζί καο ηελ αλππαξμία κέηξσλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγεία καο, ζηα θαηαζηήκαηα πνπ εξγαδφκαζηε, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε, ζηηο αλεπαξθείο δεκφζηεο δνκέο πγείαο.  
 
Δπν ρξφληα ηψξα ν κηζζφο καο φρη απιά είλαη θαζεισκέλνο, φρη απιά δελ καο θηάλεη γηα λα θαιχςνπκε βαζηθέο 
καο αλάγθεο αιιά ηζεθνπξψλεηαη ζπλερψο είηε απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα  ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ θαη ΕΚ 
ΠΕΡΙΣΡΟΠΗ ΕΡΓΑΙΑ, είηε απφ άδεηεο άλεπ απνδνρψλ πνπ αλαγθαδφκαζηε λα παίξλνπκε γηα λα θξνληίδνπκε 
ηα παηδηά καο φηαλ αξξσζηαίλνπλ ή φηαλ ηειεθπαηδεχνληαη. Έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν λα εξγαδφκαζηε άξξσζηνη 
γηαηί νη αλαξξσηηθέο πιεξψλνληαη κεηά απφ 5 θαη 6 κήλεο θαη αδπλαηνχκε λα ηα βγάινπκε πέξα.  
 
 Μαο νξγίδεη ην γεγνλφο ηε ζηηγκή πνπ ε αθξίβεηα έρεη ρηππήζεη θφθθηλν θαη εκείο ζθεθηφκαζηε κέξα κε ηελ κέξα ηη 
ζα πεξηθφςνπκε γηα λα ηα θέξνπκε βφιηα, λα βιέπνπκε ζηε κηζζνδνζία ηνπ Γελάξε λα καο αθαηξείηαη 
κεξνθάκαην γηα ηελ 1ε εκέξα ηνπ ρηνληά 24/1 θαη ζε πνιινχο απφ εκάο  λα αθαηξνχληαη επηπιένλ  κέρξη θαη 100 
επξψ απφ ην κηζζφ καο, γηαηί φπσο καο ελεκέξσζε ε εξγνδνζία έγηλε επαλππνινγηζκφο θαη καο θξαηήζεθε 
αλαδξνκηθά ν θφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ γηα φζνπο είκαζηε ζε αλαζηνιέο κέζα ζην 2021! 
 
 Όζν γηα ηελ πνιπδηαθεκηδφκελε αχμεζε ησλ 13 επξψ κεηθηψλ (!) ζηνλ θαηψηεξν κηζζφ θαη πέξαλ απφ ηελ 
θνξντδία πνιινί απφ εκάο κάηαηα πεξηκέλακε λα δνχκε θάπνηα δηαθνξά πξνο ηα πάλσ, αθνχ νη εξγνδφηεο  
θξφληηζαλ λα ηελ απνξξνθήζνπλ κεηψλνληαο ηα ειάρηζηα παξαπάλσ ςίρνπια πνπ παίξλνπκε.  
 
Δπν ρξφληα ηψξα, ηδηαίηεξα νη εξγαδφκελνη ζηα supermarkets πξνζπαζνχκε λα καδέςνπκε ηα θνκκάηηα καο απφ 
ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο. Οη ιηπνζπκίεο, ηα εγθεθαιηθά θαη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα είλαη κηα  
θαζεκεξηλφηεηα. Εξγαδφκαζηε  θάησ απφ αζθπθηηθέο πηέζεηο θαη ν θαζέλαο απφ εκάο βγάδεη ηε δνπιεηά ηξηψλ.  
Δελ είλαη ηπραίν φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξγνδφηεο εληάζζνπλ  ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο δηάθνξα ζπζηήκαηα γηα 
 
 



 
λα κεηξνχλ πφζν γξήγνξα δνπιεχνπκε, πφζνπο πειάηεο εμππεξεηνχκε, ζε πφζε ψξα θαη πνηα δηαζηήκαηα έρεη 
ηελ πεξηζζφηεξε δνπιεηά. Δελ είλαη ηπραίν φηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα καο παίξλνπλ ηειέθσλν αθφκα θαη κηζή ψξα 
πξηλ πηάζνπκε βάξδηα γηα λα καο πνπλ λα κελ πάκε,  γηαηί εθηηκάλε φηη ε δνπιεηά ηελ δεδνκέλε ζηηγκή βγαίλεη κε 
ιηγφηεξα άηνκα.  
 
Σα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηα σξάξηα αιιάδνπλ ζπλερψο θαη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε θξαηψληαο καο 
φκεξνπο ζηηο αλάγθεο ηεο εξγνδνζίαο θαη θάλνληαο αδχλαην ηνλ νπνηνδήπνηε νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. Οη 
ρηιηάδεο εξγαδφκελεο κεηέξεο ζην εκπφξην έρνπλ γίλεη ιάζηηρν γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα σξάξηα 
ιάζηηρν θαη ζηελ 6ήκεξε εξγαζία πνπ ηείλεη λα γίλεη 7ήκεξε κε ηελ δνπιεηά φιν θαη πεξηζζφηεξσλ Κπξηαθψλ. 
 
Δπν ρξφληα ηψξα είλαη μεθάζαξν ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο φηη ηίπνηα δελ ζα καο ραξίδεηαη, φηη φια 
θαηαθηηνχληαη κε νξγαλσκέλε ζπιινγηθή δξάζε δηεθδίθεζεο, αληίζηαζεο θαη ζχγθξνπζεο κε ηελ πνιηηηθή πνπ 
ζπζηάδεη ηε δσή καο γηα ηα θέξδε ησλ ιίγσλ.  Όπνπ δελ κείλακε ζην αλάζεκα, αιιά ζεθψζακε θεθάιη θαη 
νξγαλσκέλα, ζπιινγηθά, πήξακε απφθαζε φηη δελ ζα ηνπο ραξηζηνχκε, είρακε θαηαθηήζεηο. ηελ έλαξμε ηεο 
παλδεκίαο πνπ καο έιεγαλ λα κε θνξάκε κάζθεο γηα λα κελ ηξνκάδνπλ νη πειάηεο, ηα αληηζεπηηθά, ηα 
δηαρσξηζηηθά ζηα ηακεία, ηα δσξεάλ ηεζη, ηίπνηα απφ απηά δελ ήηαλ πξσηνβνπιία ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ 
απαίηεζε δηθή καο, γηαηί βάιακε ηελ πγεία καο πξνηεξαηφηεηα!  Μηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο γηα λα 
πιεξσλφκαζηε ζηελ ψξα καο, είηε αθνξνχζαλ ηα πξνγξάκκαηα ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ, είηε ην επίδνκα γηα ηελ αλαζηνιή 

θ.α. Αθφκα θαη πνιχ πξφζθαηα, ζην ρηνληά, φπνπ ε παξέκβαζή καο αλάγθαζε δηεπζπληέο λα θιείζνπλ ηα 
θαηαζηήκαηα λσξίηεξα γηα λα γπξίζνπκε κε αζθάιεηα ζπίηηα καο, φπσο ζηνλ θιαβελίηε. ηνλ Σζηγαξίδα 
αληίζηνηρα, πνπ αλαθάιεζαλ ηα κεραλάθηα πνπ είραλ ππνρξεψζεη λα βγνπλ ζε δξνκνιφγηα θαη ελψ ήδε νη 
ζπλζήθεο ήηαλ πνιχ επηθίλδπλεο. 
 
Σν ζσκαηείν καο, ε αιιειεγγχε κεηαμχ καο, ην δπλάκσκα ηνπ αγψλα καο είλαη ηα φπια απέλαληη ζηελ 
βαξβαξφηεηα πνπ δνχκε.  
 
Βγαίλοσκε κπροζηά ζε θάζε θαηάζηεκα, ζε θάζε αποζήθε κε ηοσς ζσλαδέιθοσς κας. Με ηελ οργάλφζε 
ζηο ζφκαηείο κας κπορούκε λα δσλακώζοσκε ηε δηεθδίθεζε γηα ηελ θάισυε ηφλ αλαγθώλ κας, ηφλ 
αηηεκάηφλ κας.  Η δύλακε κας είλαη ε ζσιιογηθή κας δράζε. Όιοη ζηολ αγώλα. 
 
Το Σάββαηο 26 Φιεβάρε, 12:00 οη εκποροϋπάιιειοη κπορούκε κε ηε ζσκκεηοτή κας  ζηο ζσιιαιεηήρηο 
καδί κε ηοσς εργαδόκελοσς από άιιοσς θιάδοσς λα δώζοσκε ηο δηθό κας ζηίγκα, λα δηαδειώζοσκε, 
δηεθδηθώληας : 
 
 πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο κε νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο καο. 

 Καηνρχξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο Αξγίαο. 

 Απζηεξφο θαζνξηζκφο πφζησλ θαη αξκνδηνηήησλ αλά εηδηθφηεηα. 

 Μεληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο κε θπιηφκελα ξεπφ θαη ζηαζεξέο εβδνκαδηαίεο βάξδηεο.  

 Απαγφξεπζε ησλ ζπαζηψλ σξαξίσλ.  

 Επίδνκα αλεξγίαο 600 επξψ γηα φινπο ηνπο αλέξγνπο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε ιατθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ ΕΝΦΙΑ γηα ηα θησρά εξγαηηθά θαη ιατθά 

λνηθνθπξηά. 

 Μείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο θαηά 50% θαη θαηάξγεζε ησλ θφξσλ ζηα θαχζηκα θαη ζπλνιηθά ζηελ 

ελέξγεηα. 

  Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζηα ζρνιεία, ζηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο . 

 Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζηήξημε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, επίηαμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

πγείαο.  

 
Το Γ.Σ . 

 


