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ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΣΩΒΡΗ, 10:30ΠΜ 
ΣΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΟΤ ΩΚΑΣΔΗΟΤ ΚΑ (Αγίας Φιλοθέης 5β, πλατεία Κητροπόλεως) 

 

 ΤΕΖΣΑΚΔ ΘΑΗ ΤΛΓΗΑΚΟΡΦΩΛΟΤΚΔ ΥΔΓΗΟ ΘΙΑΓΗΘΖ ΤΙΙΟΓΗΘΖ 
ΤΚΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ ΘΑΗ ΟΡΓΑΛΩΛΟΤΚΔ Δ ΘΑΘΔ ΘΑΣΑΣΖΚΑ, ΑΠΟΘΖΘΖ ΘΑΗ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΖΛ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΖ ΠΑΛΔΙΙΑΓΗΘΖ ΑΠΔΡΓΗΑ 9 ΛΟΔΚΒΡΖ 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
Απζναντι ςτα οξυμζνα προβλιματα που αντιμετωπίηουμε, τθν ακρίβεια, τουσ χαμθλοφσ μιςκοφσ, 
τισ μεςαιωνικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ, τθν τραγικι κατάςταςθ ςτθν υγεία, τθν παιδεία, θ Γενικι 
υνζλευςθ του ςωματείου μασ είναι το βιμα για να ςυηθτιςουμε  και να αποφαςίςουμε 
ςυλλογικά το πώσ κα περάςουμε ςτθν αντεπίκεςθ! 
 

τθν πανελλαδικι  απεργία ςτισ 9 Νοζμβρθ οι εμποροχπάλλθλοι να ςτείλουμε το δικό μασ 
μινυμα ςε κυβζρνθςθ και εργοδοςία ότι δεν πάει άλλο! Να ςυηθτιςουμε και να βάλουμε 
ςχζδιο και ςτόχο ςε κάκε εργαςιακό χϊρο, πωσ ακόμα περιςςότεροι κα κάνουμε το βιμα να 
οργανωκοφμε ςτο ςωματείο μασ, να κινθτοποιθκοφμε, να ςυγκροτιςουμε απεργιακζσ επιτροπζσ, 
να απεργιςουμε.  
 

Είναι ανάγκθ να γίνει υπόκεςθ όλων μασ, ιδιαίτερα των νζων ςυναδζλφων, το ςχζδιο κλαδικισ 
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, να ανταλλάξουμε ςκζψεισ τόςο πάνω ςτο ςχζδιο όςο και ςτο 
πωσ κα αναπτφξουμε τον αγϊνα για τθν υπογραφι τθσ, τι πρωτοβουλίεσ κα πάρουμε. Κλαδικι 
ςυλλογικι ςφμβαςθ ςθμαίνει αςπίδα για όλουσ μασ, που κα κατοχυρϊνει μιςκοφσ με ουςιαςτικζσ 
αυξιςεισ, επιδόματα, ωράρια εργαςίασ, μζτρα προςταςίασ τθσ μθτρότθτασ, μζτρα για τθν 
προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ μασ.  

 

Γιατί δεν μποροφμε να ηοφμε με μιςκοφσ των 400 και 500 ευρώ που δεν φτάνουν να καλφψουμε 
οφτε βαςικζσ μασ ανάγκεσ. Σο ρεφμα, το supermarket, το ενοίκιο, τα πάντα ζχουν πάρει τθν 
ανθφόρα και μόνο οι μιςκοί μασ είναι κακθλωμζνοι εδϊ και χρόνια. 

 

Γιατί δεν μποροφμε να εργαηόμαςτε με 4ώρεσ και 6ώρεσ ςυμβάςεισ εργαςίασ,  με ωράρια 
ςπαςτά, από πόςτο ςε πόςτο και ςε εξοντωτικοφσ ρυκμοφσ.  Με χρονοδιαγράμματα και ςτόχουσ 
ανζφικτουσ, με προγράμματα και ωράρια που αλλάηουν ςυνεχϊσ ακόμα και κατά τθν διάρκεια 
τθσ εργαςίασ μασ. Σο ρεπό, θ Κυριακι Αργία, το 8ϊρο ουςιαςτικά ιςοπεδϊνονται.  
 

Γιατί δεν ανεχόμαςτε άλλο τθν κοροϊδία. Δυο μινεσ μετά τθν εφαρμογι τθσ ψθφιακισ  κάρτασ 
και τισ μεγαλοςτομίεσ τισ κυβζρνθςθσ περί "επανάςταςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ", "εγγφθςθσ και 
ςεβαςμοφ του ωραρίου και των υπερωριϊν"  και άλλα τζτοια,  αυτό που επιβεβαιϊνεται είναι ότι 
μζςα ςτουσ χϊρουσ ιςχφει ο άγραφοσ νομόσ τθσ εργοδοςίασ και  βαςιλεφει θ εργοδοτικι 
αςυδοςία.  

 
 
 



 

Ότι θ επίκεςθ ςτα δικαιϊματα μασ ζχει εντακεί, θ εντατικοποίθςθ ζχει χτυπιςει κόκκινο. Ότι όλα 
αυτά τροφοδοτοφνται και ενιςχφονται από τουσ εκατοντάδεσ αντεργατικοφσ  νόμουσ που ζχουν  
τθν υπογραφι όλων μζχρι ςιμερα των κυβερνιςεων. Νόμων που ζχουν τςακίςει το 8ϊρο, τον 
ςτακερό εργάςιμο χρόνο, τθν Κυριακάτικθ Αργία,  που απογειϊνουν τθν διευκζτθςθ του χρόνου 
εργαςίασ.     
Σθν ίδια ςτιγμι οι μεγαλζμποροι ζχουν ςκάςει από τα κζρδθ. Σα νοφμερα που διαβάηουμε ςε 
πλικοσ δθμοςιευμάτων ηαλίηουν άλλα και μασ εξοργίηουν: 

 Όμιλοσ κλαβενίτθσ: 3,98 δισ ευρϊ τηίροσ το 2021, επενδφςεισ ςε νζα καταςτιματα, ςε 
ζργα ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, υποδομϊν κ.α.  

 Κωτςόβολοσ: 654 εκ. ευρϊ τηίροσ ζωσ τον Απρίλιο του 2021, επενδφςεισ φψουσ 13.2 εκ, με 
πλάνο οι επενδφςεισ να φτάςουν τθν επόμενθ διετία ςε 26 εκ. 

 Μαςοφτθσ: ετιςιοσ τηίροσ άνω των 1,1 δισ   
 Market In: τηίροσ 370εκ. ευρϊ, ςχζδιο εξαγοράσ μικρότερων αλυςίδων.  
 ΠΛΑΙΙΟ: τηίροσ 192,2  εκ. ευρϊ το ά εξάμθνο του 2022. Σαμειακά διακζςιμα 14,1 εκ. ευρϊ. 

Είναι ζνα μικρό δείγμα που επιβεβαιϊνει ότι αυτοί κθςαυρίηουν χωρίσ να κουνιςουν το μικρό 
τουσ δαχτυλάκι και εμείσ γονατίηουμε από τθν ζνταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ  και αγκομαχάμε για να 
τα φζρουμε βόλτα.  

Σώρα είναι θ ώρα να βγοφμε μπροςτά! Η οργι και θ αγανάκτθςθ που δικαιολογθμζνα  νιϊκουμε 
για όςα ηοφμε να γίνει αγϊνασ διεκδίκθςθσ όλων όςων ςιμερα ζχουμε ανάγκθ για να ηοφμε και 
να εργαηόμαςτε με βάςθ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ μασ, τθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και τθσ 
επιςτιμθσ και όχι ςαν ςφγχρονοι δοφλοι. ‘Όλων όςων μασ ςτεροφν κυβερνιςεισ και εργοδοςία με 
κριτιριο τισ αντοχζσ τθσ οικονομίασ τουσ και το κζρδοσ των επιχειρθματικϊν ομίλων.  

Μποροφμε με όπλο το ςωματείο μασ, τουσ αγώνεσ μασ, τθν αλλθλεγγφθ μασ, να κάνουμε εμείσ 
δφςκολο τον χειμώνα ςε κυβζρνθςθ και εργοδοςία. Να απορρίψουμε πρϊθν και νυν επίδοξουσ 
ςωτιρεσ που μασ πιπιλίηουν το μυαλό για λφςεισ με εμάσ ςτθν απ’ ζξω, που μασ ηθτάνε να 
ςυμβιβαςτοφμε με ψίχουλα και με κυνιςμό μασ λζνε ότι όποιοσ δεν προςαρμόηεται πεκαίνει.  

ΔΕΝ ΠΡΟΑΡΜΟΖΟΜΑΣΕ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΕ ΓΙΑ : 

 Ουςιαςτικζσ αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ μασ, ςτακερι εργαςία για όλουσ, μείωςθ του 
εργαςίμου χρόνου. Κακοριςμζνο ωράριο με βάςθ τθν υλλογικι φμβαςθ. 

 Μετατροπι όλων των ςυμβάςεων μερικισ απαςχόλθςθσ ςε πλιρουσ.  
 Νομοκετικι κατοχφρωςθ τθσ Κυριακάτικθσ αργίασ. 
 Αυςτθρό κακοριςμό πόςτων και αρμοδιοτιτων ανά ειδικότθτα. 
 Μθνιαίο πρόγραμμα εργαςίασ με κυλιόμενα ρεπό και ςτακερζσ εβδομαδιαίεσ βάρδιεσ. 
 Απαγόρευςθ των ςπαςτϊν ωραρίων. 
 Κατάργθςθ όλων των φόρων ςτο ρεφμα και ςτο φυςικό αζριο, ςτα είδθ πλατιάσ λαϊκισ 

κατανάλωςθσ. 
  Γενναία μείωςθ τιμϊν και πλαφόν ςτα βαςικά είδθ, ςτθν ενζργεια, ςτα καφςιμα. 

Διαγράφθ χρεϊν, κανζνα εργατικό – λαϊκό ςπίτι χωρίσ ρεφμα, νερό, τθλζφωνο και 
τρόφιμα.   

 Κατάργθςθ του ΦΠΑ ςτα βαςικά είδθ πλατιάσ λαϊκισ κατανάλωςθσ. 
 

Όλοι  ςτθν Γενικι υνζλευςθ του ςωματείου μασ τθν Κυριακι 9 Οκτώβρθ, 10:30πμ 
Σο Δ..   


