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ΑΘΗΝΑ 19/9/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τιρ εξελίξειρ στα σοςπεπ μάπκετ ΑΒ Βασιλόποςλορ

Οι ανακατατάξεισ, οι απολφςεισ, θ δουλειά από πόςτο ςε πόςτο και από τμιμα ςε τμιμα με
χρονοδιαγράμματα και ςτόχουσ ανζφικτουσ, ζχουν διαμορφϊςει μια εκρθκτικι κατάςταςθ και
ζντονθ ανθςυχία ςτουσ χιλιάδεσ εργαηόμενουσ τθσ αλυςίδασ ςουπερμάρκετ ΑΒ Βαςιλόπουλοσ.
Αυτό το διάςτθμα θ εταιρεία για ακόμα μια φορά προχωρεί ςε απολφςεισ υποχρεϊνοντασ
εργαηόμενουσ να υπογράψουν οικειοκελι αποχϊρθςθ. Αντίςτοιχθ τακτικι είχε ακολουκιςει τον
Οκτϊβριο του 2020, απολφοντασ δεκάδεσ εργαηόμενουσ ςτα κεντρικά τθσ γραφεία.
υνάδελφοι 4ϊρθσ και 6ϊρθσ απαςχόλθςθσ που αδυνατοφν να ηιςουν με τουσ μιςκοφσ που
παίρνουν αλλά και λόγω τθσ εντατικοποίθςθσ που ζχει απογειωκεί ωκοφνται ςε παραίτθςθ.
Χαρακτθριςτικζσ είναι οι καταγγελίεσ που φτάνουν ςτο ςωματείο από ςυναδζλφουσ " μασ τρζχουν
και μασ ηθτάνε να δουλζψουμε για δζκα", "μασ λζνε να τοποκετιςουμε 80 κοφτεσ προϊόν ςε μια
ϊρα", " να εξυπθρετοφμε πελάτεσ και να μετράμε πόςουσ εξυπθρετοφμε ςτο μιςάωρο ", " από το
ταμείο μασ πάνε ςτα ράφια και από τα ράφια ςτθν αποκικθ" .
Ακόμα πιο τραγικι είναι θ κατάςταςθ ςτισ αποκικεσ τθσ αλυςίδασ με τουσ εργολάβουσ να αλωνίηουν
και εκατοντάδεσ εργαηόμενουσ κυρίωσ μετανάςτεσ να εργάηονται εξαντλθτικά ωράρια, με μιςκοφσ
πείνασ, χωρίσ δικαιϊματα ςε αμοιβι υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, αδειϊν κ.α.
Ότι και να επικαλείται κάκε φορά θ εργοδοςία για να δικαιολογιςει τθν επίκεςθ που ζχει εξαπολφςει
απζναντι μασ, θ πραγματικότθτα είναι ότι το μόνο που τθ νοιάηει είναι το πϊσ κα εξαςφαλίςει κζρδθ.
Και το κάνει αυτό αξιοποιϊντασ το ςφνολο τθσ αντεργατικισ νομοκεςίασ που ζχει εξαςφαλίςει όλα
αυτά τα χρόνια από όλεσ τισ κυβερνιςεισ. Είτε με κρίςθ, είτε με ανάπτυξθ, είτε ςτθν πανδθμία, εμείσ
με τςακιςμζνουσ μιςκοφσ και δικαιϊματα και οι εκμεταλλευτζσ μασ μπουκωμζνοι από τα κζρδθ.
υναδζλφιςςα, ςυνάδελφε ζλα ΣΩΡΑ ςε επικοινωνία με το ςωματείο μασ. Κανζνασ μόνοσ του
απζναντι ςτην επίθεςη τησ εργοδοςίασ .
Η δική μασ απάντηςη απζναντι ςτα ςχζδια τησ εργοδοςίασ είναι η οργάνωςη μασ. Μζςα ςε κάθε
κατάςτημα, ςτισ αποθήκεσ και τα γραφεία να ςηκώςουμε το ανάςτημα μασ και να ποφμε όχι ςτισ
απολφςεισ, όχι ςτην εξαντλητική δουλειά, δεν παραιτοφμαςτε. Διεκδικοφμε ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
με αυξήςεισ ςτουσ μιςθοφσ μασ, μετατροπή όλων των ςυμβάςεων μερικήσ απαςχόληςησ ςε
πλήρουσ.
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ

Σο Δ..

