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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Η ΠΟΠΟΚΠ στηρίζει την κοινή απόφαση δεκάδων σωματείων εμποροϋπαλλήλων σε όλη τη
χώρα να προχωρήσουν σε πανελλαδική μέρα δράσης την Τετάρτη 15 Απρίλη για τους
εργαζόμενους των αλυσίδων super market, με σύνθημα «
στην πανδημία δεν μένουμε εκτεθειμένοι! Διεκδικούμε άμεσα μέτρα προστασίας
και υγείας».

  

Τη στιγμή που εκτοξεύονται στα ύψη τα κέρδη των ιδιοκτητών των supermarket
την ίδια στιγμή δεκάδες είναι οι καταγγελίες των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
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αυτές, για την αυθαιρεσία της εργοδοσίας, την εντατικοποίηση της εργασίας και
για τα μέτρα προστασίας που είναι ελλιπή και σε κάποιες περιπτώσεις ανύπαρκτα
. 

  

Ήδη σε Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Αμερική εργαζόμενοι σε μεγάλα supermarket
μετράνε  νεκρούς και κρούσματα ενώ οι εργοδότες μετράνε εκατομμύρια σε πωλήσεις και
κέρδη. Γι’ αυτό τις προηγούμενες μέρες σε Γαλλία και Βέλγιο εργαζόμενοι προχώρησαν σε
πολύμορφες κινητοποιήσεις, ακόμα και σε απεργία διεκδικώντας την προστασία της υγείας
και των δικαιωμάτων τους.

  

Την ίδια στιγμή στη χώρα μας, η εντατικοποίηση της εργασίας μεγαλώνει, κρούσματα σε
καταστήματα και γραφεία κρύβονται, οι πιέσεις και οι απειλές αυξάνονται, οι άδειες ειδικού
σκοπού σε εργαζόμενους γονείς και σε ευπαθείς ομάδες περνούν από χίλια κύματα για να
δοθούν.

  

Οι πολύμορφες κινητοποιήσεις των εργαζομένων μπορούν να δώσουν απάντηση στην
εργοδοτική και κυβερνητική ασυδοσία.               

  

Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων των supermarket και μαζί τους διεκδικούμε:

    
    -  Να γίνεται το test σε όλους τους εργαζόμενους των Σούπερ Μάρκετ που
παρουσιάζουν συμπτώματα ή είναι ύποπτα κρούσματα   
    -  Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά για κάθε πόστο, με πλήρες ωράριο και όχι με νέες
απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις λίγων ημερών, με χρονικό ορίζοντα τα τέλη Απρίλη  

    -  Να μετατραπούν όλες τις συμβάσεις ημιαπασχόλησης σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης, με 8ωρο και 5μερο.  Να γίνουν αορίστου όλες οι ορισμένου χρόνου
συμβάσεις.   
    -  Να τηρούνται αυστηρά τα ωράρια εργασίας. Να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος
ξεκούρασης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία όλων των εργαζομένων.   
    -  Να τοποθετηθούν σε όλα τα καταστήματα, τζάμια προστασίας στα ταμεία.  
    -  Να υπάρχει αντισηπτικό δίπλα στο κάθε ταμείο και σε κεντρικά σημεία όλων των
super market. Να καθαρίζονται διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας τα καταστήματα, οι
αποθήκες.   
    -  Να ισχύσουν τα μέτρα καραντίνας σε όσους έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα σε όλους τους χώρους των super market, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες.   
    -  Να δοθεί ΤΩΡΑ έκτακτο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.   
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Για το ΔΣ

        

Ο Πρόεδρος 

   

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου
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