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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΡΑ!
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας ζητάει, για ακόμα μία φορά,
την άμεση απόσυρση του μέτρου διεύρυνσης ωραρίου της λειτουργίας
των SUPER MARKET. Από την πρώτη στιγμή, είχαμε επισημάνει ότι το μέτρο
αυτό αφενός θα οδηγήσει στην εξάντληση των εργαζομένων, οι οποίοι
εργάζονται με εξοντωτικούς ρυθμούς και αφετέρου δεν θα έχει καμία επί της
ουσίας χρησιμότητα για το καταναλωτικό κοινό. Μετά από την εφαρμογή του
μέτρου αυτή την Κυριακή, είναι προφανές από την «αναιμική» κίνηση των
καταστημάτων ότι, η διεύρυνση του ωραρίου δεν έχει καμία κοινωνική
χρησιμότητα, ενώ ταυτόχρονα δεν συμβάλλει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
παραμονή των πολιτών στα σπίτια τους, όπως είναι η γενική στόχευση.
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, αν και το αίτημα μας για αύξηση των
τετραγωνικών μέτρων ανά πελάτη έγινε εν μέρει αποδεκτό, οι εργαζόμενοι του
κλάδου εξακολουθούν να εργάζονται αυτή τη στιγμή σε εξαιρετικά δυσμενείς
για την υγεία τους συνθήκες και η διεύρυνση του ωραρίου συμβάλλει στην
περαιτέρω έκθεσή τους στον κίνδυνο.
Επίσης, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας στο πλαίσιο των
παρεμβάσεων της για τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι,
ζητάει με επιστολή που απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Εργασίας να
προχωρήσει στην άμεση ακύρωση όλων των απολύσεων που
πραγματοποιήθηκαν από 1/3/2020, καθώς και στην ακύρωση όλων των
δυσμενών τροποποιήσεων των Συμβάσεων Εργασίας (εκ περιτροπής,
μερικής απασχόλησης) που πραγματοποιήθηκαν από 1/3/2020 από εργοδότες.
Για ακόμα μία φορά επισημαίνουμε ότι, αποτελεί άμεση προτεραιότητα
αυτές τις στιγμές το κράτος να προστατεύσει τους ασθενέστερους,
δηλαδή τους εργαζόμενους. Ο πολύτιμος χρόνος που χάθηκε οδήγησε
ορισμένους εργοδότες στον πανικό, ενώ για κάποιους άλλους και αυτή η κρίση
αποτελεί ευκαιρία για να καταπατήσουν περαιτέρω τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Το κράτος έχει υποχρέωση να μην αφήσει τους
εργαζόμενους αυτή την κρίσιμη στιγμή ευάλωτους απέναντι στην
εργοδοτική απληστία και αυθαιρεσία.
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