ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ο.Δ.Π.Τ.Ε.)
Διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα Τ.Κ.: 17671
www.odpte.gr
Τηλέφωνα Προέδρου: 6974512598 – 2105294907
e-mail: niki.chronopoulou@gmail.com
Τηλέφωνα Γ. Γραμματέα: 6945992259
e-mail: avasilak@upatras.gr

Αθήνα, 14 Απρίλη 2020
Αρ. Πρωτ.: 16
Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι στον ιό. Στις συνθήκες της
πανδημίας δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς για να μη λείψει τίποτα από τα σπίτια μας.
Πληθαίνουν οι φωνές αγωνίας, οι καταγγελίες από εργαζόμενους των σούπερ μάρκετ για ελλιπή
έως ανύπαρκτα μέτρα προστασίας.
Την ίδια στιγμή, έρχονται αντιμέτωποι με την εργοδοσία που οργιάζει: εντατικοποίηση, χωρίς ρεπό,
πέρα από το ωράριό τους, και τις Κυριακές, είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά καταστήματα,
ολιγόμηνες ακόμα και ολιγοήμερες συμβάσεις, part time, κακοπληρωμένη εργασία.
Γι’ αυτό εμείς οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους
εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που παίρνουν μπροστά
στις 15 Απρίλη, ημέρα παρέμβασης και δράσης, ενημέρωσης και διεκδίκησης στους
εργασιακούς χώρους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους
για μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής τους, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.
Στηρίζουμε τα αιτήματα των Συλλόγων Εμποροϋπαλλήλων για:
Να γίνεται το test σε όλους τους εργαζόμενους των σούπερ μάρκετ που παρουσιάζουν
συμπτώματα ή είναι ύποπτα κρούσματα.




Να τοποθετηθούν σε όλα τα καταστήματα, τζάμια προστασίας στα ταμεία.

Να υπάρχει αντισηπτικό δίπλα στο κάθε ταμείο και σε κεντρικά σημεία όλων των σούπερ
μάρκετ. 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 τώρα έκτακτο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

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 τηρούνται αυστηρά τα ωράρια εργασίας. Να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος
ξεκούρασης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία όλων των εργαζομένων.



Να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ημιαπασχόλησης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, με
8ωρο και 5μερο. Να γίνουν αορίστου όλες οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις



Κανένας μόνος στην επιδημία! Η αλληλεγγύη είναι το δικό μας όπλο!
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ
Η Πρόεδρος

Νίκη Χρονοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Βασιλάκης

