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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ενας απολογισµός σε δύσκολες συνθήκες
Η Οµοσπονδία µας οργανώνει µέσα σε πολύ δύσκολες πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες για την
εργατική τάξη, το 35ο εκλογοαπολογιστικό της συνέδριο.
Ήδη η ΟΙΥΕ µετρά 88 χρόνια ζωής, συνεχίζοντας τη δύσκολη ιστορική της πορεία µέσα στο χρόνο, αποτελώντας µια
από τις µεγαλύτερες οργανώσεις του εργατικού – συνδικαλιστικού µας κινήµατος. Κουβαλώντας όλα τα προτερήµατα
αλλά και τις αδυναµίες του, όλες τις θετικές αλλά και αρνητικές του πλευρές, έχει καταγράψει και συνεχίζει να
καταγράφει µια σειρά από παρεµβάσεις, δράσεις και αγώνες για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα.
Το 35ο συνέδριο της ΟΙΥΕ, δεν διεξάγεται απλά σε µια κρίσιµη περίοδο για την εργατική τάξη, αλλά ουσιαστικά
πραγµατοποιείται σε «έκτακτες συνθήκες», καθώς οι διαστάσεις της οικονοµικής κρίσης λαµβάνουν δραµατικές
διαστάσεις για το σύνολο των εργαζοµένων, των ανέργων, των συνταξιούχων και των αδύναµων κοινωνικών
στρωµάτων.
Η σηµερινή οξεία οικονοµική κρίση, είναι µια από τις πλέον σοβαρές κρίσεις του καπιταλιστικού συστήµατος και του
ακραίου νεοφιλελεύθερου µοντέλου που επικράτησε σχεδόν παντού και παγκοσµίως, από τη δεκαετία του ’80 και µετά.
Είναι µια σύνθετη και δοµικού χαρακτήρα καπιταλιστική κρίση, η οποία έχει παγκόσµιες διαστάσεις και λαµβάνει
ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και εθνικά χαρακτηριστικά. Είναι µια κρίση, της οποίας τα σπασµένα καλούνται να πληρώσουν µε
οδυνηρά µέτρα πρώτα από όλους οι εργαζόµενοι και τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα παντού.
Ειδικά στη χώρα µας, η σύνθετη αυτή καπιταλιστική οικονοµική κρίση πέραν του διεθνούς και παγκόσµιου χαρακτήρα
της, είναι το αποτέλεσµα µιας συνεχιζόµενης για πολλά χρόνια εγκληµατικής ιδιότυπης νεοφιλελεύθερης πολιτικής των
κυβερνήσεων, που από τη µια ξεπούλησαν όλο το δηµόσιο πλούτο ασκώντας νεοφιλελεύθερες πολιτικές και από την
άλλη χρησιµοποίησαν το κράτος ως λάφυρο, για να εξυπηρετήσουν κοµµατικές - πελατειακές ανάγκες και να το
καταστήσουν υπερχρεωµένο και αναποτελεσµατικό.
Σήµερα πια, αυτή η κρίση εκφράζεται µε την ανοιχτή κερδοσκοπική επίθεση των αγορών και των κεφαλαίων, η οποία
οδηγεί σε αδιέξοδο το δανεισµό της χώρας αναγκάζοντας της να καταβάλλει στους δανειστές της τοκογλυφικά
επιτόκια. Η κινδυνολογία περί χρεοκοπίας της χώρας και αδυναµίας πληρωµών εντείνεται, µε καταστρεπτικές
συνέπειες για όλους, αρχής γενοµένης από το δηµόσιο πλούτο, ο οποίος µε τις πολιτικές που ακολουθούνται δύσκολα
θα αποφύγει την εκποίησή του µε εξευτελιστικούς όρους., ώστε να αποπληρωθούν οι δανειστές. Η χρεοκοποπία όµως
είναι χρεκοποπία του καπιταλισµού και του νεοφιλελευθερισµού.
Ταυτόχρονα, η χώρα έχει τεθεί υπό την τριπλή επιτροπεία της Ε.Ε., της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, οργανισµούς που επιβάλλουν
τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και µέτρα, προβάλλοντάς τα µάλιστα ως τον αναγκαίο µονόδροµο για τη
διάσωση της Ελλάδας από την χρεοκοπία και τη διατήρησή της στην Ευρωζώνη. Η επιβαλλόµενη άµεση και µε κάθε
µέσο και τρόπο δραστικότατη µείωση του δηµόσιου χρέους και του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, έχεις ως αποτέλεσµα
κυβερνητικές αποφάσεις που οδηγούν σε σκληρά και επώδυνα για τους µισθωτούς άδικα και αντιλαϊκά –
αντεργατικά µέτρα..
Το Πρόγραµµα Σταθερότητας της Κυβέρνησης, το οποίο ουσιαστικά επιβάλλουν και παρακολουθούν οι αγορές και η
Ε.Ε. είναι όχι µόνο κοινωνικά άδικο και αναποτελεσµατικό, όχι µόνο δεν στοχεύει στο να πληρώσουν τα σπασµένα το
µεγάλο κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, οι κερδοσκόποι και όλοι όσοι επί σειρά ετών πλούτισαν σε βάρος του ελληνικού λαού,
αλλά πάνω από όλα ρίχνει την πραγµατική οικονοµία σε βαθιά ύφεση εκτινάσσοντας την ανεργία τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό, σε πρωτοφανή επίπεδα µε καταστρεπτικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή.
Είναι ένα πρόγραµµα, το οποίο ήδη έχει περιλάβει επώδυνα µέτρα για την εργατική τάξη. Δηµιουργεί πρόσθετα
φορολογικά βάρη στους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, προχωρά σε άδικη δραµατική µείωση των αποδοχών
των εργαζοµένων στο Δηµόσιο και τις ΔΕΚΟ, παγώνει τις ήδη χαµηλές συντάξεις, καταργεί τις Συλλογικές Συµβάσεις,
ανατρέπει το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης αυξάνοντας τα όρια ηλικίας και τον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων,
γενικεύει την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και ιδιωτικοποιεί περαιτέρω ότι έχει αποµείνει από τη δηµόσια
περιουσία.
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Σήµερα, περισσότερο από άλλη φορά, απειλούνται µε κατάργηση ιστορικές κατακτήσεις των εργαζοµένων όπως ο 13ος
και 14ος µισθός, η προστασία από τις απολύσεις, η κατάργηση των Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων, το συνταγµατικά
κατοχυρωµένο δικαίωµα στην Εργασία.
Αυτές είναι συνθήκες µέσα στις οποίες καλείται το 35ο Συνέδριο της ΟΙΥΕ να συζητήσει και να πάρει εκείνες τις
αποφάσεις που θα βοηθήσουν στην οργάνωση της αντίστασης της εργατικής τάξης, θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη των
εργατικών αγώνων και σε συντονισµό µε το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήµατος, των εργαζοµένων, των ανέργων,
των συνταξιούχων θα τεθούν οι προϋποθέσεις µιας αποτελεσµατικής υπεράσπισης των θέσεων εργασίας µας, των
µισθών µας, των εργασιακών και ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων.
Είναι ένας αγώνας δύσκολος και µακρύς. Πρέπει όµως να τον κάνουµε και σαν Σωµατεία και σαν Οµοσπονδία και σαν
συνδικαλιστικό κίνηµα συνολικά. Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασµός. Η Νέα Διοίκηση που θα αναδειχθεί από το
Συνέδριο θα πρέπει να βρεθεί παντού. Μαζί µε τα σωµατεία στους εργασιακούς χώρους, µικρούς και µεγάλους. Να
είναι δίπλα στους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις που καθηµερινά κλείνουν. Να είναι παρούσα ενάντια στις
απολύσεις, τα υποχρεωτικά τριήµερα εργασίας, στη µη εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, στη µη
καταβολή δεδουλευµένων.
Είναι καθήκον της Νέας Διοίκησης να συνεχίσει την πορεία της Οµοσπονδίας µε ακόµα πιο µαζική, ενωτική,
αγωνιστική δράση, βάζοντας πάντα στο επίκεντρο της προσοχής µας τα προβλήµατα των εργαζοµένων, των νέων, των
ανέργων, των γυναικών και των κοινωνικά ευάλωτων. Να συνεχίσουµε τον αγώνα µας πάνω στα κοινά µας προβλήµατα,
σε όλα αυτά π ου µας ενώνο υν, και όχι σε άλλα ζητήµατα που µπορεί να µας χωρίζουν και τα οποία κάνουν κακό
στο συνδικαλιστικό κίνηµα, και ισχυροποιούν τον αντίπαλο ο οποίος δεν είναι άλλος από τις δυνάµεις του Κεφαλαίου
και της εργοδοσίας.
Στις συνθήκες αυτές το συνδικαλιστικό κίνηµα όσο και να µην το θέλουν κάποιοι είναι και παραµένει ο µόνος φορέας
από τον οποίο η εργατική τάξη, οι άνεργοι, και οι νέοι προσµένουν και περιµένουν από αυτό την προάσπιση των
συµφερόντων τους, των δικαιωµάτων τους, τα οποία µέρα µε τη µέρα ολοένα και καταστρατηγούνται, επανεξετάζονται,
περικόπτονται και γίνονται βωµός για την ακόµα πιο µεγάλη ανισοµερή κατανοµή του πλούτου που παράγουν οι
εργαζόµενοι εξαιτίας των Νεοφιλελεύθερων πολιτικών οι οποίες εντείνονται ακόµα περισσότερο από τη συγκυρία της
κρίσης και τις αντεργατικές πολιτικές .
Η απερχόµενη διοίκηση της Οµοσπονδίας έχοντας την ευθύνη του απολογισµού δράσης της στο 35ο συνέδριο, εκτιµά
ότι στην τριετή της διαδροµή από το 2007 και µετά, έδωσε µικρές και µεγάλες µάχες, κατακτώντας µικρές και µεγάλες
νίκες, µε θετικά και αρνητικά στοιχεία. Το πιο σηµαντικό και ουσιαστικό στοιχείο όµως, είναι ότι όλα τα µέλη της
απερχόµενης Διοίκησης – πέρα από παραταξιακές και ιδεολογικές διαφοροποιήσεις- υπηρέτησαν µε υπευθυνότητα
έναν σταθερό στόχο και µια αδιαπραγµάτευτη αξία: την όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προάσπιση
των συµφερόντων των εργαζοµένων που εκπροσωπεί η Οµοσπονδία µας.

Σε αυτά τα τρία χρόνια, Διοίκηση, Σωµατεία, Εργαζόµενοι, δούλεψαν, αγωνίστηκαν, και έδωσαν µάχες µαζί.
•
•
•
•

Πέρα από τ ις όπ οιες δ ια φορετικές α πόψε ις ή και δια φων ίες σε θέ µατα δρά σ ης και τακτ ικ ής,
η Οµο σπ ονδία συνεργά στηκε κα ι β ο ήθησε όλα τα σω µατε ία τ ης.
Η Οµο σπον δία σ υντόνι σε κα ι κ αθοδ ήγ ησε τους αγ ώνες ό λων των κλά δων τ ης.
Συνο µολ όγησε θετ ικές κα ι ικανο ποι ητι κές Σ υλλ ογι κές Συ µβά σει ς.
Στάθηκε και παρενέ βη στα προ βλ ήµατα των σ ω µα τείων, α λλά ακό µα και σε αυτά των απ λών
εργαζο µένων .

Με βάση τα παραπάνω, καταθέτουµε σήµερα µε ευθύνη τον απολογισµό δράσης της απερχόµενης διοίκησης, και τον
θέτουµε στην κρίση του σώµατος του συνεδρίου. Πέρα των προτάσεων και της κριτικής µας, ας σταθεί ο καθένας µας
αυτοκριτικά προς τις επιλογές του, είτε συλλογικά είτε ατοµικά, και ας αναλάβουµε τις ευθύνες που µας αναλογούν και
να τις θέσουµε υπόψη των εργαζοµένων.
Κυρίως όµως και πάνω από όλα, ας σταθούµε στην τριετία που έρχεται, ας εµβαθύνουµε στα προβλήµατα που έχουµε
να αντιµετωπίσουµε-όχι µόνο εµείς αλλά και το συνδικαλιστικό κίνηµα στο σύνολό του- και ας κάνουµε τη µεγάλη τοµή
για να βάλουµε ακόµα περισσότερο την Οµοσπονδία µας στο προσκήνιο των εξελίξεων. Η περ ίοδ ος πο υ έρχεται
χρειά ζεται γόνι µες π ροτάσε ις, συνεργα σία , ενωτ ικ ή δρά σ η, σ υνεχ ή αγών α, τακτικές κα ι στρατ ηγικές
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κινήσεις για να αντι µετω πί σο υ µε όλ ους όσ ους επι φυ λάσ σο υν το χειρ ότερο µέλ λον γ ια τις δυνά µε ις
της εργατ ικ ής τάξ ης και τον κ όσ µο τ ης µισ θωτής ε ργασίας .
Η νέα τριετία απαιτεί ακόµα πιο µεγάλη αφιέρωση χρόνου στο συνδικάτο, ακόµα πιο σκληρή δουλειά, ακόµα πιο γόνιµη
συνεργασία όλων µας. Οι εργαζόµενοι του αµιγώς ιδιωτικού τοµέα δίνουνε καθηµερινά την πάλη της επιβίωσης, σε µια
κοινωνία της οποίας ο ελεύθερος χρόνος, η ποιότητα ζωής, οι στιγµές µε την οικογένεια, και η ανθρώπινη επικοινωνία
είναι πράγµατα που σπανίζουν και θα σπανίζουν ολοένα και περισσότερο. Οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα πρέπει
να συνεχίσουν να νιώθουν την παρουσία µας και τη στήριξή µας ακόµα πιο έντονα.
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Η δράση της Οµοσπονδιας 2007-2010
Η λειτουργία της διο ίκησης
Όπως σηµειώσαµε στην εισαγωγή, την τριετία που πέρασε δώσαµε µικρές αλλά και µεγάλες µάχες µέσα σε συνθήκες
ιδιαίτερα δύσκολες για το συνδικαλιστικό κίνηµα συνολικά. Η έλλειψη ικανού αριθµού συνδικαλιστικών στελεχών στο
επίπεδο της Οµοσπονδίας για την καθηµερινή συνδικαλιστική δράση και ενασχόληση µε τα προβλήµατα των κλάδων
µας, αποτέλεσε τη σηµαντικότερη δυσκολία και αυτή την τριετία για τη λειτουργία της Οµοσπονδίας. Είναι γνωστό σε
όλους, ότι υπάρχει έλλειψη στελεχών που θα µπορούσαν να δουλέψουν αποκλειστικά για την οργάνωσή µας, µε
αποτέλεσµα η όλη δουλειά της διοίκησης να διεκπεραιώνεται από λίγους ανθρώπους, µε έναν όγκο προβληµάτων και
εργασίας που συνεχώς αυξάνεται.

Η συνδικαλιστική δράσ η της ΟΙΥΕ ( 2007-2010)
Η συνδικαλιστική δράση της Οµοσπονδίας µας κατά την τριετία που πέρασε ήταν πολύµορφη και πολυεπίπεδη.
Συµµετείχαµε σε κάθε κεντρική συνδικαλιστική δράση και κινητοποίηση του συνδικαλιστικού κινήµατος που
αφορούσε τους εργαζόµενους σε επίπεδο συνοµοσπονδίας.
Ασχοληθήκαµε αποτελεσµατικά µε όλα τα καυτά προβλήµατα των εργαζοµένων τα οποία η Οµοσπονδία χειρίζεται
κεντρικά (Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, Ωράριο Καταστηµάτων, Καθαριότητα Σχολείων, Εργολάβοι Καθαρισµού,
Συµβολαιογραφεία, Στήριξη για Οργάνωση νέων σωµατείων). Βοηθήσαµε, παρεµβήκαµε και συντονίσαµε όλα τα
θέµατα και όλα τα προβλήµατα για τα οποία µας ζητήθηκε η βοήθειά µας από τα πρωτοβάθµια σωµατεία µας.

Κεντρική Συνδικαλιστ ική δράση
Η Οµοσπονδία µας µαζί µε τα στελέχη της, συµµετείχε ενεργά σε κάθε κεντρική κινητοποίηση που ανέπτυξε η ΓΣΕΕ
κατά την προηγούµενη περίοδο. Η δράση αυτή επικεντρώθηκε στις απεργιακές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις της
ΓΣΕΕ για την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ, τις εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό, τις απολύσεις και την ανεργία, την
ακρίβεια,, τον προϋπολογισµό,το φορολογικό, καθώς και σε όλες τις συσκέψεις των Οµοσπονδιών δύναµης ΓΣΕΕ, για
όλα τα µεγάλα φλέγοντα ζητήµατα.
Προσπαθήσαµε να συµβάλουµε µε τις δυνάµεις µας και τα σωµατεία µας σε κάθε κεντρική και περιφερειακή δράση
του συνδικαλιστικού κινήµατος, παρά τις γνωστές µας αδυναµίες και προβλήµατα.

Την τριετία που πέρασε, συµµετείχαµε στις παρακάτω απεργιακές κινητοποιήσεις.

2007
1/5/2007 Απεργία Εργατικής Πρωτοµαγιάς
15/5/2007
24ωρη Γενική Απεργία για τα δοµηµένα κρατικά οµόλογα και την καταλήστευση των ασφαλιστικών
ταµείων
8/9/2007
Συλλαλητήριο και Πορεία στη ΔΕθ ενάντια στις απολύσεις – ανεργία, την ακρίβεια – λιτότητα –
φτώχεια και την λεηλασία των Ασφαλιστικών Ταµείων
12/12/2007
24ωρη Γενική Απεργία ενάντια στο Αντι-ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
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2008
3/2/2008
15/2/2008
5/3/2008
6/3/2008
12/3/2008
19/3/2008
20/3/2008
2/4/2008
1/5/2008
19/6/2008
6/9/2008
21/10/2008
10/12/2008

24ωρη Γενική Απεργία για το Ασφαλιστικό, την υπογραφή ικανοποιητικής ΕΓΣΣΕ και κλαδικών ΣΣΕ
Συγκέντρωση Διαµαρτυρίας στη Βουλή ενόψη της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτησης για το
Ασφαλιστικό
Παράσταση Διαµαρτυρίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ κατά τη διάρκεια της Συζήτησης του Ασφαλιστικού
νοµοσχεδίου στην Κυβερνητική Επιτροπή
Παράσταση διαµαρτυρίας εργαζόµεµων γυναικών στην Υπουργό Απασχόλησης Φ. Πετραλιά
3ωρη Στάση Εργασίας για το Ασφαλιστικό
24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ για το Ασφαλιστικό
Αγωνιστική Συγκέντρωση ΓΣΕΕ και Οµοσπονδιών στη Βουλή για το Ασφαλιστικό
Συλλαλητήριο και συγκέντρωση διαµαρτυρίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στη Βουλή κατά τη διάρκεια ψήφισης
του Αντισφαλιστικού νοµοσχεδίου
Απεργία Εργατικής Πρωτοµαγιάς
Συλλαλητήριο για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στο Σύνταγµα
Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ για την ακρίβεια, το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τις απολύσεις
24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, την ακρίβεια, το Φορολογικό και τον
Προϋπολογισµό
24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ ενάντια στην ακρίβεια, την ανεργία, τα ασφαλιστικά ταµεία και την
εκποίηση των δηµόσιων Οργανισµών

2009
2/4/2009
1/5/2009
5/9/2009

24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ ενάντια στις απολύσεις και την ανεργία, τις διαθεσιµότητες,
υποχρεωτικές άδειες, ελαστικές µορφές εργασίας
Απεργία Εργατικής Πρωτοµαγιάς
Συλλαλήριο στη ΔΕΘ µε αίτηµα να µην πληρώσουν οι εργαζόµενοι τα σπασµένα της οικονοµικής
κρίσης και της οικονοµικής πολιτικής

2010
24/2/2010
5/3/2010
11/3/2010

24ωτη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ µε αίτηµα να µην πληρώσουν οι εργαζόµενοι την κρίση
3ωρη στάση Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ενάντια στα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης
24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ενάντια στα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας: Οι κατακτήσεις µας
Η Οµοσ πονδ ία µας τα τελευτα ία χρόνια έχει ξε κινήσει µια µεγάλ η και ε πί πον η προ σπά θεια µε
κατεύθυνσ η τ ην ανασ υγκρότ ηση τ ων ΣΣΕ . Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη ακόµα, και πρέπει να πούµε
ότι ο δρόµος είναι µακρύς, µε δεδοµένο τον αρνητικό συσχετισµό δυνάµεων για το εργατικό κίνηµα, αλλά και επίσης µε
δεδοµένο τον πολυκατακερµατισµό του. Η προσπάθεια και η µάχη αυτή συνεχίζεται και έχει πολλούς στόχους.
•
•
•
•

Την προσαρµογή των ΣΣΕ στο Ν.1876/90 για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις
Την ανασυγκρότηση των ΣΣΕ, σύµφωνα µε την κατ’ επειγόντω ς οργανωτ ικ ή ανασ υγκρότ ησ η του
συνδ ικαλ ι στικο ύ κιν ήµατος , στ η βά σ η των α πο φά σ εων του οργαν ωτι κού συνε δρίο υ τ ης ΓΣΕ Ε και
των α πο φάσε ων τ ης Διο ίκ ησ ης της ΟΙΥ Ε
Την ενότητα των εργαζοµένων στην ίδια επιχείρηση και στον ίδιο κλάδο
Την υποστήριξη όλων των εργασιακών χώρων είτε σε επίπεδο επιχείρησης είτε σε επίπεδο κλάδου για
διαπραγµάτευση και συλλογική σύµβαση εργασίας (βιβλιοπωλεία, Courier, ACS, Speedex, Praktiker, Φύλακες,
Περιοδεύοντες Πωλητές)

Η φετινή χρονιά (2010), εν µέσω της οξύτατης οικονοµικής κρίσης που επιδεινώνεται ραγδαία, των ανεργατικών
οικονοµικών µέτρων της Κυβέρνησης µε την αυστηρή εισοδηµατική πολιτική, προοιωνίζουν µια τεράστια δυσκολία στις
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και την υπογραφή ΣΣΕ. Στον ιδιωτικό τοµέα και σε κεντρικό επίπεδο ο ΣΕΒ και οι άλλες
εργοδοτικές οργανώσεις έχουν σκληρύνει τις θέσεις του και µιλούν για µηδενικές αυξήσεις καθώς και για πλήρη
αποσύνδεση της ΕΓΣΣΕ από τις κλαδικές και επιχειρησιακές ΣΣΕ. Στους κλάδους µας παρατηρείται ήδη σταθερή
άρνηση πολλών εργοδοτικών οργανώσεων να συµµετάσχουν στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, παραπέποντας
αργότερα σε σχέση µε τις οικονοµικές εξελίξεις.
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Ωστόσο, η στάση αυτή των εργοδοτών δεν είναι συγκυριακή. Χρόνια τώρα, γίνεται φανερό ότι αυτό αποτελεί µια
συγκεκριµένη στρατηγική τους, -η οποία εδράζεται και εµφορείται από τις ευλογίες της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά
και του γενικότερου κλίµατος που υπάρχει µέσα στις γραµµές της εργατικής τάξης-, η οποία έχει ως στόχο την
απορύθµιση των αµοιβών, και των εργασιακών σχέσεων γενικότερα.
Την προηγούµενη περίοδο, είχαµε µια συστηµατική και επίµονη άρνησ η των εργο δοτ ών να σ υζ ητ ήσ ουν κα ι να
αποδε χτούν α υξ ήσε ις π άνω α πό α υτές π ου προβ λέ πει η ΕΓ ΣΣΕ , µε πρό σ χηµα τ ις « υψ ηλές α υξ ήσε ις»
που δ ίνει αυτ ή, όσ ο και µε το έ ωλο επ ιχε ίρ ηµα της ανταγ ωνι στικ ότητας κα ι του χα µηλ ού
πλ ηθωρ ισ µού, µας δ ηµιο υργεί µια ι δια ίτερη δ υσκ ολία . Ακόµα και στη διεκδίκηση επιδοµάτων ή θεσµικών
ρυθµίσεων αντιµετωπίζουµε τα ίδια προβλήµατα, καθώς η εργοδοτική πλευρά αρνείται επιµόνως τη θεσµοθέτηση
επιδοµάτων που έχουν ακόµα και µηδαµινό κόστος για αυτούς.
Η φόρ µο υλα κα ι η κ ου λτούρα που έ χει αναπτ ύξ ει το συν δικα λι στικό κ ίν ηµα στο σύνο λό του να
περι µένει την υπογρα φ ή της ΕΓΣΣ Ε, πρ οκει µένου να τ η χρ ησ ι µοπ οι ήσει σαν « οδ ηγό » ή
«µπο ύσ ουλα » για την υ πογρα φ ή των κλαδ ικών σ υµβάσε ων, α λλά και η ίδια περίπ ου αντί ληψ η τω ν
εργοδοτών (πρ οφ ανώς για του ς δ ικο ύς το υς λ όγους) , µας δ ηµιο υργεί άλ λο ένα επ ιπρ όσ θετο
πρόβ λ ηµα στο ξεκίν ηµα τ ης δι αδικα σ ίας των δ ιαπραγ µατεύ σε ων. Αυτή η τακτική της εργοδοτικής
πλευράς, ισχύει για όλες τις ΣΣΕ που συνοµολογούνται από ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνηµα και όχι µόνο της ΟΙΥΕ.
Ταυτόχρονα επιφυλακτικοί και διστακτικοί είναι και οι µεσολαβητές-διαιτητές, καθώς αναµένουν και αυτοί την ΕΓΣΣΕ
ως πιλότο και κατόπιν προχωρούν σε προτάσεις µε µηδαµινές αυξήσεις τις περισσότερες φορές.
Βέβαια τη συγκεκριµένη πρακτική η Οµοσπονδία µας την έχει αντιπαλέψει, λέγοντας ότι η ΕΓΣΣΕ αφορά ανειδίκευτο
εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, και όχι το εξειδικευµένο που αφορούν οι κλαδικές συµβάσεις. Δεν πρέπει
όµως να κρ ύψο υµε τ η χρόνια αδυνα µία το υ σ υ νδικαλ ιστ ικο ύ κιν ήµατος κα ι τ ων κλάδ ων µας ν α
διεκδι κήσο υν µε µαζ ικές εν ωτικές κ ιν ητοπ οι ήσ εις, ικανοπ οι ητικέ ς ΣΣΕ , α σκ ώντας πραγ µατ ικ ή
πίε ση στ ους εργοδότες . Αν δεν υπάρχει µαζικό κίνηµα η διεκδίκηση ικανοποιητικών συµβάσεων γίνεται και θα
συνεχίσει να γίνεται µε ολοένα και δυσκολότερους όρους. Όσον αφορά τώρα την τακτική για τη συζήτηση που έχει
ανοίξει αναφορικά µε το αν οι διετείς ή οι µονοετείς συµβάσεις είναι καλύτερες για τους εργαζόµενους, µέχρι σήµερα
αποδεικνύεται ότι η διετής διάρκεια των ΣΣΕ- εφόσον έχουν ρήτρες υπέρβασης του πληθωρισµού- έχει διαφυλάξει τα
πραγµατικά εισοδήµατα των εργαζοµένων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕ Σ.Σ.Ε
Κατά την τριετία που πέρασε όλες οι Συλλογικές Συµβάσεις της Οµοσπονδίας, τόσο ως προς τις αυξήσεις των βασικών
µισθών όσο και ως προς τη χορήγηση επιδοµάτων και τη ρύθµιση θεσµικών θεµάτων, ήταν συνολικά θετικές και
ευνοϊκότερες καλύτερες από την ΕΓΣΕΕ.
Σηµει ώνεται ότι οι αυξ ήσεις π ου χορ ηγ ήθηκαν µε την ΕΓΣΣ Ε είνα ι:
Διετ ής ΕΓΣΣ Ε 20 06 -2 00 7: Συνολική αύξηση διετίας 10,9% (2.9% από 1.1.2006, 2,9% από 1.9.2006 και 5,1% από
1.4.2007)
• Διετ ής ΕΓΣΣ Ε 20 08- 20 09 : Σ υνολ ικ ή α ύξησ η διετί ας 11 ,9 5% ( 3, 45 από 1 .1 .20 08 , 3,0 % α πό 1. 92. 00 8
και
•

Α. ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

•
•
•
•
•
•

200 6- 20 07
Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 11,7% (3% από 1.1.2006, 3% από 1.9.2006, 2,7% από 1.1.2007, και 3% από 1.9.2007)
Χορηγήθηκε επίδοµα γάµου για τους εργατοτεχνίτες στο ύψος του 10%
Χορηγήθηκε επίδοµα ισολογισµού για λογιστές και βοηθούς λογιστών στο ύψος του 73%
Επανα διατυ π ώθηκε µε ει δικ ή τε λικ ή σ υµφ ωνία η αργία τ ης Κα θαράς Δευτέρας ως υ πο χρεωτ ικ ής
Θεσµοθετήθηκε πλήρης άδεια µετά αποδοχών, για τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στα Δ.Σ. των επικουρικών
ταµείων, για τις ηµέρες συνεδριάσεων των Δ.Σ ή άλλων οργάνων
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Οι αποζηµιώσεις εργατοτεχνιτών αυξάνονται κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν οι εργατοτεχνίτες έχουν
συµπληρωµένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας, και κατά πέντε (5) ηµεροµίσθια, όταν έχουν
συµπληρωµένα (30) έτη και πάνω

•

200 8- 20 09
Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 14% συνολικά (3,5% από 1.1.2008, 3,5% από 1.9.2008, 2% από 1.1.2009 και 5% από
1.9.2009)
Αύξηση επιδόµατος ισολογισµού στους λογιστές και βοηθούς στο 75% των νοµίµων αποδοχών και στο σύνολο αυτών
για λογιστήρια άνω των 4 ατόµων
Χορήγηση 6ης τριετίας (18 έτη υπηρεσίας) στους εργατοτεχνίτες σε ποσοστό 5%
Καθορισµός συνδικαλιστικής εισφοράς υπερ ΟΙΥΕ ύψους 0,30 λεπτών µηνιαίως ανα εργαζόµενο
Προσαύξηση της κανονικής άδειας µετά τη συµπλήρωση 25 ετών προϋπηρεσίας
Χορήγηση άδειας 4ηµερών για σχολική παρακολούθηση τέκνων ως 16 ετών

•
•
•
•
•
•
•

Β. ΚΛ ΑΔΙΚ Η ΣΣ Ε ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΥΠ ΗΡ ΕΣΙ ΩΝ

2006
Εκδόθηκε µονοετής διαιτητική απόφαση
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 6,5% (3% από 1.1.2006 και 3,5% από 1.9.2006)
Αυξηση επιδόµατος ισολογισµού στους λογιστές και βοηθούς στο 72% των νοµίµων αποδοχών
Αυξηση επιδόµατος τρειτιών στις καθαρίστριες από 5% σε 6%

•
•
•
•

2007
•
•
•
•

Εκδόθηκε µονοετής διαιτητική απόφαση
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 6,% (3% από 1.1.2007 και 3 % από 1.9.2007)
Αυξηση επιδόµατος ισολογισµού στους λογιστές και βοηθούς στο 75% των νοµίµων αποδοχών
Αυξηση επιδόµατος προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (µε τη συµπλήρωση 8 ετών) για τους υπαλλήλους γραφείου
από 2,5% σε 3,0%

2008-2009
•
•
•
•

Εκδόθηκε διετής διαιτητική απόφαση
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν συνολικά για τη διετία κατά 13,2,% (3,5% από 1.1.2008, 3,2 % από 1.9.2008, 2.5% από
1.1.2009 και 4% από 1.9.2009)
Το επίδοµα ισολογισµού των λογιστών και των βοηθών χορηγήθηκε στο σύνολο αυτών για λογιστήρια άνω των 4
ατόµων
Το επίδοµα ξένης γλώσσας 5% χορηγήθηκε και σε όσους έχουν κρατικό πτυχίο γλωσσοµάθειας επιπέδου Lower

Γ. ΣΥ ΛΛ ΟΓΙΚ Η ΣΥ ΜΒΑ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤ Α ΒΙΒΛΙ ΟΠΩ ΛΕΙ Α

2006-2007
•
•
•
•
•

Υπογράφηκε διετής Σ.Σ.Ε
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν συνολικά κατά 10,6% (2,2% από 7-5-2006, 2,3% από 1-9-2006, 3,1% από 1-1-2007, και
3% από 1-9-2007)
Το επίδοµα ισολογισµού για τους λογιστές και βοηθούς λογιστές αυξήθηκε από 70% σε 73%
Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας για καθαριστές-καθαρίστριες, αυξήθηκε από 7% σε 8%
Ως αργία µαζί µε τη γιορτή του Αγίου Πνεύµατος, καθορίστηκε και η ηµέρα της Καθαράς Δευτέρας. Οι µισθωτοί
που θα εργασθούν κατά την ηµέρα αυτή δικαιούνται προσαύξηση του 1/25 του µηνιαίου µισθού τους ή του
ηµεροµισθίου τους κατά 75%
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2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπογράφτηκε µονοετής ΣΣΣΕ
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν συνολικά κατά 8% (3% από 1.1.2008 και 5% από 1.9.2008)
Επέκταση χορήγησης επιδόµατος τέκνων από 2ο παιδί.
Καθιέρωση υποχρεωτικής Αργίας την ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά την ηµέρα
αυτή χορηγείται προσαύξηση 100% του ηµεροµισθίου.
Ενταξη των οδηγών δικύκλων – διανοµέα - courier που απασχολούνται στον κλάδο, στο ευνοϊκότερο µισθολόγιο
των υπαλλήλων γραφείου και χορήγηση όλων των επιδοµάτων αυτής της ειδικότητας
Πλήρης κάλυψη εξόδων συντήρησης, κίνησης και κάλυψη κλήσεων τροχαίας στους οδηγούς δικύκλου
Απαγόρευση απασχόλησης οδηγών δικύκλων σε συνθήκες κάυσωνα (38οC) και παγετού (5οC)
Χορήγηση όλου του απαραίτητου εξοπλισµοού προστασίας στους οδηγούς δικύκλου
Χορήγηση ανά τετράµηνο 4ωρης άδειας για αιµοδοσία (24ωρης για αιµοπετάλια)

2009
•
•
•
•
•
•

Υπογράφηκε µονοετής ΣΣΕ
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν συνολικά κατά 8% (3% από 1.1.2009 και 5% από 1.1.2010)
Προσδιορισµός καθηκόντων αποθηκάριου
Ενταξη της ειδικότητας των εργαζοµένων στα µπαρ και κυλικεία των βιβλιοπωλείων µε τους όρους της
οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ
Χορήγηση επιδόµατος προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη µε τη συµπλήρωση 8 ετών υπηρεσίας σε ποσοστό 5% σε
όλες τις ειδικότητες της ΣΣΕ
Χορήγηση επιδόµατος Η-Υ στους επιµελητές – διορθωτές σε ποσοστό 8%

Δ. ΟΜΟΙ ΟΕΠΑ ΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗ ΣΣ Ε ΥΠΑ ΛΛΗ ΛΩ Ν ΓΡ ΑΦΕΙΩ Ν ΒΙ ΟΜΗ ΧΑ ΝΙΑ Σ – ΒΙ ΟΤ ΕΧΝΙΑΣ

200 6- 20 07
•
•
•

Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν συνολικά για τη διετία κατά 11,7% ( 3% από 1-1-2006, 3% από 1-9-2006, 3% από 11-2007, και 2,7% από 1-9-2007)
Ενσωµατώθηκαν όλες οι θεσµικές ρυθµίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

2008-2009
•
•
•
•

Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν συνολικά για τη διετία κατά 13,1% (3,5% από 1.1.2008, 3,5% από 1.9.2008, 2% από
1.1.2009 και 4,1% από 1.9.2009
Αυξηση του επιδόµατος διαχειριστικών λαθών σε 6% επι του εκάστοτε βασικού µισθού
Ενσωµάτωση θεσµικών ρυθµίσεων ΕΓΣΣΕ

Ε. Σ ΣΕ ΦΥΛ ΑΚΩ Ν - ΝΥ ΧΤ ΟΦΥΛΑ ΚΩ Ν- ΘΥΡΩΡ Ω Ν ΒΙ ΟΜΗ ΧΑ ΝΙΚ ΩΝ Κ ΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ ΩΝ
ΕΠΙ ΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν

2006-2007
•
•
•
•
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2008-2009
•
•
•
•
•

Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν συνολικά για τη διετία κατά 13,1% (3,5% από 1.1.2008, 3,5% από 1.9.2008, 2% από
1.1.2009 και 4,1% από 1.9.2009
Χορήγηση 7ης τριετίας (21 έτη υπηρεσίας) σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού
Αύξηση επιδόµατος αρχιφύλακα - επόπτη σε ποσοστό 11% επί του βασικού µισθού
Ενσωµάτωση θεσµικών ρυθµίσεων ΕΓΣΣΕ

ΣΤ. Σ ΣΕ ΚΑ ΘΑΡΙΣΤ Ω Ν – Κ ΑΘΑΡΙΣ ΤΡΙΩ Ν ΒΙ ΟΜΗ ΧΑΝΙΚ Ω Ν & ΒΙ ΟΤ ΕΧΝΙΚΩ Ν ΕΠΙ ΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν

2006-2007
•
•
•
•

Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ
Τα βασικά ηµεροµίσθια αυξήθηκαν κατά 11,7% ( 3% από 1-1-2006, 3% από 1-9-2006, 3% από 1-1-2007, και 2,7%
από 1-9-2007)
Ενσωµατώθηκαν όλες οι θεσµικές ρυθµίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
Βελτίωση αποζηµιώσεων µε το καθεστώς εργατοτεχνίτη

2008-2009
•
•
•
•

Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ
Τα βασικά ηµεροµίσθια αυξήθηκαν συνολικά για τη διετία κατά 13,1% (3,5% από 1.1.2008, 3,5% από 1.9.2008, 2%
από 1.1.2009 και 4,1% από 1.9.2009
Χορήγηση 8ης τριετίας (24 έτη υπηρεσίας) σε ποσοστό 5% επί του κατώτατου ηµεροµισθίου
Ενσωµάτωση θεσµικών ρυθµίσεων ΕΓΣΣΕ

Ζ. ΣΥΛΛ ΟΓΙΚΗ ΣΥ ΜΒΑΣ Η ΕΡ ΓΑ ΣΙΑΣ Π ΡΟΣΩ ΠΙΚ ΟΥ ΗΛΕΚ ΤΡ ΟΝΙΚΩ Ν ΥΠ ΟΛΟΓΙΣ ΤΩ Ν
ΒΙ ΟΜΗ ΧΑ ΝΙΑ Σ – ΒΙ ΟΤ ΕΧΝΙ ΑΣ

2006-2007
•
•
•

Υπογράφτηκε διετής Σ.Σ.Ε
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 11,7% ( 3% από 1-1-2006, 3% από 1-9-2006, 3% από 1-1-2007, και 2,7% από 1-92007)
Ενσωµατώθηκαν όλες οι θεσµικές ρυθµίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε

2008-2009
•
•
•

Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν συνολικά για τη διετία κατά 13,1% (3,5% από 1.1.2008, 3,5% από 1.9.2008, 2% από
1.1.2009 και 4,1% από 1.9.2009
Ενσωµάτωση θεσµικών ρυθµίσεων ΕΓΣΣΕ
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Η. ΣΣ Ε Π ΡΟΣΩ ΠΙΚ ΟΥ ΣΥ ΜΒΟΛΑΙ ΟΓΡΑ ΦΕΙΩ Ν ΟΛ Η Σ ΤΗΣ ΧΩ ΡΑΣ

200 6- 20 07
•
•
•
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Εκδόθηκε διετής Δ.Α
Οι βασικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 11,4% (3% από 17-1-2006, 3% από 1-8-2006 και 5,4% από 1-1-2007)
Ενσωµατώθηκαν όλες οι θεσµικές ρυθµίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ (2007-2010)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧ ΕΣΕΙΣ
Νοέµβριος 2008
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο Εµπόριο
Σε µια εποχή όπου η χρηµατοπιστωτική κρίση αρχίζει να κτυπά την πραγµατική οικονοµία και να πλήττει ακόµα
περισσότερο τα ήδη επιβαρυµένα νοικοκυριά, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους µερικώς, αλλά και µε
ελαστικές µορφές απασχολούµενους και τους µισθωτούς, οι εργοδότες –µε παρωχηµένες προτάσεις και στο όνοµα της
«δ ήθεν » διασφάλισης των θέσεων εργασίας και προκειµένου να «σ υ µβάλ ουν » στη συγκράτηση του ήδη υψηλού
ποσοστού ανεργίας – επιδιώκουν για µία ακόµα φορά να µετακυλήσουν το κόστος στους εργαζόµενους.
Οι δ ηλώ σεις το υ Προέ δρου τ ης Ε θν ικής Συνο µο σπον δίας Ελ λην ικο ύ Ε µπ ορίο υ (ΕΣ Ε Ε) για ακό µα
περι σσ ότερη ελα στικο πο ίησ η τ ων εργα σιακ ών σ χέσε ων στο Εµπόριο, όπου η « µαύρ η» ανασφάλιστη
εργασία, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης (µερική απασχόληση, έκτακτη απασχόληση, συµβάσεις ορισµένου χρόνου,
απλήρωτες υπερωρίες κ.ο.κ.) είναι κυρίαρχες, αποτε λού ν πρόκ λησ η ενάντ ια στους εργαζ όµεν ους τ ων 40 0
και 500 Ευρ ώ. Τό σα παί ρνει ένας µερικ ώς απα σχο λού µενος .
Ξεχνούν ότι στη χώρα µας πάνω από 2 εκατοµµύρια άτοµα βρίσκονται κάτω α πό το όρ ιο τ ης φτώ χειας (το
υψηλότερο στην Ε.Ε. – 15) και το ποσοστό των αποκαλούµενων « φτ ωχ ών» εργαζόµενων ανέρχεται ήδη στο 14 %
έναντι 7% στην Ε.Ε. – 27. Ξεχνο ύν ότι οι εργαζόµενοι είναι παράλληλα και καταναλωτές και το διαθέσιµο εισόδηµά
τους έχει εξανεµιστεί από τα καθηµερινά κύµατα ακρίβειας και κερδοσκοπίας. «Ουκ αν λά βεις λο ιπόν παρά το υ
µη έχοντ ος» . Απ οσκ οπο ύν στο να πλ ηρ ώσ ουν για µια ακ όµα φ ορά µονο µερ ώς το µάρµαρο ο ι
εργαζό µενοι και να γ ίνο υν φτω χότερο ι στο όνο µα τ ης «δ ήθεν» πρ οστα σ ίας τ ων θέ σεω ν
απασ χόλ ησ ης. Ωστόσο, οι εργοδότες γνωρίζουν πολύ καλά ότι, αν δεν ληφθούν γενναία µέτρα που θα ενισχύουν την
πραγµατική ανάπτυξη της οικονοµίας µε εργαλείο τις δηµόσιες επενδύσεις & παρεµβάσεις, οι οποίες θα έχουν ως
στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ουσιαστική ενίσχυση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων, ώστε µε
τη σειρά τους να τονώσουν την κατανάλωση, οι λύσεις και προτάσεις του τύπου «περ ισ σότερ η ευελιξία στις
εργασιακές σχέσεις καταστρέφουν τον ίδιο τον κλάδο του Εµπορίου, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους
αυτοαπασχολούµενους. Οι προτάσεις για περισσότερη ευελιξία διευκολύνουν την κυριαρχία των µεγάλων πολυεθνικών
οµίλων και συρρικνώνουν το βασικό κορµό του Ελληνικού Εµπορίου: τη µικροµεσαία επιχείρηση, µετατρέποντας
παράλληλα την αγορά εργασίας σε εργασιακή ζο ύγκλα .
Η Οµο σπ ονδία µας , εκφρά ζοντας το υς χι λιά δες εργαζό µενους στον κλά δο, δ ηλώνε ι κατηγο ρηµατ ικά
ότι δεν πρ όκειτα ι να δεχ θεί ούτε νέες κα ι περ ισ σό τερες ευελιξ ίες, ο ύτε απε λευ θέρ ωσ η το υ Ωραρίο υ
των Κατα στηµάτ ων και κατάργ ησ η της Κυρ ιακ ής Αργία ς. Αντίθετα αγωνίζεται και θα αγωνίζεται για π λ ήρ η
και σταθερή απασχόληση, µε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και µε µισθούς που θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές
ανάγκες των εργαζοµένων.
ΤΗ Ν ΚΡΙΣ Η ΝΑ ΤΗ Ν Π ΛΗ ΡΩΣ ΟΥ Ν ΑΥΤ ΟΙ Π ΟΥ Τ Η ΔΗΜΙ ΟΥΡΓΗ ΣΑΝ: ΟΙ ΤΡ ΑΠΕΖΙ ΤΕΣ ΚΑΙ Τ Ο ΜΕΓ ΑΛΟ
ΚΕ Φ ΑΛΑΙΟ
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Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στις εργοδοτικές προτάσεις για πλήρη απορρύθµιση των εργασιακών
σχέσεων (Δηλώσεις Προέδρου ΕΒΕΑ)
ΟΙ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΙ ΛΕ ΝΕ ΟΧΙ ΣΤ ΙΣ ΠΡ ΟΤ ΑΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓ ΟΔΟΤΙ Κ ΩΝ – Κ ΥΒΕΡ ΝΗΤΙ Κ ΩΝ « ΛΑΓ ΩΝ» Π ΟΥ
ΟΔΗΓ ΟΥ Ν ΣΕ ΕΞ ΑΘΛΙ ΩΣΗ Τ ΟΥΣ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΥΣ
Για µια ακόµη φορά, ο συνήθης «λαγός» της Κυβέρνησης και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και
πρώην Γεν. Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας Οικονοµικών, κ. Μίχαλος, ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά
βρήκε το «αποτελεσµατικό φάρµακο» για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. Το φάρµακο δεν είναι άλλο από
την περαιτέρω οικονοµική, ασφαλιστική και κοινωνική εξαθλίωση των εργαζοµένων -που στη συντριπτική τους
πλειοψηφία στον κλάδο του εµπορίου είναι γυναίκες- και της νεολαίας. Αυτ ή είνα ι η ου σία τ ων πρ οτάσε ων για
πλ ήρ η απ ορρύ θµισ η κα ι ελα στ ικοπ οί ηση των ε ργασιακ ών σχέ σε ων, τ η µεί ω ση της εργά σι µης
εβδο µάδας µε αντί στοι χ η µεί ωσ η των α πο δοχ ών και των ασ φα λι στικ ών παρο χών . Είναι προφανέστατο
ότι ο κ. Μίχαλος µε την πρόταση του θέλει να διευκολύνει την κυβέρνηση ώστε να µετατρέψει την κρίση της
κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής σε κρίση των εργαζοµένων, σε κρίση της κοινωνίας. Θέλει, στο όνοµα της κρίσης,
να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την εργοδοτική αυθαιρεσία και εκµετάλλευση και να µεγιστοποιήσει την
ανασφάλιστη εργασία.
Η Οµοσπονδία µας, εκφράζοντας τους χιλιάδες εργαζόµενους στο Εµπόριο και τις Υπηρεσίες, οι οποίοι καθηµερινά
πλήττονται από την ακρίβεια, την κερδοσκοπία, τις εργασιακές σχέσεις «λάστιχο» και που αµείβονται µε
τριτοκοσµικούς µισθούς χωρίς να µπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες, ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΕΚΒΙΑΣΜΟ! ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ µε τις απαράδεκτες προτάσεις του «επιχειρηµατία – κυβερνητικού εκπρόσωπου», ο οποίος
εκµεταλλευόµενος την αβεβαιότητα και το φόβο των εργαζοµένων για το µέλλον, επισείει την απειλή της ανεργίας,
ώστε να προετοιµάσει την «κοινή γνώµη» για την αναγκαιότητα της πλήρους απορρύθµισης και ελαστικοποίησης των
εργασιακών σχέσεων και της µετατροπής της πλήρους απασχόλησης σε µερική, µε αντίστοιχη µείωση των αποδοχών.
Τη στιγ µή ό που , η Ε λλά δα (σ ύ µφ ωνα µε στοι χεία τ ου Ι ΝΕ–ΓΣ Ε Ε και τ ου ΟΟΣ Α) ε µφαν ίζε ι το δε ύτερο
υψηλότερο πο σο στό φτώ χειας στ ην ΕΕ -2 7, τ η στ ιγµή όπο υ ο 1 στου ς 5 κατ οίκο υς στ η χ ώρα µας
(20, 1%) βρ ίσκετα ι κάτω από το όρ ιο φτ ώχε ιας και τη στιγ µή πο υ το πο σο στό u96 4 των φτ ωχ ών
εργαζοµένων υπερβαίνει το 15% (διπλάσιο από το µέσο κοινοτικό όρο), η θέση της κυβέρνησης µέσω της εκπροσώπου
της Υπουργού Απασχόλησης, κας. Φ. Πετραλιά, για πλήρη εργασία, παραµένει κενό γράµµα, γιατί παράλληλα επιµένει
στην ενίσχυση και εφαρµογή της υφιστάµενης εργατικής νοµοθεσίας που απορρυθµίζει τις εργασιακές σχέσεις και
απαξιώνει τους µηχανισµούς ελέγχου της εργατικής νοµοθεσίας (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ). Σε µια περίοδο όπου η γενιά των 700
ευρώ, που πρόσφατα ανακαλύφθηκε, στο εµπόριο είναι µύθος, εδώ υπάρχει η γενιά των 300, 400 και 500 ευρώ, είναι η
νέα γενιά της µερικής απασχόλησης και υποαπασχόλησης, δηλώνουµε ότι, οι κυβερνητικοί και εργοδοτικοί σχεδιασµοί
για περαιτέρω χειροτέρευση της θέσης των εργαζοµένων δεν θα περάσουν!
Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι συµµετέχοντας µαζικά στη Γενική Απεργία στις 10 Δεκέµβρη 2008, που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και
η ΑΔΕΔΥ, θα δώσουν την πρέπουσα απάντηση στα εργοδοτικά και κυβερνητικά σχέδια που θέλουν την κατεδάφιση των
ελάχιστων εργασιακών µας δικαιωµάτων.
ΟΙ ΑΝΤΕΡΓ ΑΤΙΚ ΕΣ Π ΟΛΙΤ ΙΚ ΕΣ ΘΑ ΑΝΑΤΡ ΑΠ ΟΥ Ν! ΤΗ Ν ΚΡΙΣ Η ΘΑ ΤΗ Ν Π ΛΗΡ ΩΣ ΟΥ Ν ΑΥΤ ΟΙ Π ΟΥ Τ Η
ΔΗ ΜΙΟΥΡΓΗΣ ΑΝ: Η ΚΥ ΒΕΡ ΝΗΣ Η Κ ΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕ Φ ΑΛΑΙΟ!
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Μάρτιος 2010
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
για γενίκευση ελαστικών σχέσεων εργασίας, µείωση χρόνου εργασίας και
περικοπή αποδοχών
Κ ΛΙ ΜΑΚ ΩΝΕΤ ΑΙ Η ΠΡ ΩΤ ΟΦ ΑΝΗΣ ΕΡΓ ΟΔΟΤΙ ΚΗ Ε Π ΙΘΕΣΗ Ε ΝΑΝΤ ΙΑ ΣΤ ΟΥ Σ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΥΣ Τ ΟΥ
ΙΔΙ ΩΤ ΙΚ ΟΥ Τ ΟΜΕ Α Η ΜΕΙ ΩΣΗ Η ΜΕΡ ΩΝ ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙ ΣΤ ΟΙ ΧΗ Π ΕΡΙ Κ ΟΠΗ ΑΠ ΟΔΟΧΩΝ
ΣΥΣΤΗ ΜΑΤ ΟΠ ΟΙΕ ΙΤ ΑΙ
Η πρωτοφανής, για τα µεταπολιτευτικά χρονικά, επίθεση ενάντια στα µισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα των εργαζοµένων, εντείνεται και συστηµατοποιείται και στον ιδιωτικό τοµέα.
Επιχειρήσεις και εργοδότες, που για χρόνια υπήρξαν υπερκερδοφόροι, βρίσκουν τώρα το τέλειο άλλοθι της
οικονοµικής κρίσης για να ξηλώσουν ό,τι έχει αποµείνει από τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Τα κρούσµατα της υποχρεωτικής µείωσης των εργάσιµων ηµερών και της αντίστοιχης περικοπής του µισθού
πολλαπλασιάζονται και συστηµατοποιούνται. Μετά το ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ, που επιχειρεί να επιβάλει τριήµερη
απασχόληση, και τα δι σκο π ωλεία ΜΕΤΡ ΟΠ ΟΛΙΣ ανακοίνωσαν στο προσωπικό τους την επιβολή τετραήµερης
απασχόλησης και το αντίστοιχο κόψιµο του µισθού και της ασφάλισης.
Στα µικρά εµπορικά καταστήµατα και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τα φαινόµενα της µερικής απασχόλησης
και της εκ περιτροπής εργασίας, αποτελούν ήδη καθεστώς.
Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα αλλά µόνιµο και έχουν πάρει µορφή χιονοστιβάδας που θα έχουν
εξαιρετικά καταστρεπτικές συνέπειες για τους µισθωτούς στον ιδιωτικό τοµέα, αφού ουσιαστικά οδηγούν σε
εκτεταµένες µετατροπές της µόνιµης, αορίστου χρόνου απασχόλησης, σε µερική ή σε «εκ περιτροπής» εργασία και
οδηγούν στην απώλεια κατοχυρωµένων εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.
Η ΟΙΥΕ καλεί τους εργαζόµενους να αντισταθούν σε κάθε «ατο µικ ή συ µφων ία» µετατρ οπ ής τ ης εργα σια κής
τους σχέ σ ης, π ου τ υχ όν το υς προτα θεί απ ό τ ην εργοδοτ ική π λευρά και να α πευ θύνονται στα
σω µατε ία και την Οµο σπ ονδία µας , ώ στε µε σ υλ λ ογικό τρό πο να αντιστα θού µε και να ανατρέψο υµε
την ε περχό µεν η λαί λαπα των εργοδ οτών και των επιχε ιρ ήσε ων.
Καλο ύ µε την κ υβέρν ησ η να καταργ ήσει τώ ρα το µεσαι ωνικ ό αυτό νό µο πριν κατα στρα φεί τελεί ως η
εθνικ ή οικ ονο µία .
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ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
Ιούλιος – Αυγουστος 2007
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
Στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αργολίδας και Πιερίας για λειτουργία
καταστηµάτων τις Κυριακές και Αργίες της θερινής περιόδου
Θέ µα: «Λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές και ηµέρες Αργίας – Διεύρυνση ωραρίου κατά τη θερινή περίοδο
2007»
Σχετικά µε το µε αριθµ. Πρωτ. 804/04-06-2007 έγγραφό σας, µε το οποίο ζητείται η γνωµοδότησή µας για τη Διεύρυνση
ωραρίου κατά τη θερινή περίοδο 2007» στον Ν. Αργολίδας, έχουµε να σας απαντήσουµε τα εξής:
Το Εργατικό Κέντρο Αργολίδος, η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τους
εργαζόµενους στο Εµπόριο) και συνολικά το συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας, έχει καταγγείλει τη ψήφιση του Ν.
3377/2005 µε την οποία διευρύνθηκε το καθηµερινό ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων και επιχειρείται µε
πρόσχηµα τον Τουρισµό η κατάργηση της Κυριακής Αργίας και έχει ζητήσει την κατάργησή του.
Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήµατος, είναι ότι θα πρέπει να τηρηθεί πιστά και να εφαρµοστεί το προηγούµενο
θεσµικό πλαίσιο, δηλαδή η υπ. αριθµ 1162/17-3-97 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 200/Β’/17-3-97), η οποία και
αποτελεί το µοναδικό νόµιµο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων. Θέλουµε να τονίσουµε ότι, αυτή η
Υπουργική Απόφαση --όπως σας είναι ίσως γνωστό-- είναι αποτέλεσµα Κοινής Συµφωνίας ανάµεσα στην ΟΙΥΕ και τις
επαγγελµατικές οργανώσεις των εµπόρων (ΕΣΕΕ, ΣΕΣΜΕ, ΣΕΛΠΕ) και είναι ρητά συµφωνηµένο και κατοχυρωµένο µε
το άρθρο 6 της από 14/6/2001 Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ανάµεσα στην ΟΙΥΕ και όλες τις
κορυφαίες εργοδοτικές οργανώσεις του Εµπορίου (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΣΜΕ & ΣΕΛΠΕ).
Ετσι στο πλαίσιο αυτό, και σε ό,τι αφορά τα εµπορικά καταστήµατα το ωράριο των καταστηµάτων κατά τη θερινή
περίοδο πρέπει να είναι:
•
•
•

ελεύθερη έναρξη λειτουργίας των καταστηµάτων το πρωί και λήξη στις και 21.00 για τη θερινή περίοδο
κλείσιµο των καταστηµάτων το Σάββατο στις 18.00
σαφής απαγόρευση λειτουργίας των εµπορικών επιχειρήσεων κατά τις Κυριακές.

Θέλο υ µε να τον ίσο υ µε ότι , τυ χόν α πό φα ση γ ια ελεύ θερη ή διε υρυ µέν η πέραν τ ου παραπ άνω
πλαι σ ίου , λειτο υργία των καταστ ηµάτ ων τις κα θηµερινές, τ ις Κ υριακές και αργίες , είτε στο σ ύνολ ο
του Νο µο ύ είτε σε επ ι µέρου ς περ ιοχές , µας βρ ίσκε ι κατ ηγορ ηµατικά αντ ί θετους αφού σε καµία
περίπτωση δεν εξυπηρετεί την τουριστική κίνηση, η οποία εξυπηρετείται παραδοσιακά από τα τουριστικά καταστήµατα
που έχουν το σήµα ΕΟΤ καθώς και από µικρά καταστήµατα αυτοαπασχολουµένων, ενώ αντίθετα θα έχει ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγάλων προβληµάτων στους µισθωτούς, οι οποίοι στην πράξη θα κληθούν να εργάζονται
µε εξαντλητικά ωράρια τις καθηµερινές και Κυριακές – Αργίες, χωρίς καν να λαµβάνουν ούτε τις νόµιµες
υπερωριακές αποζηµιώσεις.
Τέλος, θεωρούµε ότι, οι εµπορικές επιχειρήσεις ή οι σύλλογοι που τις εκπροσωπούν µπορούν να προσδιορίζουν
µικρότερα ωράρια λειτουργίας των καταστηµάτων από το παραπάνω ανώτατο πλαίσιο.
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Οκτώβριος 2008
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στην απόφαση του Εµπορικού Συλλόγου Αθήνας για διεύρυνση ωραρίου τα
Σάββατα.
ΑΠ ΑΡ ΑΔΕΚ ΤΗ ΜΕ ΘΟΔΕΥΣΗ ΑΝΑΤΡ ΟΠ ΗΣ ΤΟΥ ΩΡ ΑΡΙΟΥ Τ ΩΝ Κ ΑΤ ΑΣ ΤΗ ΜΑΤ ΩΝ ΑΠ Ο Τ ΟΝ Ε ΜΠ ΟΡΙ Κ Ο
ΣΥΛΛΟΓ Ο ΑΘΗ ΝΑΣ
Σε µια εποχή που δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, ο Εµπορικός Σύλλογος της Αθήνας ανακοινώνει
διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των µικρών και µεσαίων καταστηµάτων.
Αναρωτιόµαστε πως είναι δυνατόν από τη µια να παραπονιέται για την τεράστια πτώση του τζίρου, το κάθισµα της
αγοράς και το δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος των καταστηµάτων και από την άλλη να αυξάνει αυτό το κόστος, όταν
σύµφωνα µε εκτίµησή του η αγορά θα συρρικνώνεται ακόµα περισσότερο.
Για ποιο λόγο προσφέρει βορά σε βάρος των µικρών στα µεγάλα πολυκαταστήµατα το µεγάλο τζίρο του Σαββάτου,
διευρύνοντας το ωράριο από τις 16.00 στις 18.00;
Μήπως σε µια εποχή όξυνσης µεγάλων προβληµάτων (φορολογικά, οικονοµικά, σκάνδαλα Βατοπεδίου κ.λπ.) και
κινητοποίησης εργαζοµένων και εµπόρων η κίνηση αυτή του Εµπορικού Συλλόγου λειτουργεί σαν αντιπερισπασµός και
αποπροσανατολισµός της κοινής γνώµης µε ένα σοβαρό πρόβληµα που είναι το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων,
αδιαφορώντας για τις συνέπειες στους εµπόρους και τους εργαζόµενους;
Εµείς εκφράζουµε την αντίθεσή µας σ’ αυτή την ενέργεια και δηλώνουµε ότι δεν θα επιτρέψουµε να δουλεύουν οι
εργαζόµενοι 3 φορές την εβδοµάδα 11 ώρες συνεχώς την ηµέρα.
Οι εµποροϋπάλληλοι δεν είναι σύγχρονοι σκλάβοι, βορά στα παιχνιδάκια της αγοράς για τη µάχη του τζίρου. Θα
πατάξουµε την παρανοµία και θα αγωνιστούµε για το νοµοθετηµένο 8ωρο, 5νθήµερο, 40ωρο και την Κυριακή αργία, την
οποία κυβερνητικοί κύκλοι σε συνεργασία µε κάποιες πολυεθνικές προσπαθούν να δώσουν επιστηµονική τεκµηρίωση
στην προσπάθεια κατάργησής της!
Αντί να φροντίσουν για το χάλι της αγοράς, την πτώση του τζίρου, τα κανόνια των επιχειρήσεων, τη µείωση των
θέσεων απασχόλησης και την ανεξέλεγκτη και τεράστια ακρίβεια παίζουν παιχνιδάκια.
Ας προσπαθήσουν και θα τα πούµε !!!

Νοέµβριος 2008
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στις προτάσεις ΣΕΛΠΕ για κατάργηση της Κυριακής Αργίας
Αθήνα 28.11.2009
Η ΚΑΤ ΑΡΓΗΣ Η ΤΗΣ Κ ΥΡΙ ΑΚ ΗΣ ΑΡΓ Ι ΑΣ ΣΤ Ο Ε ΜΠ ΟΡΙΟ ΔΕ Ν ΘΑ Π ΕΡ ΑΣ ΕΙ ΜΕ ΑΦΟΡ ΜΗ ΤΗ Ν
ΕΟΡΤ ΑΣΤΙ Κ Η Π ΕΡΙ ΟΔΟ Τ ΩΝ ΧΡΙΣ ΤΟΥΓΕ ΝΝΩΝ
Ενώ η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση έχει γονατίσει τα νοικοκυριά και τους εργαζόµενους, οι οποίοι στενάζουν
καθηµερινά για να τα βγάλουν πέρα, και ενώ το Εµπόριο περνά µια από τις χειρότερες περιόδους του, οι «µάγοι» του
εργοδοτικού (ΣΕΛΠΕ) και κυβερνητικού (ΕΒΕΑ) νεοφιλελευθερισµού βρήκαν τη λύση για την έξοδο από την κρίση!
Προτείνουν τη λειτουργία των καταστηµάτων πέραν της µιας (1) Κυριακής κατά την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων, εκφράζοντας µάλιστα και τα συµφέροντα των εργαζοµένων!!, οι οποίοι κατά την άποψή τους, θα είναι
κερδισµένοι εάν τα καταστήµατα λειτουργήσουν τις Κυριακές, αφού θα αµειφθούν µε τη σχετική προσαύξηση 75%!!
Βέβαια, οι παραπάνω εργοδότες δεν έχουν δείξει ποτέ το ίδιο ενδιαφέρον για τους εργαζόµενους, όταν πρόκειται για τη
συλλογική σύµβαση εργασίας προτείνοντας ψίχουλα για αυξήσεις!
Οι παραπάνω εργοδοτικοί φορείς είτε δεν θέλουν να καταλάβουν, είτε κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι µε τέτοιου
είδους προτάσεις καταστρέφουν το Εµπόριο και τις θέσεις απασχόλησης. Γίν ονται « λαγοί »
των λίγ ων
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πολ υεθν ικ ών πο υ εναγων ίως ε πι ζητ ούν τ ην κα τάργηση τ ης Κυρ ιακ ής Αργίας , σε βά ρος των
εκατοντάδων χιλ ιάδ ων µικρ ών κα ι µεσα ίων ε πι χειρ ήσε ων (κα ι των εργα ζο µένων τ ους) πο υ δε ν
µπ ορούν να αντα πεξέλ θο υν σε τέτο ιου εί δου ς αντ αγωνι σ µό.
Δεν είνα ι τυ χαίο άλλ ω στε ότι , τό σο η σ υντρι πτικ ή π λειοψ ηφία των ε µπ ορικ ών επ ιχε ιρ ήσε ω ν
(συ µπεριλα µβανο µένων των σο ύπερ µάρκετ α λλά και αρκετ ών επ ιχειρ ήσεων – µε λών του Σ Ε ΛΠ Ε) ,
όσο κα ι οι εργα ζό µενοι στο Ε µπόρ ιο είναι κατ ηγορηµατι κά αντί θετοι σε κάθε ι δέα πο υ θέ λει τα
καταστ ήµατα να ε ίναι ανοι κτά τι ς Κυρ ιακές.
Εµε ίς ε πι µένο υ µε! ΟΥ ΤΕ Π ΟΥ ΝΑ Τ Ο ΣΚ ΕΦ Τ ΟΝΤ ΑΙ!
Κ ΑΝΕ ΝΑ Κ ΑΤ ΑΣ ΤΗ ΜΑ ΔΕ Ν ΘΑ ΛΕΙΤ ΟΥΡΓΗΣ ΕΙ Ε ΠΙ ΠΛΕ ΟΝ ΤΗΣ ΜΙ ΑΣ ( 1) ΚΥΡΙ ΑΚ ΗΣ ΠΟΥ ΠΡ ΟΒΛΕΠ ΕΙ
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙ Α.
Οι Εργ αζό µενο ι βρί σκοντα ι σε αγ ωνι στικ ή ετοι µότ ητα γ ια τ ην περι φρο ύρ ησ η της Κυρ ιακ ής Αργ ίας

Δεκέµβριος 2008
Παρέµβαση – Καταγγελία ΟΙΥΕ
ενάντια στις προτάσεις του Προέδρου ΕΒΕΑ για απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων µε
πρόσχηµα την οικονοµική κρίση
Αθήνα, 4/12/2008
ΟΙ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΙ ΛΕ ΝΕ ΟΧΙ ΣΤ ΙΣ ΠΡ ΟΤ ΑΣ ΕΙΣ Τ ΩΝ ΕΡΓ ΟΔΟΤΙ Κ ΩΝ – ΚΥ ΒΕΡ ΝΗΤΙ Κ ΩΝ « ΛΑΓ ΩΝ» Π ΟΥ
ΟΔΗΓ ΟΥ Ν ΣΕ ΕΞ ΑΘΛΙ ΩΣΗ Τ ΟΥΣ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΥΣ
Για µια ακόµη φορά, ο συνήθης «λαγός» της Κυβέρνησης και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ.
Μίχαλος, ξαναχτύπησε.
Αυτή τη φορά βρήκε το «αποτελεσµατικό φάρµακο» για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης.
Το φάρµακο δεν είναι άλλο από την περαιτέρω οικονοµική, ασφαλιστική και κοινωνική εξαθλίωση, των εργαζοµένων
και της νεολαίας.
Αυτ ή ε ίναι η ου σία τ ων προτά σεων γ ια πλ ήρ η α πορρύ θµιση κα ι ελα στικοπ οίηση των εργα σια κών
σχέ σεων , τη µείωση τ ης εργάσιµης εβδ ο µάδας µε αντίστο ιχ η µείωση των α ποδο χών κα ι των
ασφαλιστικών παρ οχ ών.
Είναι προφανέστατο ότι ο κ. Μίχαλος µε την πρόταση του θέλει να διευκολύνει την κυβέρνηση ώστε να µετατρέψει την
κρίση της κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής σε κρίση των εργαζοµένων, σε κρίση της κοινωνίας.
Θέλει, στο όνοµα της κρίσης, να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την εργοδοτική αυθαιρεσία και εκµετάλλευση και να
µεγιστοποιήσει την ανασφάλιστη εργασία.
Η Οµοσ πονδ ία µας , εκ φρά ζοντας το υς χι λιάδες εργαζό µενους στ ο Εµπόρ ιο κα ι τ ις Υ π ηρεσ ίες, ο ι
οπο ίοι κα θηµερ ινά π λ ήττονται από τ ην ακρ ίβεια, τ ην κερδ οσκ οπ ία, τις εργα σιακές σχέσε ις
«λά στιχ ο» κ αι πο υ α µείβ ονται µε τρ ιτοκο σµικ ούς µισθο ύς χω ρίς να µπορ ούν να καλ ύψουν ο ύτε
τις βα σικές τους ανάγκες, ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤ Ο ΝΕΟ ΕΚΒΙ ΑΣ ΜΟ!
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙ Α µε τις α παράδεκτες προτά σεις το υ «επιχειρ ηµατία – κυ βερν ητικο ύ εκπρ όσωπ ου », ο
οπο ίος εκ µεταλλε υό µενος τ ην αβεβα ιότ ητα και τ ο φόβ ο των εργα ζο µένων για το µέ λλον , επισε ίει
την απειλ ή της ανεργ ίας, ώστε να πρ οετοιµά σε ι την «κο ιν ή γνώ µη» για την αναγκα ιότ ητα της
πλ ήρο υς ελα στικο πο ίησης τ ων εργασιακών σχ έσεων
και τ ης
µετατροπ ής
τ ης πλ ήρο υς
απασ χόλ ησ ης σε µερικ ή µε αντί στοι χ η µεί ω σ η τ ω ν απο δοχ ών.
Τη στιγ µή όπ ου , η Ε λλάδα ( σ ύµφ ωνα µε στο ιχε ία του Ι ΝΕ – ΓΣΕ Ε κα ι του ΟΟΣ Α) ε µφαν ίζε ι το
δεύτερο υψ ηλ ότερο πο σο στό φτώ χειας στην ΕΕ - 27, τ η στ ιγµή ό που ο 1 στο υς 5 κατοίκ ους στην
χώρα µας ( 20 ,1%) βρί σκεται κάτ ω α πό το όρ ιο φτ ώχει ας και τ η στιγ µή πο υ το ποσ οστ ό των φτω χώ ν
εργαζο µένων υ περβα ίνει το 15% , η Κυβέρνηση και η αρµόδια Υπουργός Απασχόλησης κα Φ. Πετραλιά,
επιµένουν στην ενίσχυση και εφαρµογή της αντεργατικής νοµοθεσίας που ελαστικοποιεί τις εργασιακές σχέσεις,
απαξιώνουν τους µηχανισµούς ελέγχου της εργατικής νοµοθεσίας (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ) και διαλύουν το ασφαλιστικό σύστηµα
της χώρας.
Σε µια περίοδο, όπου ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, δεν υπάρχει πλέον η γενιά των 700 ευρώ, αλλά αντίθετα αρχίζει να
κυριαρχεί µια νέα γενιά της µερικής απασχόλησης και υποαπασχόλησης των 300, 400 και 500 ευρώ, οι
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κυβερν ητικο ί κα ι εργ οδοτικοί σχεδια σµο ί για πε ραιτέρω χειρ οτέρευ ση τ ης θέ ση των εργαζο µέν ω ν
δεν θα περ άσο υν!
Οι ιδι ωτι κοί υπά λλ ηλ οι συµµετέχοντας µαζικά στη Γενική Απεργία στις 10 Δεκέµβρη που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και
η ΑΔΕΔΥ, θα δ ώ σουν τ ην πρέ πο υσα α πάντησ η στα ε ργοδοτικά κα ι κυ βερνητ ικά σ χέδ ια πο υ θέ λουν τ ην
κατεδάφ ισ η τ ων ε λάχ ιστ ων εργα σ ιακών µας δικα ι ωµάτων .
ΟΙ ΑΝΤΕΡΓ ΑΤΙΚ ΕΣ Π ΟΛΙΤ ΙΚ ΕΣ ΘΑ ΑΝΑΤΡ ΑΠ ΟΥ Ν!
ΤΗ Ν ΚΡΙΣ Η ΘΑ ΤΗ Ν Π ΛΗΡ ΩΣ ΟΥ Ν ΑΥΤ ΟΙ Π ΟΥ Τ Η ΔΗΜΙ ΟΥΡΓΗ ΣΑΝ:
Η ΚΥ ΒΕ Ρ ΝΗΣΗ Κ ΑΙ Τ Ο ΜΕΓ ΑΛΟ Κ ΕΦ ΑΛΑΙ Ο!

Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στην πρόταση ΣΕΛΠΕ για λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές του
Δεκεµβρίου.
Αθήνα 11.12.2008
ΑΠ ΑΡ ΑΔΕΚ ΤΗ Η ΠΡ ΟΤ ΑΣ Η Τ ΟΥ Σ Ε ΛΠ Ε ΓΙ Α ΛΕΙ Τ ΟΥ ΡΓΙΑ Τ ΩΝ Κ ΑΤ ΑΣΤ Η ΜΑΤ ΩΝ Τ ΙΣ ΚΥΡ ΙΑΚ ΕΣ ΤΟΥ
ΔΕ Κ Ε ΜΒΡΙ ΟΥ
Τη στιγµή που ολόκληρη η χώρα και ιδιαίτερα η νεολαία µας είναι συγκλονισµένη από την κρατική δολοφονία του
µαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, εκφράζοντας την αγανάκτηση και την οργή της, και ενώ το σύνολο των
εργαζοµένων απεργεί διαµαρτυρόµενο ενάντια στην αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική που εφαρµόζεται στη
χώρα µας και που δυστυχώς πλήττει και τον κλάδο του Εµπορίου, είναι επιεικώς απαράδεκτη, η ενέργεια του ΣΕΛΠΕ
να ζητήσει τη λειτουργία των Καταστηµάτων για όλες τις Κυριακές του Δεκεµβρίου !!
Ο συνήθης λοιπόν (για την Κυριακή) ύποπτος, Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, µε αυτή του τη δήλωση, προσπαθεί να
εκµεταλλευτεί την κοινωνική αναταραχή που προκάλεσε η δολοφονία του µαθητή, τις ζηµιές που προκάλεσε σε
εµπορικές επιχειρήσεις, µια καταδικαστέα από όλους µας µειοψηφία «κουκουλοφόρων», λόγω και της ανικανότητας ή
της µη βούλησης της Αστυνοµίας να προστατεύσει περιουσίες και επιχειρήσεις, και ρίχνει ξαν ά την ιδέα για
λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές ως δ ήθεν «έσχατο µέτρο για τ η σωτηρ ία των επ ιχειρ ήσεων κα ι
τη δ ιατ ήρ ηση των θέ σε ων εργα σίας » κα ι προκε ιµένου να αν απλ ηρ ω θο ύν ο ι α πω λεσθε ίσες ηµέρε ς
εργασίας ».
Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΠΕ αντί να σταθεί στο πλάι των µικρών εµπορικών επιχειρήσεων που υπέστησαν και τη
µεγαλύτερη ζηµιά, προσπαθεί να τις εξοντώσει, θεσµοθετώντας δια της πλαγίας οδού τη λειτουργία της Κυριακής. Οι
προτάσεις του ΣΕΛΠΕ επιστρέφονται ως απαράδεκτες!
Οι εργαζόµενοι επιµένουν! Όχι στην καταστροφή του Εµπορίου και τη µονοπώλησή του από τους
µεγάλους και τις πολυεθνικές.
ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
Οι Εργαζόµενοι βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιµότητα για την περιφρούρηση της Κυριακής Αργίας. Η θέσ η µας είνα ι
µια και αδ ιαπραγ µάτε υτη: Π ΟΤ Ε Τ Η Ν ΚΥΡΙ ΑΚΗ !!

Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στο αντισυνταγµατικό άνοιγµα των καταστηµάτων
την Κυριακή 28-12-2008
Όχι στην κατάλ υσ η της Δηµοκρατί ας, των Νό µων κ αι το υ Σ υντάγµατος Όχ ι στ ην παράνο µη
λειτου ργία των καταστ ηµάτ ων τ ην τελε υταία Κ υρι α κή τ ου έτους
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Οι εργαζόµενοι στο Εµπόριο:
• Θα αγωνιστούν για να µην περάσει η κατάργ ησ η των Νόµων και της Δηµοκρατίας.
• Θα αγωνιστούν για την υπερά σ πι ση της νοµιµότητας και της τάξης.
• α αγωνιστούν και θα αντιτα χ θούν στους κερδοσκοπικούς κύκλους, στις πολυεθνικές, και στην κυβέρνηση, που
µε πρόσχηµα δήθεν τις επιπτώσεις στην αγορά, παράνο µα, κατα χρ ηστ ικά και πέρα απ ό κάθε ό ριο κα ι
έννοια νο µι µότ ητας , επιχειρούν να ανοίξουν τα καταστήµατα την Κυριακή στις 28 Δεκεµβρίου, µεθοδεύοντας
την παρα πέρα κατάργ ησ η τ ης Κ υριακ ής Αργίας .
Οι εργαζόµενοι στο Εµπόριο, µέσα από το οργανωµένο τους συνδικαλιστικό κίνηµα και την Οµο σ πονδ ία Ιδ ιωτ ικών
Υπαλ λ ήλ ων Ελλ άδας, θα παλέψουν για να µην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την κατάργηση της Κυριακής
Αργίας.
Θα παλέψουν για να µην γίνει πράξη η µονοπ ώλ ησ η της αγοράς από µια χούφτα πολυεθνικών.
Θα παλέψουν για το δ ικαί ω µα των εργαζοµένων στην οικογενειακή ζωή, θα παλέψουν για να µην γίνει πράξη η
παραπέρα α ύξ ησ η των τιµών, που µέσω της αύξησης του λειτουργικού κόστους, θα µετακυλήσει στις τσέπες των
καταναλωτών.
Καλούµε τους εργαζόµενους να υπερα σπ ι στούν τ ην Κυ ριακ ή Αργία και τη Δηµοκρατία από την κατάλυσή της και
τους δηλώνουµε ότι όλους εµάς τους εργαζόµενους θα µας βρουν απέναντί τους.
Καλούµε σε κο ινων ικ ή σ υµµα χία τους εµπόρους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων τις το πικές αγ ορές να
αντισταθούν στην επιχειρούµενη κατ’ ουσίαν κατάργηση της Κυριακής Αργίας, η οποία θα αποτελέσει την ταφόπλακα
των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και θα οδηγήσει στο κλείσιµο και στην ανεργία χιλιάδες εµπόρους και
εργαζόµενους.
ΤΑ Κ ΑΤ ΑΣ ΤΗ ΜΑΤ Α ΔΕ Ν ΘΑ ΑΝΟΙΞ ΟΥ Ν ΤΗ Ν Κ ΥΡΙ ΑΚΗ
Η Π ΑΡ ΑΝΟΜΙ Α ΔΕ Ν ΘΑ Π ΕΡ ΑΣ ΕΙ

Ιούνιος 2009
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον επαναπροσδιορισµό των «τουριστικών
τόπων» και την απελευθέρωση του Ωραρίου Καταστηµάτων.
Αθήνα 26.6.2009
Προς
Κ. Κων/νο Μαρκόπουλο
Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης
Κύριε Υπουργέ,
Η Οµοσπονδία µας, η οποία και εκπροσωπεί Πανελλαδικά τους εργαζόµενους στον κλάδο του Εµπορίου,
πληροφορήθηκε ότι µε ευθύνη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και σε συνεργασία µε τις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις ξεκινά µια συνολική διαδικασία επαναπροσδιορισµού και διεύρυνσης των περιοχών που µπορούν να
χαρακτηριστούν ως «τουριστικοί τόποι» και µε προφανή στόχευση την απελευθέρωση του Ωραρίου των εµπορικών
καταστηµάτων και των καταστηµάτων τροφίµων στις παραπάνω περιοχές.
Επειδή, η παραπάνω διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε γενικευµένη ανατροπή και απελευθέρωση του Ωραρίου ιδίως
κατά τις Κυριακές και Αργίες, µε πρόσχηµα την ενίσχυση του Τουρισµού, θα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες ως
προς τις εργασιακές σχέσεις, τα µισθολογικά και εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Για το λόγο αυτ ό, σας ζ ητο ύµε να ορ ίσετε ά µεσα συνάντ ηση µε εκπρο σ ώπ ους τ ης Οµο σ πονδ ίας µα ς ,
προκει µένο υ α φενός να υ πάρξει σα φ ής και έ γκυρη εν ηµέρ ωσ η τ ης οργάν ω σής µα ς για το υς
στόχ ους και τ η διαδ ικα σία «ανακ ήρ υξης» περ ιοχ ών τ ης χώρα ς µας ως «τουρ ι στικ ών τό πων »,
αφετέρου δε , να σας αναπτ ύξο υ µε τις θέσε ις µας για το ζ ήτ ηµα το υ Ωραρ ίο υ τ ων κατα στ ηµάτων και
της Κ υριακ ής – Αργίας .
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Δεκέµβριος 2010
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στις προτάσεις ΣΕΛΠΕ για λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές της
εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων
ΑΠ ΑΡ ΑΔΕΚ ΤΗ Κ ΑΙ Ξ ΑΝΑΖ ΕΣΤ ΑΜΕ ΝΗ Η ΠΡ ΟΤ ΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΕΛΠ Ε ΓΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α ΤΩΝ
K ΑΤ ΑΣΤ Η ΜΑΤ ΩΝ ΤΙ Σ ΚΥΡΙ ΑΚ ΕΣ Τ Ο Ε ΜΠ ΟΡΙ Ο Κ ΑΙ ΟΙ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΙ ΔΕ Ν ΘΕ ΛΟΥ Ν ΝΕΚ ΡΟΘΑΦΤΕ Σ
Φαίνεται ότι ο ΣΕ ΛΠΕ και ο Πρόεδ ρός τ ου κ. Βά ρδ ας δεν ζο υν σε α υτή τ η χ ώρα !!
Εν µέσω της σοβαρότερης οικονοµικής κρίσης που έχει πλήξει τη χώρα και σε µια στιγµή που οτζίρος των
καταστηµάτων κατακρηµνίζεται µήνα µε το µήνα (οι πωλήσεις έχουν µειωθεί 20% από πέρυσι), τα χιλιάδες µικρά και
µεσαία εµπορικά καταστήµατα που απασχολούν τα 2/3 των εργαζοµένων διέρχονται δύσκολες στιγµές από την έλλειψη
ρευστότητας στην αγορά κα ι τη στιγ µή πο υ το σ ύνολο των νοικοκ υρι ών και τ ων εργαζο µέν ων, δεν έχε ι
δια θέσ ι µο ει σόδ ηµα να κ άνει αγορές κ αι δεν ξέρ ει π ως θα περά σει κ αν τα Χρι στούγεννα, ο Σ Ε ΛΠ Ε
επι στρέφε ι στον τό πο του εγκλ ήµατος! !
Ζητά σε πρώτη φάση τη λειτουργία των καταστηµάτων γ ια µια επ ιπ λέον Κ υριακ ή (1 3/ 12/ 20 09) κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων και σε δεύτερη φάση τη λειτο υργία των κατα στηµάτ ων 8 Κ υρι ακές το χρόνο . Το σχέδιο
ολοκληρώνεται και σε τρίτη φάση, όπου σύντοµα, θα ζητηθεί η γενικευ µέν η α πορρ ύ θµισ η του Ωρα ρίο υ τό σο
τις κα θηµερινές όσ ο κα ι τ ις Κυρ ιακές Αργίες!!
Αλήθεια. Ποιόν εκπροσωπεί ο κ. Βάρδας και ο ΣΕΛΠΕ;
Μήπως η πρόταση του εξυπηρετεί µόνο τις λίγες δεκάδες πολυεθνικές και µεγαλοαλυσίδες καταστηµάτων, οι οποίες
θέλουν να αναδιανείµουν υπέρ τους τον ολοένα και µειούµενο τζίρο των µικροµεσαίων καταστηµάτων;
Μήπως η πρόταση του γίνεται ο νεκροθάφτης για τις χιλιάδες µικροµεσαίες εµπορικές επιχειρήσεις, που µη έχοντας τη
δυνατότητα και την οικονοµική επάρκεια να λειτουργούν τις Κυριακές, γίνονται βορά στα χέρια των λίγων πολυεθνικών;
Μήπως προσδοκά να γιγαντώσει τον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα του Εµπορίου;
Μήπως η πρόταση του, που µαθηµατικά επιχειρεί να οδηγήσει στη γενικευµένη λειτουργία των καταστηµάτων τις
Κυριακές και Αργίες, θα έχει ως αποτέλεσµα το µαζικό κλείσιµο των ΜΜΕ και την εκτίναξ η της ανεργ ίας τόσο των
αυτό-απασχολουµένων, όσο και των εργαζόµενων εµποροϋπαλλήλων;
Μήπ ως η πρότα σ η του ΣΕ ΛΠΕ , οδ ηγεί σε εργα ζό µενους λάστ ιχο τ ων 400 – 50 0 Ε υρώ , πο υ θα
απασ χολ ούντα ι σε 3 ηµερα ( Παρα σκευ ή, Σάβ βατ ο, Κυρ ιακ ή) κα ι µε ωράρια νυ χτεριν ών κέντρω ν
διασ κέδα σης !! !
Είναι φανερό ότι οι προτάσεις του ΣΕΛΠΕ είναι όχι µόνο απαράδεκτες, αλλά και παράλ ογες σε ώρες κρίσης. Αν ο
ΣΕΛΠΕ, επικαλείται ότι ο τζίρος των µεγαλοκαταστηµάτων και των πολυεθνικών έχει και αυτός πτώση, το υ
συν ιστο ύ µε (στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Ευθύνης), να καλύψει τις όποιες απώλειες του, απ ο τα υ περκέρδ η
των π ρο ηγού µεν ων ετ ών, διατ ηρ ώντας τα υτόχ ρονα ως ο φείλε ι κα ι τ ις θέ σεις απα σχ όλ ησης!!!
Καλο ύ µε τ ην Κυ βέρν ησ η και την αρ µόδ ια Υπο υργ ό, κα . Κατ σέλ η, να µην σκε φτεί καν να θέ σει τ ην
πρότα ση του Σ Ε ΛΠ Ε στο τρα πέζ ι ενό ς δ ήθεν «Κ οιν ωνικο ύ Διαλόγ ου ».
Σε ότι µας αφ ορά, η ΟΙ ΥΕ µαζ ί µε το σ ύνο λο του συνδι καλ ιστ ικού κ ινήµατο ς και των εργαζ οµέν ω ν
ΛΕ ΜΕ :
ΠΟΤΕ ΤΗ Ν ΚΥΡΙ ΑΚΗ!
Και έτσ ι θα γ ίνει!
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Δεκέµβριος 2010
Υπόµνηµα ΟΙΥΕ
προς την Υπουργό Ανάπτυξης για το Ωράριο Καταστηµάτων και την Κυριακή Αργία
Αθήνα 1 /1 2/2 00 9
Προς
Κα Λούκα Κατσέλη
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΥΠ ΟΜΝΗ ΜΑ ΜΕ ΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΥ Ε ΓΙ Α ΤΗ ΛΕ ΙΤ ΟΥΡ ΓΙΑ Τ ΩΝ Κ ΑΤ ΑΣΤ Η ΜΑΤ ΩΝ Τ ΙΣ ΚΥΡΙ ΑΚ ΕΣ Κ ΑΙ
ΑΡΓΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ Ο Κ ΑΘΗ ΜΕΡΙ ΝΟ ΩΡ ΑΡ Ι Ο Κ ΑΤ ΑΣΤ Η ΜΑΤ ΩΝ
Κυρ ία Υπο υργέ
Η Οµοσπονδία µας, εκπροσωπώντας το σύνολο των εργαζοµένων στον κλάδο του Εµπορίου εκφράζει την
κατηγορηµατική της αντίθεση στην πρόταση του ΣΕΛΠΕ περί λειτουργίας των καταστηµάτων δύο Κυριακές του
Δεκεµβρίου (δηλαδή πέραν της προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία µιας Κυριακής στις 20.12.2009 και µιας επιπλέον
στις 13.12.2009).
Η πρόταση αυτή δεν εξυπηρετεί σε τίποτε τον κλάδο και τους εργαζόµενους. Αντίθετα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ως
προς τη λειτουργία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας στον κλάδο (περίπου 2/3 των
εργαζοµένων απασχολούνται σε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις).
Αντίθετα, ενδεχόµενο πρόσθετο άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές, θα λειτουργήσει σε όφελος των λίγων
µεγάλων και πολυεθνικών οµίλων του κλάδου του Εµπορίου, οι οποίοι µε την πρόταση αυτή επιδιώκουν τη µετατόπιση
του συνεχώς συρρικνούµενου συνολικού τζίρου της αγοράς, από τα µικρά και µεσαία καταστήµατα στις µεγάλες
αλυσίδες και τις πολυεθνικές.
Η µετατόπιση αυτή, θα έχει ως αποτέλεσµα το κλείσιµο πολλών ΜΜΕ και τη συνεπαγόµενη απώλεια χιλιάδων θέσεων
εργασίας, τόσο αυτοαπασχολουµένων όσο και εµποροϋπαλλήλων. Και όλα αυτά σε µια περίοδο όπου, λόγω της
οικονοµικής κρίσης το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών και των εργαζοµένων για αγορές έχει εξανεµιστεί, όπως
δείχνουν και τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τη συνεχόµενη εδώ και ένα χρόνο σηµαντική πτώση των λιανικών πωλήσεων.
Θέλουµε επίσης να επισηµάνουµε, ότι πρόταση του ΣΕΛΠΕ, εντάσσεται σε µια στρατηγική δηµιουργίας ολιγοπωλιακών
καταστάσεων στον κλάδο σε όφελος των λίγων µεγάλων εµπορικών οµίλων, όπου ως πρώτο βήµα εµφανίζεται το
αίτηµα για λειτουργία των καταστηµάτων πρόσθετες Κυριακές την περίοδο των εορτών, ως δεύτερο βήµα η πρόταση για
λειτουργία 8 Κυριακές το χρόνο και ως τελικός στόχος η πλήρης και συνολική απορρύθµιση του Ωραρίου, τόσο τις
καθηµερινές όσο και τις ΚΥΡΙΑΚΕΣ και ΑΡΓΙΕΣ.
Με βάση τα παραπάνω, σας καλούµε να απορρίψετε την πρόταση και οποιαδήποτε σκέψη για λειτουργία των
καταστηµάτων τόσο για 2η Κυριακή εντός του Δεκεµβρίου όσο και γενικότερα.
Τέλος, επαναφέρουµε και το πάγιο αίτηµά µας, για κατάργηση του Ν. 3377/05 που θεσµοθέτησε το «εθνικό ωράριο
καταστηµάτων» και ο οποίος κατάργησε την οµόφωνη συµφωνία που είχε επιτευχθεί µεταξύ των οργανώσεων
εργοδοτών και εργαζοµένων.
Η δε συµφωνία αυτή, αποτυπώθηκε στην ΚΥΑ 1162/97 (ΦΕΚ Β’ 200/97) και επαναβεβαιώθηκε µε την από 14.6.2001
Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Το δε περιεχόµενό της είναι το εξής:
• Κλείσιµο των καταστηµάτων κατά τις καθηµερινές στις 20.00 το χειµώνα και στις 21.00 το καλοκαίρι.
• Κλείσιµο των καταστηµάτων τα Σάββατα στις 18.00
• Ρητή απαγόρευση λειτουργίας των καταστηµάτων τις Κυριακές και Αργίες.
Ζητούµε, λοιπόν την επαναθεσµοθέτηση του παραπάνω Ωραρίου, µε νοµοθετική ρύθµιση.
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Σε κάθε δε περίπτωση, σε ενδεχόµενη απόφαση για κατάργηση της Κυριακής – Αργίας, οποιασδήποτε µορφής, η
Οµοσπονδία µας µαζί µε το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήµατος θα προσφύγει σε εκτεταµένες κινητοποιήσεις, µε
κίνδυνο να διαρραγεί η εργασιακή ειρήνη στον κλάδο και στην οικονοµία.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙ ΚΟ
Οκτώβριος 2007
Εγγραφο ΟΙΥΕ
στη ΓΣΕΕ για ένταξη επαγγελµάτων της ΟΙΥΕ στη λίστα ΒΑΕ
Αθήνα 17.10.2007
Προς
ΓΣΕΕ
Αναφορικά µε τα επαγγέλµατα, τις ειδικότητες και τις εργασίες των κλάδων που οργανώνει και εκπροσωπεί η
Οµοσπονδία µας και για τα οποία υπάρχει η αναγκαιότητα να χαρακτηριστούν βαρέα και ανθυγιεινά, έχουµε να σας
ενηµερώσουµε για τα εξής:
Σούπερ Μάρκετς
Προσ ω πικό ψυγε ίων , πω λ ητές κρέατος , α λλαντ ικ ών κα ι τυρ ι ών: Στα ψυγε ία των σούπερ – µάρκετς
απασχολείται σε µεγάλη έκταση προσωπικό συντήρησης πώλησης και κοπής κρέατος – αλλαντικών - τυριών, του
οποίου οι συνθήκες απασχόλησης λόγω και των χαµηλών θερµοκρασιών και εναλλαγής τους (ζεστό-κρύο) είναι
βαρείες & ανθυγιεινές. Στο επάγγελµα παρουσιάζονται βραχυχρόνια και µακροχρόνια προβλήµατα υγείας (ευαισθησία
σε κρυώµατα, ψύξη κλπ). Το προσωπικό αυτό είναι χαρακτηρισµένο ως γενικώς πωλητές-τριες (πλην όσων είναι
χαρακτηρισµένοι ως τεχνίτες κοπής κρέατος µε σχετικό πτυχίο). Υπό την έννοια αυτή απαιτείται και η αναγνώρισή του
ως ξεχωριστού επαγγέλµατος.
Απ οθήκες ( Εµπόρ ιο – Παρ οχ ή Υπ ηρε σι ών)
Εργάτες Απο θήκ ης ( φορτ οεκφ ορτωτ ικών εργα σ ιώ ν): Στις αποθήκες των επιχειρήσεων του Εµπορίου και της
Παροχής Υπηρεσιών (Αποθήκευση και Διανοµή Προϊόντων. Logistics) απασχολούνται εργαζόµενοι –χαρακτηρισµένοι
κατά κανόνα ως «εργάτες αποθήκης» -- ασχολούµενοι χειρωνακτικά µε την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά
προϊόντων, των οποίων οι συνθήκες εργασίας είναι κατ’ εξοχήν βαρείες και αναπτύσσουν συχνά επαγγελµατικές
ασθένειες.
Τηλεφ ωνικά Κέντρα – Call Ce ntres
Υπάλ λ ηλο ι τ ηλε φων ικ ής εξυ π ηρέτησ ης πω λ ητών : Όλες σχεδόν οι µεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν πλέον
κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών (in house call centres), αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και
επιχειρήσεις οι οποίες αποκλειστικά δραστηριοποιούνται στην εξυπηρέτηση πελατών για λογαριασµό τρίτων (call
centres). Οι εργαζόµενοι αυτοί είναι κατά κανόνα χαρακτηρισµένοι ως «υπάλληλοι γραφείου», πλην όµως οι συνθήκες
εργασίας τους έχουν χαρακτηριστικά βαριάς και ανθυγιεινής απασχόλησης καθώς παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά
προβληµάτων υγείας και επαγγελµατικών ασθενειών (κώφωση, προβλήµατα στη µέση, µυοσκελετικά προβλήµατα κοκ).
Και για την ειδικότητα αυτή απαιτείται αναγνώριση της ως ξεχωριστού επαγγέλµατος.
Ιδι ωτικές τηλεπ ικοιν ωνίες
Τεχνικο ί στα θµών βάσ ης : Οι εργαζόµενοι αυτοί, οι οποίοι κατά κανόνα είναι χαρακτηρισµένοι ως ηλεκτρονικοί
τηλεπικοινωνιών, τεχνικοί τηλεπικοινωνιών ή / και βοηθοί, εργάζονται σε πυλώνες και πάρκα κεραιών σε αστικές ή
περιαστικές περιοχές συχνά σε µεγάλο υψόµετρο και είναι εκτεθειµένοι σε ραδιενεργά υλικά ή ραδιενεργή
ατµόσφαιρα αλλά και στις κλιµατολογικές συνθήκες.

Μάρτιος 2008

Απεργιακές κινητοποιήσεις ΟΙΥΕ για το Ασφαλιστικό
Η ΟΙΥΕ σε έκτατη συνεδρίασή του Προεδρείου της, προχωρά άµεσα σε δυναµική, αγωνιστική απάντηση µαζί µε όλο το
Συνδικαλιστικό κίνηµα στην κυ βερν ητικ ή Ε ΠΙ ΘΕΣ Η, π ου στρέ φεται ενάντια στα ασ φα λι στικά δ ικαι ώ µατα
των εργαζ όµεν ων, µε τ ο πρ ωτο φανές σε σκλ ηρότ ητα Νο µο σχέ διο , που κατέθε σε χ θες στ η Βο υλ ή. Η
επί θεσ η τ ης Κ υβέρν ησης α φορά συν ολ ικά στην Κ ΟΙ ΝΩΝΙ ΚΗ ΑΣ Φ ΑΛΙΣΗ . Με το πρόσχηµα της διοικητικής
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συγχώνευσης αλλάζει συθέµελα τον ασφαλιστικό χάρτη της χώρας. Η επί θεσ ή τ ης αφορά ό λο υς του ς
εργαζό µενους και το υς αυτ οαπα σχ ολο ύ µενου ς, ανεξαρτήτω ς ηλικ ίας, φ ύλο υ ή ένταξης σε
ασφ αλι στι κό φορέα .
ΤΟ ΝΟΜΟΣ ΧΕ ΔΙ Ο
• Συντρίβε ι τ η νέα γενιά, στερώντας της οποιαδήποτε κοινωνική παροχή είχαν γνωρίσει οι προηγούµενες γενιές.
• Συνθλί βει και τους εργαζόµενους πριν το 1993 και µετά και δεν αφήνει τίποτε όρθιο.
• Επιφυλάσσει τ η χε ιρότερ η µοίρ α για τις µητέρες ε ργαζό µενες, τις οποίες «τιµωρεί» µε την αύξηση της
«ποινής» (που αντιστοιχεί σε µε ίω σ η της σύνταξ ης ) για τις πρόωρες συντάξεις και τις οδηγεί σε οµηρία, όταν
τους επιτρέπει να θεµελιώνουν σύνταξη στα 50, αλλά να πάρουν σύνταξη στα 55.
• Καταστρέ φει τα επι κουρ ικά τα µεία τ ων κλ άδ ων µας (Ε µπορ ίου , Τρ οφ ί µων , Ναυτ ιλι ακών
Υπαλ λ ήλ ων), καταλ ηστεύοντα ς τα απο θεµατ ικά µας και µει ώνοντας τις επ ικο υρικές µας
συντάξε ις στο 20% .
• Μειώνει ακόµα περισσότερο τις ήδη χαµηλές συντάξεις µας!
Ο αγώνας των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα , µαζί µε όλους τους άλλους εργαζόµενους όλων των κλάδων και τη
ΓΣΕΕ θα συνεχισθεί µε αποφασιστικότητα µέχρι την τελική νίκη που αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία,
προκειµένου να ανατραπεί στο σύνολό της η αντιασφαλιστική και αντικοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης.
Με βάση τα παραπάνω, η ΟΙΥΕ αποφάσισε τα εξής:
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12.00 – 15.00) ΤΗΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ και ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Πέµπτη 13 Μαρτίου 2008
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (08.00 – 11.00 π.µ.) και ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (8-10 π.µ.) στο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΜΑΣ
ΕΤΕΑΜ (Ιδιωτικοί Υπάλληλοι) - ΤΑΝΠΥ (Ναυτιλιακοί Υπάλληλοι) - ΤΕΑΥΕΚ και ΤΕΑΥΕΤ (Εµποροϋπάλληλοι &
εργαζόµενοι στα Τρόφιµα)
Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008: ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ και ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΡΙΩΡΗ ΣΤ ΑΣΗ Ε ΡΓΑΣΙ ΑΣ ΟΙΥ Ε
ΠΕ ΜΠΤΗ 1 3 ΜΑΡΤ Ι ΟΥ 20 08 (0 8.0 0 - 11 .00 π . µ.)
ΑΝΑΚ ΟΙ Ν ΣΗ –
ΕΛΤΙ Ο Τ ΥΠ ΟΥ
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σε έκτακτη συνεδρίαση της αποφάσισε την:
ΚΗΡ ΥΞΗ 3 ωρ ης ΣΤ ΑΣΗΣ Ε ΡΓΑΣ Ι ΑΣ - Π Ε ΜΠΤΗ 1 3 ΜΑΡΤ ΙΟΥ 20 08
Ρ ΕΣ ΑΠ Ο 08. 00 – 11. 00 π . µ.
και ΠΡ ΑΓ ΜΑΤ ΟΠ ΟΙ ΗΣΗ ΣΥΓ ΚΕ ΝΤΡ ΣΗΣ
Ι ΑΜΑΡ ΤΥΡΙ ΑΣ ( 8- 10 π .µ.) στο ΥΠ ΟΥΡΓΕ ΙΟ
ΑΠ ΑΣ ΧΟΛΗΣ ΗΣ (Σ Τ Α Ι ΟΥ 29 ΑΘΗ ΝΑ)
ΓΙΑ ΤΗ Σ Τ ΗΡΙ Α Τ Ν ΕΠΙ Κ ΟΥΡ ΙΚ Ν Τ ΑΜΕΙ Ν Τ Ν ΚΛΑ
Ν ΜΑΣ
ΕΤ ΕΑΜ (Ιδ ι ωτικ ών Υ πάλ λ ηλ ων) - Τ Ε ΑΥ ΕΚ (Ε µπορο ϋπαλ λ ήλ ων) - Τ Ε ΑΥ ΕΤ (Εργα ζο µέν ων στα Τρ όφ ι µα)
- Τ ΑΝΠ Υ ( Να υτι λιακ ών Υ παλ λ ήλ ων)
Η κυβέρνηση µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή:
• Αυξάνει τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση (γυναικών, µητέρων, αλλά και όλων των υπόλοιπων εργαζοµένων) και
µειώνει τις συντάξεις όλων των κατηγοριών.
Είνα ι πλέον κα θαρό ότι τα τρί α
Ε Ν το υ πρ ωθυπ ο υργού πρ οεκλογ ικά ( Ε Ν αυξάνοντα ι οι
εισ φορές ,
Ε Ναυξάν ονται τα όρ ια συνταξ ιο δότ ησ ης,
Ε Ν µειώνοντα ι ο ι συντάξε ις) µετατρά πηκ αν
για µας, σε ακρ ιβότερα (ει σ φορές), αργότερα (σ ύν ταξη), λ ιγότερα ( χρ ήµατα).
• Επιχειρεί την ουσιαστική διάλυση των Επικουρικών Ταµείων των κλάδων µας, µέσα από την καταλήστευση των
αποθεµατικών τους και τη µείωσηόλων των επικουρικών συντάξεων στο 20%.
Το αντισφαλιστικό, αντεργατικό και κοινωνικά ανάλγητο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της κυβέρνησης δεν θα περάσει!!
ΟΛΟΙ τ ην ΠΕ ΜΠΤ Η 13 ΜΑΡΤΗ στ η ΣΥΓ ΚΕ ΝΤΡ ΣΗ , 8- 10 π .µ. στο ΥΠ ΟΥΡΓ ΕΙ Ο ΑΠ ΑΣ ΧΟΛΗΣΗΣ
(ΣΤΑΔΙ ΟΥ 2 9 ΑΘΗΝΑ)
ΤΩΡ Α ΟΙ ΜΑΣ ΚΕ Σ Π ΕΦ Τ ΟΥ Ν Ε ΝΟΠ ΟΙ ΟΥ Ν Τ Α Τ ΑΜΕ ΙΑ ΜΑΣ
ΜΕΙ ΩΝΟΥ Ν Τ ΙΣ Σ Υ ΝΤ ΑΞ ΕΙΣ κ αι Κ ΛΕ ΒΟΥ Ν Τ Α ΑΠ ΟΘΕ ΜΑΤΙ ΚΑ ΜΑΣ
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Η ΟΙΥΕ για το Δηµοψήφισµα στο Αφαλιστικό
Αθήνα 2 3 Μα ρτίο υ 20 08
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) εκφράζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων στον
ιδιωτικό τοµέα και µαζί µε το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήµατος της χώρας µας υποστηρίζει ένθερµα την
πρόταση, για πραγµατοποίηση νοµοθετικού δηµοψηφίσµατος για το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
Η ΟΙΥΕ θα πρωτοστατήσει στην προσπάθεια, ώστε να εκφραστεί ο ελληνικός λαός πάνω στο εξαιρετικά κρίσιµο αυτό
κοινωνικό ζήτηµα, το Ασφαλιστικό.
Καλούµε όλους τους βουλευτές, όλων των κοµµάτων, να υποστηρίξουν αυτή την πρόταση. Καλούµε την κυβέρνηση να
αποδεχτεί αυτή την πρόταση και να προχωρήσει στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος.
Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας των εργαζοµένων θα συνεχιστεί µε κάθε τρόπο και διάφορες µορφές, ώστε η
επιχειρούµενη διάλυση του δηµόσιου και κοινωνικού µας ασφαλιστικού συστήµατος να ανατραπεί, ακόµα ακόµη κι αν
αυτή ψηφιστεί από την Βουλή.

ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Τ ΗΝ ΠΑΡΟ ΧΗ ΥΠΗΡ ΕΣΙΩΝ
Ιούλιος 2007
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
στο Υπουργείο Απασχόλησης για µη εφαρµογή ΣΣΕ στην Εταιρεία WSW (Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος)
Προς
Υφυπουργό Απασχόλησης
Κ. Γεράσιµο Γιακουµάτο
Ειδικό Γραµµατέα ΣΕΠΕ
Κ. Χρήστο Κουρούση
Θέµα: Εφαρµογή ΣΣΕ στην εταιρεία WSW
Κύριε Υφυπουργέ,
Σας είναι γνωστό το πρόβληµα που έχει προκύψει εδώ και καιρό στην εταιρεία WSW (WACKENHUT – SWISSPORT –
WANZI SKYCRAP SERVICE), η οποία εντελώς απροσχηµάτιστα και προκλητικά εξακολουθεί να αγνοεί τις συστάσεις και
τις γνωµοδοτήσεις του Υπουργείου Απασχόλησης, σχετικά µε την υποχρέωσή της να εφαρµόσει τη ΣΣΕ των
τουριστικών γραφείων και γραφείων ταξιδίων.
Για το θέµα αυτό, όπως καλά γνωρίζετε, υπάρχει ρητή νοµική γνωµοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του
Υπουργείου Απασχόλησης (Αρ.πρωτ. 12369/3-8-2006) αλλά και ρητή σύσταση της Υπηρεσίας µετά από τριµερή
συµφιλιωτική συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 2-10-2006, όπως αυτή καταγράφεται στο σχετικό «πρωτόκολλο
συµφιλίωσης»
Και όµως µέχρι σήµερα, η εν λόγω εταιρεία όχι µόνο εξακολουθεί κατά προκλητικό τρόπο να αγνοεί το Υπουργείο αλλά
και όπως πληροφορούµεθα κινείται στο παρασκήνιο και µε µέσα τα οποία κατά την άποψή µας κάθε άλλο παρά θεµιτά
είναι, ώστε να αποσπάσει ευνοϊκή για αυτήν γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Θέλουµε να
πιστεύουµε ότι, στην προσπάθειά της αυτή, δεν βρίσκει ούτε θα βρεί αρωγό της το Υπουργείο Απασχόλησης, το οποίο
σε µια τέτοια περίπτωση, όχι µόνο θα αυτοκαταργούνταν αλλά και θα εµφανιζόταν να δρα µε κριτήρια που δεν
αρµόζουν σε µια ευνοµούµενη Πολιτεία.
Για το λόγο αυτό, ζητούµε την άµεση προσωπική σας παρέµβαση ώστε η Διοίκηση της WSW να εφαρµόσει άµεσα και
µε αναδροµική ισχύ τη ΣΣΕ Τουριστικών Γραφείων & Γραφείων Ταξιδίων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση να της
επιβληθούν µε αυστηρότητα όλες οι προβλεπόµενες από το Νόµο κυρώσεις.
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Νοέµβριος 2007
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
προς την εταιρεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ για επίπληξη εργαζόµενου
Αθήνα 15.11.2007
Προς
κ. Markus Barth
Δ/ντη Καταστήµατος
ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΑΙΓΑΛΕΩ
Η Οµοσπονδία µας πληροφορήθηκε πρόσφατα, ότι η εταιρεία σας έχει προχωρήσει σε επίπληξη προς τον εργαζόµενο
και µέλος του επιχειρησιακού σωµατείου κ. Χρήστο Παντολέων, εξαιτίας της απουσίας του από την εργασία, κατά τα
Σάββατα µετά τις 18.00 µ.µ., χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το κατάστηµα του Αιγάλεω παραµένει ανοικτό.
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι, βάσει της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Εµπορικών
Επιχειρήσεων (άρθρο 6 της από 14.6.2001 ΣΣΕ), η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική, τα εµπορικά καταστήµατα
οφείλουν να κλείνουν το Σάββατο στις 18.00 µ.µ. Για την Οµοσπονδία µας και τους εργαζόµενους, η ρύθµιση του Ν.
3377/05 ο οποίος αναφέρει ότι το κλείσιµο των καταστηµάτων το Σάββατο πραγµατοποιείται στις 20.00 µ.µ, σ υνι στά
ευθε ία π αραβ ίασ η τ ης Συ λλογ ικ ής Σ ύ µβα σης Εργα σίας κα θώς και της πρ ότερης Ε θν ικ ής Σ υµφ ωνίας
πού εί χαν υπογράψε ι οι οργαν ώσε ις εργο δοτών ( Ε ΣΕΕ , Σ ΕΣ ΜΕ, ΣΕ ΛΠΕ) και των εργαζ οµέν ων ( ΟΙΥΕ) .
Για το λόγο α υτό και πρ οκει µένο υ η Οµο σπον δία µας να δια σ φαλ ίσε ι την ε φαρ µογ ή της ΣΣ Ε και τα
δικαι ώ µατα τ ων εργα ζο µένων , µε ο µό φ ωνη Απόφ ασ η τ ης Διοί κησ ής τ ης πο υ κο ινοπ οι ήθηκ ε
νοµίµως , αρ µο δί ως κα ι εξ ωδ ίκω ς στις εργοδοτ ικέ ς οργαν ώσε ις ( όπο υ µέλ ος µιας εξ ΄ αυτ ών ε ίναι
και το ΠΡ ΑΚΤΙ Κ ΕΡ) έ χει κ ηρύξει για κά θε Σάβ β ατο απ ό ώρες 18 .00 έ ως 20. 00 µ. µ. κα ι γ ια όσ α
καταστ ήµατα πα ραµέν ουν ανοι χτά κατά τις πρ οανα φερ θεί σες ώρες, ΣΤ ΑΣΗ ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΣ.
Με βάση τα παραπάνω, τα οποία άλλωστε επικαλεστήκαµε και σε σχετική τριµερή συνάντηση στο Υπουργείο
Απασχόλησης, και τα οποία έγιναν αποδεκτά, θε ωρο ύ µε ότι η επ ίπ ληξ η προς τον κ. Κ οντολέ ων είνα ι άνευ
αντικει µένου και γ ια το λόγο αυτό ζ ητο ύ µε να ανα γνωρι στεί το δικ αί ω µά του να µην εργάζετα ι κατά
το παραπάν ω χρονικ ό διά στ ηµα χ ωρ ίς αυτό να έχ ει καµία α πολ ύτως συνέπε ια στ ην µισ θο λογ ική κα ι
υπ ηρεσ ιακ ή τ ου κατάστα σ η.

Φεβρουάριος 2008
Παρέµβαση – καταγγελία ΟΙΥΕ
ενάντια στην εργοδοτική τροµοκρατία στην εταιρεία Wind
Η ΤΡ ΟΜΟΚΡ ΑΤΙ Α ΣΤ ΟΥΣ Ε ΡΓΑΖ ΟΜΕ ΝΟΥΣ ΣΤΗ Ν TI M H EL L AS (WI ND) ΔΕ Ν ΘΑ Π ΕΡ ΑΣΕ Ι
Η Οµοσ πονδ ία Ιδι ωτικ ών Υπα λλ ήλ ων Ελ λάδος (ΟΙΥ Ε) καταδικάζει την απαράδεκτη και τραµπούκικη
προσπάθεια διευθυντικού στελέχους της εταιρείας WIND στη Θεσσαλονίκη, να τροµοκρατήσει πριν από λίγες µέρες
τους εκπροσώπους του Σ ωµατε ίο υ Εργαζ οµέν ων που θέλησαν να ενηµερώσουν στους χώρους εργασίας τους
συναδέλφους τους.
Ιδιαίτερα στον ιδ ιωτ ικό τοµέα , τέτοιου είδους ενέργειες πο υ προ σβά λλ ουν την αξι οπρέ πεια και τα
δικαι ώ µατα τ ων εργα ζο µέν ων, όχι µόνο δεν αποτελούν µεµονωµένα περιστατικά, αλλά αντιθέτως υποθάλπονται
και ενθαρρύνονται από τους ίδιους τους εργοδότες (όπως η WIND).
Εργοδότες που κατά τα άλλα ξο δεύο υν εκατο µµύρια Ε υρ ώ προκε ιµέν ου να δια φ ηµι στούν ως
επιχε ιρ ήσε ις πο υ έχουν « Κο ινων ικ ή Ευ θύνη», ενώ την ίδια στιγµή καταπατούν τα στοιχειώδη δικαιώµατα των
εργαζοµένων τους.
Οι εργαζόµενοι όµως δεν πτοούνται! Μέσα από τη συλλογική δράση και την αλληλεγγύη κατακτούν τα δικαιώµατά τους!
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Ιούλιος 2008
Συµπαράσταση ΟΙΥΕ
στον αγώνα εργαζοµένων στην εταιρεία WIND
ΣΥΜΠ ΑΡ ΑΣΤ ΑΣ Η ΣΤ ΟΥΣ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΥΣ Τ ΗΣ WI ND
Στάσ η Εργασ ίας Τετάρτ η 9 Ι ΟΥ ΛΙ ΟΥ , 2: 00 – 5 :0 0 µ.µ.
Η Οµο σπ ονδία ι δι ωτικ ών Υπα λλ ήλ ων Ε λλάδ ος ( ΟΙΥ Ε) σ υ µπαρα στέκεται στον δίκα ιο αγώνα τ ων
εργαζο µένων στ ην Ετα ιρεία WI ND, οι οποίοι έχουν προκηρύξει Στάση Εργασίας την Τετάρτη 9/7/2008, µε
αιτήµατα:
1.
2.
3.
4.

ΙΚ ΑΝΟΠ ΟΙ ΗΤΙ ΚΗ Σ ΥΛΛΟΓΙ Κ Η ΣΥ ΜΒΑΣΗ ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΣ. ΠΡ ΑΓ ΜΑΤΙ Κ ΕΣ ΑΥΞ ΗΣΕ ΙΣ ΓΙ Α ΟΛΟΥ Σ, µε
βάση τα αιτήµατα του Σωµατείου. Καµία καθυστέρηση – κωλυσιεργία από την WIND στις διαδικασίες του
ΟΜΕΔ.
Η διοίκηση της WIND να πάρει εγγράφως θέση για τη µήνυση στελέχους της Εταιρείας ενάντια σε εργαζόµενο.
Όχι στην εντατικοποίηση της δουλειάς. Να γίνουν άµεσα οι αναγκαίες προσλήψεις σε όλα τα τµήµατα. Να
µειωθούν οι ώρες των υπερωριών.
Όχι στις αυθαίρετες αποφάσεις για τον προγραµµατισµό των αδειών. Να γίνει νέος προγραµµατισµός µε κοινά
κριτήρια για όλα τα τµήµατα, µετά από συζήτηση µεταξύ των συναδέλφων και συνάντηση του Σωµατείου µε
την εταιρία.

Καλο ύ µε τη Δι οίκ ησ η της εταιρε ίας να στα µατ ήσ ει τώρα την ΑΔΙ ΑΛΛΑΞΙ Α Τ ΗΣ και τ ην ΑΔΙ ΑΦ ΟΡ Ι Α
ΤΗΣ γ ια τα αιτ ήµατα τ ων εργα ζο µέν ων κα ι να προ σ έλθε ι στις δια πραγ µατεύ σεις ά µεσα .

Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στην απόλυση στην εταιρεία «TELEPERFORMANCE”
Αθήνα 10/7/2008
ΝΑ ΑΝΑΚ ΛΗ ΘΕ Ι Η ΑΠ ΟΛΥΣ Η Ε ΡΓ ΑΖΟΜΕ ΝΟΥ ΣΤΗ Ν ΕΤ ΑΙ ΡΕΙ Α
«S- 80 0 EL EP E RFORMANCE »!
Η Οµο σπ ονδί α Ιδι ωτι κών Υ παλ λ ήλ ων Ελ λάδ ος (ΟΙΥΕ) καταγγέλλε ι την εκ δικ ητικ ή, παράνο µη κα ι
καταχρ ηστ ική α πόλ υ ση το υ σ υν. Ορέστ η Κ ώτ σια από την εταιρεί α S-8 00 T E LEP E RFORMANC E, ο
οπο ίος µα ζί µε ά λλο υς εργα ζο µένου ς τόλ µησε ν α διεκδ ικ ήσε ι τα εργα σιακά τ ου δικα ιώ µατα , τ ην
εφαρ µογ ή τ ης Σ υλλ ογικ ής Σ ύ µβα σ ης Εργασ ίας κα ι να συ µµετάσ χει στι ς Απεργι ακές κιν ητο πο ιήσε ις
για το Ασ φαλ ιστ ικό .
Η ΟΙΥΕ καταγγέλλει επίσης την εταιρεία, η οποία προχωρά:
• σε µετακινήσεις εργαζόµενων σε άλλα τµήµατα, ωθώντας τους σε παραίτηση,
• στη µη ανανέωση συµβάσεων
• σε αποστολή «προειδοποιήσεων-απειλών» περί επιβολής προστίµων και παρακράτησης δεδο υλευ µέν ων
ηµερών εργασίας καταστρατηγώντας ευθέως τη συλλογική σύµβαση.
• Στον εξαναγκασµό εργαζοµένων να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της συµπεριφοράς(!) των υφισταµένων
συνάδελφων τους.
• Είναι φανερό ότι στην εταιρεία επικρατεί ένα κλίµα αυταρχισµού όπου επικρατούν µεσαιωνικές συνθήκες
εργασίας (ακανόνιστες βάρδιες, ατελείωτες ώρες µπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή µε ένα µικρόφωνο και
ένα ζευγάρι ακουστικά, ασταµάτητη οµιλία σε ένα κουβούκλιο ένα επί ένα, µε επικίνδυνο για τη υγεία
περιβάλλον και µε µερικά λεπτά διάλειµµα για κολατσιό και τουαλέτα).
•
•

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ στην ανάκληση της απόλυσης και στο σεβασµό των
εργασιακών δικαιωµάτων όλων των εργαζοµένων
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ στην εταιρεία να υπερασπιστούν µε κάθε τρόπο το δικαίωµα στη
δουλειά µε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αµοιβές και να συµµετάσχουν :
ΟΛΟΙ Σ ΤΗ Ν Π ΑΡ ΑΣΤ ΑΣ Η ΔΙ ΑΜΑΡΤ ΥΡΙ ΑΣ ΕΞ Ω ΑΠ Ο ΤΑ ΓΡ ΑΦ ΕΙ Α Τ ΗΣ ΕΤ ΑΙ ΡΕΙ ΑΣ
(ΘΗΣ Ε ΩΣ 33 0 - Κ ΑΛΛΙ ΘΕ Α) - ΔΕΥΤ ΕΡ Α 14 Ι ΟΥ ΛΙ ΟΥ , 3 :3 0 Τ Ο ΜΕ ΣΗ ΜΕΡΙ
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Σεπτέµβριος 2008
Συµπαράσταση ΟΙΥΕ
στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου ενάντια στην διωξή του για
συνδικαλιστική δράση
Αθήνα 1 2. 9. 20 08
ΨΗΦ ΙΣ ΜΑ ΣΥ ΜΠ ΑΡ ΑΣ ΤΑΣΗΣ
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) εκφράζει τη συµπαράσταση στο συνάδελφο Πουλ όπ ουλ ο
Δηµήτρ η, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής και Πρόεδρο του επιχειρησιακού
Σωµατείου Εργαζοµένων στις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ο οποίος µηνύθηκε από τη διεύθυνση του Κέντρου Ξένων
Γλωσσών «Ευρωπαϊκή Πορεία» επειδή υπερασπίστηκε µαζί µε εργαζόµενους από διάφορους κλάδους, εκπαιδευτικό
που απολύθηκε από το συγκεκριµένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.
Είναι πρωτοφανές να επιδιώκεται να ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση όπως αυτή κάθε φορά εκφράζεται, είτε
µε µοίρασµα ανακοινώσεων, είτε µε παράσταση διαµαρτυρίας, είτε µε συγκέντρωση έξω από τον εργασιακό χώρο.

Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στην διωξή του Προέδρου του Σωµατείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σύρου για συνδικαλιστική
δράση
Αθήνα 23.9.2008
Προς
ΝΑΥΤ ΙΚ Ο ΠΡ ΑΚΤ ΟΡ ΕΙ Ο
« ΜΠ ΟΥ ΝΤ ΟΥΡ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ »
Ερ µού πο λη Σύρ ος
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), καταγγέλλει τη συστηµατική δίωξη που η εταιρία σας ασκεί
ενάντια στον συνάδελφό µας Παλα ιο λόγο Αντών η, Πρό εδρο του Σω µατε ίου Ι δι ωτικ ών Υπα λλ ήλ ων Νήσ ου
Σύρου , λόγ ω τ ης σ υνδικα λι στικ ής το υ ι διότ ητας κα ι δρά σ ης.
Είνα ι απ αράδεκτο και προ φαν ώς παράνο µο να α πε ιλείτε τ ον συνάδε λφ ο µας : α) είτε µε από λυ σ η β)
είτε µε περ ικο πή α ποδ οχ ών µη εντά σ σοντάς το ν στην ο ικεία Σ υλ λογι κή Σ ύ µβα σ η Εργα σί ας τω ν
Να υτικ ών Π ρακτορεί ων, είτε γ) µε µη ανά θε σ η κα θηκόντ ων ό πω ς έχετε υ ποχρέ ω ση
Και µε την πρ οσ χ ηµατ ικ ή δικα ιολ ογία τ ης «δ υσ φ ήµησ ης » της Ετα ιρία ς σας , επειδ ή ά σκησε (και
λόγω τ ης σ υνδι καλι στι κής του ιδ ιότ ητάς) το νό µι µο δ ικαί ω µά να καταγγείλει στα αρµόδι α από το
Νό µο όργανα , τ η µη τ ήρ ησ η τ ων κανόν ων υγε ίας και α σ φάλεια ς στην εταιρ ία σας .
•
•
•
•

Ζητο ύµε ά µεσα :
να σταµατήσετε να προσβάλλετε και να θίγετε την προσωπικότητα του συν. Παλα ιο λόγο υ Αντών η και να σεβαστείτε
το δικαίωµά του για εργασία (µε ανάθεση καθηκόντων σε συγκεκριµένη θέση) που προστατεύεται από το άρθρο 21 παρ.
1 του Συντάγµατος.
να τον αµείβετε κανονικά και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η οικεία ΣΣΕ Ναυτικών Πρακτορείων, την οποία και έχετε
υποχρέωση να εφαρµόζετε
να εφαρµόσετε άµεσα τις συστάσεις του υπ. αριθµ. 24/6-8-2008 «δελτίου εργατικής διαφοράς» του τµήµατος
Κοινωνικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ
να σταµατήσετε εν γένει την οποιαδήποτε «δίωξη» και δυσµενή µεταχείρισή του
Δια φορετ ικά, και σε κάθε περ ίπτ ωσ η, ο εργαζ όµενος , το πρ ωτο βάθµιο σ ωµατείο , το Εργατ ικό
Κέντρων Κυ κλάδ ων, η Οµο σ πονδί α µας και η ΓΣ ΕΕ ( ως αν ώτατο συν δικα λι στικό όργανο) ,
επι φυλ ασ σό µα στε να προ σ φύγο υ µε σε κά θε νό µι µο µέσ ο, προκε ιµένο υ να σταµατήσετε τις α πειλέ ς
και τις δ ιώξε ις εναντίον τ ου συναδέ λ φου µας Α. Παλα ιο λόγο υ, ώστε να συνε χί σει να εργά ζεται
κανονικά στ ην Εταιρ ία σας .

Οκτώβριος 2008
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
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Ενάντια στις αντεργτικές διώξεις και τροκρατία του Σωµατείου Εργαζοµένων στην Εταιρεία
Logistics «KUHENE NAGEL HELLAS AE»
Αθήνα 2 4/ 10/ 20 08
ΟΙ ΔΙΩΞΕ ΙΣ Κ ΑΙ ΟΙ ΕΚ ΦΟΒΙΣ ΜΟΙ Ε ΝΑΝΤΙ Α Σ Τ Ο ΣΥ ΝΔΙ Κ ΑΤ Ο ΤΗΣ ΕΤ ΑΙΡ ΕΙ ΑΣ K U H NE NAGE L Ε ΛΛΑΣ
ΔΕ Ν ΘΑ ΠΕΡ ΑΣ ΟΥ Ν!
ΑΓ ΩΝΙΖ ΟΜΑΣΤ Ε ΓΙ Α ΤΗ Ν ΚΑΤ ΟΧΥΡ ΩΣΗ Κ ΑΙ Τ Ο ΣΕ ΒΑΣ ΜΟ Τ ΩΝ ΘΕ ΜΕ ΛΙ ΩΔΩΝ ΣΥ ΝΔΙ Κ ΑΛΙΣΤΙ Κ ΩΝ
ΔΙ Κ ΑΙ ΩΜΑΤ ΩΝ
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), καταγγέλλει τη συστηµατική, άδικη και εκδικητική δίωξη που
ασκεί η πολυεθνική Γερµανική Εταιρεία LOGISTICS “KUHNE NAGEL HELLAS” , ενάντια στο ταξ ικό κα ι
αντιπρο σ ωπευτ ικό Σ ω µατείο τ ων Εργα ζο µένων στην Εκ µετάλ λευ σ η της Απ ο θήκ ης τ ης στ ο Τά µπα σ η
Βο ιωτ ίας.
Η εταιρεία και προκειµένου να κάµψει τον αγώνα των εργαζοµένων για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και υπογραφή
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας στο συγκεκριµένο χώρο, έχει αποδυθεί σε µια συστηµατική προσπάθεια δίωξης και
τροµοκράτησης των εκπροσώπων του Σωµατείου.
Στην προσπάθειά της αυτή, η KUHNE – NAGEL το τελευταίο διάστηµα, µετέρχεται µια σειρά από αθέµιτα και παράνοµα
µέσα, όπως:
• Συστηµατικά τροµοκρατεί και διώκει τους εκπροσώπους των εργαζοµένων σε κάθε δράση τους που αφορά την
υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους στον εργασιακό χώρο. Τελευτα ίο κρο ύσµα ήταν η α πο στολ ή
εξωδίκ ου στ ον Αντιπρόεδρ ο το υ Σ ω µατείου Παν αγιώτ η Κωνσταντ ίνου , ε πειδ ή τόλ µησε να
ζητ ήσει τ ην -- από το νό µο προ βλε πό µεν η-- - ολιγ όωρ η απου σία του από τ ην εργασία , ώστε
να υπερ ασπίσει συναδέλ φο υς του πο υ διεκδ ικο ύν την ε παναπρ όσληψ ή του ς στην εταιρε ία.
• Παραβιάζει τα γραφεία του σωµατείου µε στόχο να τα κλείσει και να εκδιώξει το σωµατείο από το χώρο
εργασίας, ελπίζοντας στη διάλυσή του
• Αρνείται –µε γελοία και αβάσιµα επιχειρήµατα-- να διαπραγµατευτεί µε το αντιπροσωπευτικό σωµατείο των
εργαζοµένων στη συγκεκριµένη εκµετάλλευση τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Οι εργοδ ότες έχ ουν απο θρα σ υνθε ί! ΔΕ Ν Π ΑΕΙ ΑΛΛΟ ΠΙ Α!
Ειδ ικά στ ον ιδ ιωτ ικό το µέα, πα ραβι άζο υν κά θε έννοια νο µι µότ ητας, προκε ιµένο υ να µην υ πάρ χει
συνδ ικαλ ι σµός και ο ποι αδ ήποτε συ λλογ ικ ή δρ άσ η πο υ θα υπερα σπ ίζε ι τα συ µφέροντα
τω ν
εργαζο µένων .
Η Οµοσπονδία µας είναι στο πλευρό των εργαζοµένων της KUHNE NAGEL και αγωνίζεται για την κατοχύρωση των
θεµελιωδών συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων τους.
Κα λού µε τ ο Υ πουργε ίο Απασ χό λησ ης να παρέ µβε ι άµε σα προς τη Διο ίκησ η τ ης Εταιρε ίας, ώστε να
σταµατήσο υν Τ ΩΡ Α ο ι δ ιώξε ις κ αι η τρο µοκρατ ία ε νάντια στο Σ ω µατείο και το υς εργα ζό µενο υς.
Σε κάθε περίπτωση η ΟΙΥΕ µαζί µε τη ΓΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θήβας και το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήµατος
θα αγωνιστεί, ώστε οι εργαζόµενοι στην KUHNE NAGEL HELLAS να ασκήσουν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα
δικαιώµατά τους.

Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στο κλείσιµο της ALTEC TELECOMS και τις απολύσεις.
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Αθήνα 30.10.2008
ΟΛΟΙ Σ Τ Ο Π ΛΕΥΡ Ο Τ ΩΝ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΩΝ ΣΤΗ Ν AL T EC T EL EC OMS
ΝΑ ΜΗ Ν ΧΑΘΕ Ι Κ ΑΜΙ Α ΘΕΣΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑΣ
ΤΗ Ν ΚΡΙΣ Η ΝΑ Π ΛΗΡ ΩΣ ΟΥ Ν ΟΙ ΥΠ ΕΥ ΘΥ ΝΟΙ
Η Οµοσ πονδ ία Ιδι ωτικ ών Υπα λλ ήλ ων Ελ λάδο ς ( ΟΙ ΥΕ) εκ προ σω π ώντας το σ ύνολ ο τ ων εργα ζο µένων
στις ιδ ιωτ ικές υπ ηρε σίες και στον κ λάδο Π ληρο φ ορικ ής, εκφ ράζε ι τ ην α µέρ ιστ η σ υµπαρά στασ ή της
στους εργαζό µενο υς τ ης ετα ιρείας ALT EC TE LE C OMS , ο ι οπ οίο ι δ ίνουν τ ον αγώνα γ ια τ ην
επιβ ίω σ η της επ ιχε ίρησ ης , τη δια σ φάλ ισ η των θέσε ων εργασίας το υς και την καταβ ολ ή των
δεδου λευ µένων το υς.
Από τις 17/10/2008 η Altec Telecoms έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης.
Οι 150 εργαζόµενοί της έχουν πραγµατοποιήσει σειρά Γενικών Συνελεύσεων και κινητοποιήσεων στην κατεύθυνση της
διασφάλισης των θέσεων εργασίας τους και της πλήρους και έγκαιρης καταβολής των δεδουλευµένων, καθώς και κάθε
νόµιµου δικαιώµατος που προβλέπεται από το Εργατικό Δίκαιο.

·
·
·
·
·

Δεδοµένων των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας των τηλεπικοινωνιών,
εκφράζουµε την αλληλεγγύη και συµπαράστασή µας στον αγώνα τους, και
ΖΗΤ ΟΥ ΜΕ:
Να αποσυρθεί η αίτηση πτώχευσης της Altec Telecoms
Η εταιρεία να συνεχίσει τη λειτουργία της
Τυχόν πλεονάζον εργατικό δυναµικό να απορροφηθεί στον Όµιλο Αltec
Να µη γίνει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ στην Altec Telecoms
Να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης καταβολή των δεδουλευµένων και νόµιµων αµοιβών των εργαζόµενων
Κ ΑΛΟΥ ΜΕ ΟΛΟΥΣ Τ ΟΥΣ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΥΣ ΝΑ ΣΥ ΜΜΕΤ ΑΣ ΧΟΥ Ν:
Στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί έξω από το Υπουργείο Απασχόλησης (Πειραιώς 40) την
Παρασκε υ ή 31/ 10 και ώρα 11 :3 0 εν όψει της συνάντησης των εκπροσώπων των εργαζοµένων της εργοδοσίας και
της διεύθυνσης του υπουργείου.

Νοέµβριος 2008
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και τις διώξεις στην
εταιρεία Wind
ΟΧΙ Σ ΤΗ Ν Π ΟΙ ΝΙ Κ ΟΠ ΟΙ ΗΣΗ Τ ΗΣ ΣΥ ΝΔΙ Κ ΑΛΙΣΤ ΙΚ Η Σ ΔΡΑΣΗΣ - ΔΗ ΜΟΚΡ ΑΤΙ Α Σ ΤΟΥΣ Τ ΟΠ ΟΥΣ
ΔΟΥ ΛΕΙ ΑΣ
ΣΥΜΠ ΑΡ ΑΣΤ ΕΚ ΟΜΑΣ ΤΕ ΣΤ Ο Σ ΩΜΑΤ ΕΙ Ο EΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΩΝ TI M H EL L AS (WI ND)
Κ ΑΙ Κ ΑΤ ΑΓΓ ΕΛΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙ ΩΞΗ ΕΚ ΛΕΓ ΜΕ ΝΩΝ Ε ΚΠΡ ΟΣ ΩΠΩΝ Ε ΡΓΑΖΟΜΕ ΝΩΝ
Η Οµο σπ ονδί α Ιδι ωτικ ών Υ παλ λήλων Ελ λάδο ς (ΟΙ Υ Ε) καταγγέλλε ι την εται ρεία WI ND, η ο ποία µέ σω
στελεχ ών τ ης µηνύε ι εκλεγ µένου ς εκπρ οσ ώπ ους τ ων εργαζ οµέν ων, επει δή «τό λ µησαν » ν α
υπερα σπ ιστ ούν τα στοι χει ώδ η δικα ιώ µατα τους .
Την Τετάρτη 26 Νοεµβρί ου 20 08 στις 09:00 το πρωί στο Γ΄ Τριµελές Πληµ/κείο Θεσσαλονίκης τον Α’ όροφο του
Νέου Δικαστικού Μεγάρου θα διεξαχθεί δίκη µε
κατηγορούµενο τον εργαζόµενο κα ι µέλ ος το υ Διοικ ητικ ού Συ µβ ου λίο υ το υ Πανελ λήν ιο υ Σ ω µατείο υ
Εργαζ οµέν ων στ ην Τ Ι Μ (W IND) Στέφαν ο Μά λαµα.
Μηνυτής είναι ο Βασίλης Ζαφειράκος, στέλεχος της WIND στη Θεσσαλονίκη και υπεύθυνος των καταστηµάτων της
WIND στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Λάρισα).
Είναι µια ακόµα κατάφορη προσπάθεια δίωξης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, η οποία έρχεται να
προστεθεί:
• Στις προσπάθειες της Διοίκησης της WIND να καταστήσει παράνοµο το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου
κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) του 2006-2007.
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Στις απόπειρες των εργοδοτών που στοχεύουν στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και τον
περιορισµό των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι να ψαλιδίσουν τα εργατικά δικαιώµατα, να αφήσουν ελεύθερη δράση στους
εργοδότες, ώστε µε την άνεσή τους να επιβάλουν εργασιακές
συνθήκες µεσαιωνικού τύπου, να µην εφαρµόζουν τις συλλογικές συµβάσεις, να απολύουν ασύδοτα και να
ποινικοποιούν οποιαδήποτε διάθεση αντίστασης, διεκδίκησης και κάθε συνδικαλιστικής κίνησης.
Ο Στέφαν ος Μά λα µας σ ύρεται στο δικα στ ήρι ο γιατ ί τόλ µησε να διεκδ ικ ήσε ι να υπάρ χο υν καθίσ µατα
για τ ην ανά παυ σ η τ ων εργα ζο µένων στο κατά στ ηµα της WI ND στ ην ο δό Τσ ι µι σκ ή τ ης Θε σ σαλον ίκ ης.
Η Διοίκηση της WIND, αρνήθηκε να καταδικάσει τις ενέργειες του στελέχους της και µε την ενέργειά της αυτή
συγκαλύπτει την αντεργατική και αντισυνδικαλιστική συµπεριφορά των στελεχών της.
Δίνει άλλοθι για να κινηθεί δικαστικά ενάντια στο Στέφανο Μάλαµα και αφήνει περιθώρια αντίστοιχων αντεργατικών και
αντισυνδικαλιστικών συµπεριφορών σε κάθε επίδοξο στέλεχός της.
Η ΟΙΥ Ε καταδ ικάζε ι και καταγγέλλε ι τέτοιο υ είδου ς ενέργειες που π λ ήττουν τα εργασ ιακά
δικαι ώ µατα και τις συνδ ικαλ ι στικές ελευ θερ ί ες και καλεί όλ ους του ς εργαζό µενο υς να
υπερα σπ ιστ ούν τ ο δ ικαί ω µα στον ε λεύ θερο συνδικα λι σ µό κ αι τ η δ ηµοκρατία στ ους χ ώρο υ ς
δουλε ιάς . Κα λού µε το υς εργαζό µενο υς κα ι τα Σω µατεία µέλ η τ ης Οµοσ πονδ ίας µας να παρε υρε θούν
στη δ ίκ η, εκ δ ηλ ώνοντας τ η σ υ µπαρά στα ση και τ ην αλλ ηλεγγύ η το υς στο υς εργα ζό µενο υς τ ης WI ND.

Δεκέµβριος 2008
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
προς Υπουργείο Εργασίας για έκτακτη οικονοµική ενίσχυση στους εργαζόµενους στην εταιρεία
«Direct Line»
Αθήνα 22/12/2008
Προς
- Κα Φ. Πετραλιά
Υ που ργό Απασ χό λησ ης κ αι Κο ιν ωνικ ής Προ στα σί ας,
Τις τελευταίες ηµέρες, οι 45 εργαζόµενοι της εταιρείας «DIRECT LINE» (Ανώνυµος Εµπορική Εταιρεία Παροχής
Ολοκληρωµένων Λύσεων Επικοινωνίας» (σύσταση ΦΕΚ 3440/7-5-2003), βρίσκονται σε νόµιµη επίσχεση εργασίας (µε
κοινοποιήσεις στο ΣΕΠΕ Καλλιθέας και στον ΟΑΕΔ Μοσχάτου), επειδή παραµένουν απλήρωτοι τους µήνες Νοέµβριο
και Δεκέµβριο 2008, ενώ η Διοίκηση της εταιρείας δεν τους έχει καταβάλλει το Δώρο Χριστουγέννων.
Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε από τις 4.12.2008 όταν ο ένας από τους κύριους µετόχους της επιχείρησης έπεσε θύµα
αυτοκινητιστικού δυστυχήµατος, ενώ οι άλλοι δύο µέτοχοι έχουν εξαφανιστεί αφήνοντας απλήρωτους τους
εργαζόµενους, των οποίων η σχέση εργασίας δεν έχει καταγγελθεί. Με βάση τα παραπάνω και κάνοντας χρήση των
ρυθµίσεων του Ν. 549/77, ζητούµε να εγκρίνετε –µέσω ΟΑΕΔ – την άµεση καταβολή έκτακτου οικονοµικού
βοηθήµατος ύψους 1.000 € για κάθε ένα από τους παραπάνω εργαζόµενους.

Ιανουάριος 2009
Παρέµβαση – Καταγγελία ΟΙΥΕ
για απόλυση εργαζοµένου µε κλήρωση στην εταιρεία Vodafone

ΑΠ ΟΛΥΣ Η ΜΕ Κ ΛΗ ΡΩΣΗ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΥ Σ ΤΗ V OD AFONE - Η ΕΡΓ ΟΔΟΤΙ ΚΗ ΑΣΥ ΔΟΣΙ Α ΔΕ Ν Ε ΧΕ Ι
ΟΡΙ Α
Η εργοδοτική αυθαιρεσία δεν έχει όρια και ξεπερνώντας κάθε φαντασία φ θάνει τ ο σ ηµε ίο να α πολ ύει
εργαζό µενους µε …. κλ ήρ ωσ η!
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Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος καταδικάζει τον απαράδεκτο και εξευτελιστικό για τους εργαζόµενους
τρόπο απόλυσης µέσω «κ λήρω σ ης» , που συνέβη σε κατάστηµα της Vodafone στην Πάτρα και εκφράζει τον
αποτροπιασµό της για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό.
Τέτοιου είδους πρακτικές αναδεικνύουν την πλήρη αποθράσυνση των εργοδοτών, οι οποίοι πλέον απολύουν
εργαζόµενους, τσαλαπατώντας κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καταρρακώνοντας την προσωπικότητά τους.
Στεκόµα στε αλληλέγγυοι στη συνάδελφο εργαζόµενη και στο Σωµατείο Εργαζοµένων στη Vodafone.
Ζητά µε Ε ΔΩ και Τ ΩΡ Α την επαναπρόσληψη της εργαζόµενης ως δείγµατος έµπρακτης συγνώµης.
Καλο ύ µε τη Διοίκηση της V OD AFONE, που χορηγεί τις άδειες f ra nc hi se και χρησιµοποιεί το εταιρικό της σήµα
στα καταστήµατα αυτά, να αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό, παίρνοντας δηµόσια θέση και παρεµβαίνοντας για
την επαναπρόσληψη της εργαζόµενης.

Φεβρουάριος 2009
Παρέµβαση – Καταγγελία ΟΙΥΕ
ενάντια στην πρωτοφανή ενέργεια της εταιρείας JUMBO να ασκήσει µηνύσεις σε σωµατεία και
συνδικαλιστικά στελέχη της ΟΙΥΕ
Αθήνα 6/2/2009
ΕΠΙ ΘΕΣΗ ΣΤ Α ΣΥ ΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤΙ Κ Α ΔΙ Κ ΑΙ ΩΜΑΤ Α - Η ΕΡΓ ΟΔΟΤΙ ΚΗ ΤΡ ΟΜΟΚ ΡΑΤΙ Α ΔΕ Ν ΘΑ ΠΕ ΡΑΣΕΙ
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, καταγγέλλει την απαράδεκτη, αυταρχική και εκβιαστική ενέργεια της
εταιρείας παιγνιδιών JUMBO, η οποία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη µε ασφαλιστικά µέτρα ενάντια σε εργατ ικά
σω µατε ία! και σε έξι (6) συνδικαλιστικά στελέχη, στα οποία περιλαµβάνονται: ο Αντιπρόεδρος της ΟΙΥΕ Γιάννης
Κοµνηνός, το µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Θωµάς Χόρτης και το µέλος της Διοίκησης Μαρία Τσαγκατάκη, επειδή
όλοι τους αντιτάχθηκαν σε παράνοµες και καταχρηστικές απολύσεις στην εταιρεία.
Η JUMBO απαιτεί!!!: 1) τη φυλάκισή τους µέχρι ενός έτους, 2) την καταβολή ποσού 100.000 ευρώ για τον καθένα από
τους διωκόµενους και 3) να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για παύση κάθε συνδικαλιστικής δραστηριότητας µέχρι να
δικαστεί η προσφυγή.
Η επιχείρηση ΤΖΑΜΠΟ προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τους κατασταλτικούς µηχανισµούς του κράτους και τη
Δικαιοσύνη ενάντια στα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και ελευθερίες, και προσπαθεί να ποινικοποιήσει τους αγώνες
του συνδικαλιστικού κινήµατος, ενώ ταυτόχρονα στήνει εργοδοτικό σωµατείο στην επιχείρηση.
Η τροµοκρατική αυτή µεθόδευση, της επιχείρησης JUMBO, είναι πρόκληση κατά του συνδικαλιστικού κινήµατος και
των εργαζοµένων και ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! Τα συνδικάτα θα συνεχίσουν αταλάντευτα τον αγώνα τους για την υπεράσπιση
του δικαιώµατος στη δουλειά και των στοιχειωδών συνδικαλιστικών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΥΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝΒ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
Α.Ε»
ΨΗΦ ΙΣ ΜΑ ΣΥ ΜΠ ΑΡ ΑΣ ΤΑΣΗΣ
19. 2. 12 00 9
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) µαζί µε το Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας και
Περιφέρειας συµπαρίστανται στο δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων συναδέλφων ΚΕΦΑΛΑ ΣΙΔΕΡΗ και ΧΑΜΑΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην εταιρεία «ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ – ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», τους οποίους ο εργοδότης παράνοµα και καταχρηστικά
δεν τους καταβάλλει δεδουλευµένες αποδοχές , δεν εφαρµόζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική
νοµοθεσία και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τους διώκει συστηµατικά.
Καλούµε την εταιρεία, να σταµατήσει άµεσα τις αυθαίρετες και καταχρηστικές του ενέργειες σε βάρος των
εργαζοµένων και να τηρήσει τις υποχρεώσεις της.

Μαρτιος 2009
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Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στις διώξεις συνδικαλιστών στην εταιρεία ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος καταγγέλλει την απαράδεκτη, παράνοµη και καταχρηστική συµπεριφορά
της εταιρείας «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε» και των µονάδων ή των θυγατρικών της σε Χαλκίδα, Λαύριο, Θήβα, Ελευσίνα και
Βόλο.
Η ΝΕ ΟΧΗ ΜΙ ΚΗ αν και υπερ -κερδο φόρα τα τε λευταία χρόνια , έχει α ποδ υ θεί σε έναν αγώνα
εξόντωσ ης τ ων εργαζο µέν ων της, χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα: οµαδικές απολύσεις, παράνοµες απολύσεις,
µονοµερείς προς το χειρότερο µεταβολές των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, υποχρεωτικές άδειες και κατάτµησή
τους, ατοµικές µισθολογικές και εργασιακές διευθετήσεις κλπ. Και όλα αυτά , συνο δευό µενα α πό τ ην
τροµοκ ράτησ η τ ων εργα ζο µέν ων κα ι τ ων εκ προ σώ πων τους.
Η ΟΙΥΕ καταδικάζει τις απαράδεκτες και παράνοµες, αντεργατικές πρακτικές της Εταιρείας, η οποία προφανώς στο
όνοµα της οικονοµικής κρίσης θεωρεί ότι µπορεί να συµπεριφέρεται ως αφέντης σε δούλους, καταπατώντας κάθε
έννοια νοµιµότητας και σεβασµού σε νόµους, συλλογικές συµβάσεις και στοιχειώδη εργασιακά δικαιώµατα.
H ΟΙΥ Ε καταγγέλ λει ε πί σ ης τ ην κατά φ ωρα αντεργα τική, παράνο µη κα ι καταχρ ηστικ ή προ σ πάθε ια τ ης
ΝΕΟΧΗ ΜΙ ΚΗΣ αρ χικά να µετα θέσε ι και µετά να α πολ ύσε ι τον Πρόε δρο το υ κλαδ ικο ύ σ ω µατείο υ µε
την επ ωνυ µία «Σύ λλογ ος Πτυ χι ούχ ων Ε ργοδ ηγ ών Χηµικ ών Νότιας Ελλ άδας» κ . Ε λευ θέρι ο Αδάµ κα ι
µε τον τρό πο αυτ ό να χτυ π ήσε ι τ η µόνη δύνα µη π ου αντι στέκεται στα αντεργατικά σ χέδια τ ης
Εταιρε ίας.
Η ΟΙΥΕ καλεί το Υπουργείο Απασχόλησης:
• Να προχωρήσει επειγόντως στην πραγµατοποίηση τριµερούς σύσκεψης, που έχει ζητηθεί µε έγγραφα από την
Οµοσπονδία µας και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
• Να προβεί σε ταυτόχρονους και εκτεταµένους ελέγχους σε όλες τις µονάδες της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί η
αυστηρή εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και των ΣΣΕ.
• Να παρέµβει ουσιαστικά, ώστε να σταµατήσει τώρα το αίσχος που συντελείται σε βάρος των εργαζοµένων της και
των συνδικαλιστικών στελεχών.

Ιούνιος 2009
Παρέµβαση ΟΙΥΕ προς ΟΑΕΔ
για καταβολή εκτάκτου βοηθήµατος στους απολυµένους της εταιρείας LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.
Αθήνα 5/6/2009
Προς
κ.Γ. Βερναδάκη
Διοικητή ΟΑΕΔ
Θέµα: Χορήγηση έκτακτου εφάπαξ βοηθήµατος στους εργαζόµενους της LANNET Επικοινωνίες Α.Ε.
Κύριε Διοικητά,
Επανερχόµενοι στο µεγάλο οικονοµικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 120 περίπου εργαζόµενοι (διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό) στην εταιρεία LANNET Επικοινωνίες Α,Ε, παραµένοντας πάνω από 10 µήνες απλήρωτοι, ζ ητο ύµε
εκ νέου να εξετάσετε τη δυνατότητα χορ ήγ ησ ης έκτακτου εφά παξ οικον ο µικο ύ επι δό µατος ύψ ους
1.0 00 € , προκει µένο υ να αντι µετω πί σο υν άµε σες βι οτικές προ σ ωπ ικές κα ι ο ικογενειακές ανάγκες
τους.
Σας ενηµερ ώνο υ µε, ότι ο ι εργαζό µενο ι δεν µπο ρούν πλέ ον να κινηθο ύν ούτε δικ αστ ικά για τη
διεκδί κησ η των δεδ ου λευ µένων το υς, κα θώς α πό τις 3 /6/ 20 09 η Ετα ιρεία βρ ίσκετα ι σε πα ύ σ η
πλ ηρω µών, το δε δικα στ ήρι ο δ ιατ ήρησε τα ασ φαλ ιστι κά µέτρα π ου ε ίχε λάβε ι η εταιρε ία ανα φορ ικά
µε τ ην ανα στο λ ή τ ων ατο µικών δι ώξε ων εναντί ον τ ης.
Ως εκ τούτου, οι εργαζόµενοι της LANNET είναι σε οικονοµικό αδιέξοδο και η χορήγησή έκτακτου βοηθήµατος
αναγκαία για την επιβίωση τους. Τ ο σ υνολ ικό κό στος γι α τη χορ ήγ ησ η το υ επι δό µατος δεν υ περβα ίνει τα
120 .0 00 € και µπο ρεί να καλ υ φθε ί α πό τον προ ϋπο λογι σ µό τ ου ΟΑΕ Δ ή τα απ ο θεµατ ικά τ ου ΛΑΕ Κ.
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Σε περίπτωση, έγκρισής του, η Οµοσπονδία µας θα σας υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (καταστάσεις
προσωπικού κλπ)

Ιούλιος 2009
Συµπαράσταση ΟΙΥΕ
στην Απεργία εργαζοµένων στην εταιρεία Wind
ΔΕ ΛΤΙ Ο Τ ΥΠ ΟΥ – ΑΝΑΚ ΟΙΝΩΣ Η
ΑΠ ΕΡΓΙ Α ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΩΝ ΣΤ Η Ν W I ND 1 4/7 /2 00 9
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) στηρίζει και συµπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων
στην εταιρεί α κινητ ής τ ηλε φων ίας WI ND, οι οποίοι πραγµατοποιούν, µε απόφαση του Σωµατείου τους, 24 ωρ η
Πανελλα δικ ή Απεργία τ ην Τ ρίτ η 1 4 Ι ου λίο υ 2 00 9, µε αιτήµατα να µην εκχωρηθούν σε εργολάβους τµήµατα και
δραστηριότητες της εταιρείας (υπηρεσία καταλόγου), να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και να µετατραπούν
όλες οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου σε αορίστου.
Ο αγώνας των εργαζοµένων στην WIND για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, είναι αγώνας όλων των εργαζοµένων
και του συνδικαλιστικού κινήµατος και καλούµε όσους εργαζόµενους και συνδικαλιστές µπορούν να σ υ µµετέ χουν
στην Απεργιακ ή Συγκέντρ ω ση κα ι Περ ιφρ ούρ ησ η της Απεργία ς, αύ ριο 14/ 7/ 200 9 στ ις 8 .0 0 π. µ. στο
κτίριο της Λεω φ . Αθηνών 1 04- 10 6 (α πέναντι από τ α « Ελλ ην ικά Χρ ηµατι στ ήρια »).

Αυγουστος 2009
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στην απόλυση της συνδικαλίστριας Ο. Κολιούση από την εταιρεία Wind
Καταδ ικάζ ου µε τ ην αντ ισ υνδ ικαλ ιστ ικ ή τρο µο κρατ ία τ ης διο ίκ ησ ης τ ης WI ND - Απαιτο ύ µε να
ανακληθε ί ά µε σα η α πό λυ σ η τ ης συνδ ικαλ ίστρ ιας Ολγας Κο λιο ύ ση
Η ΟΙΥΕ, καταγγέλλει την Διοίκηση της WIND, για την παράνοµη απόλυση της συναδέλφισσας, και εκλεγµένης στο Δ.Σ
του Σωµατείου εργαζοµένων στην WIND, και ζητά την επαναπρόσληψή της.
Σε µια περίοδο, που οι διώξεις εκλεγµένων συνδικαλιστών έχουν γίνει πάγια πρακτική των επιχειρήσεων σε όλους τους
κλάδους, είναι επιτακτική η δηµιουργία ενός πλατιού κινήµατος αλληλεγγύης, που πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των
εργαζοµένων και όλου του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος.
Η ΟΙΥ Ε, εκ φρά ζει την αλλ ηλεγγύ η τ ης στ η συ νάδελφ ο Κολ ιο ύσ η Όλγα και στο επ ιχειρ ησι ακ ό
Σω µατείο τ ων εργαζ όµεν ων στ ην WI ND, και την αµέριστη συµπαράστασή της στις κινητοποιήσεις και δράσεις
του Σωµατείου, και δηλώνει την στήριξή της σε κάθε συνδικαλιστική ενέργεια του Σωµατείου για την ανάκληση της
παράνοµης απόλυσης.
Δεν θα επιτρέψουµε η εργοδοτική τροµοκρατία την περίοδο της οικονοµικής κρίσης να γίνει καθεστώς, και να παγιώσει
νέες πρακτικές των επιχειρήσεων.
Η ΟΙΥΕ ήδη έχει ζητήσει από το Υπουργείο Απασχόλησης τη σύγκληση τριµερούς σύσκεψης και ζητά την άµεση
παρέµβασή του, ώστε να ανακληθεί η απόλυση της συνδικαλίστριας.

Σεπτέµβριος 2009
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Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στην απόλυση της συνδικαλίστριας Μ. Αργυρού από την εταιρεία ALEX PAK

ΝΕΟ ΚΡ ΟΥΣ ΜΑ ΑΠ ΟΛΥΣΗΣ ΣΥ ΝΔΙ Κ ΑΛΙΣΤΡ ΙΑΣ.
Η ΕΡΓ ΟΔΟΤΙΚ Η ΤΡ ΟΜΟΚΡ ΑΤΙ Α Ε ΝΑΝΤΙ Α Σ ΤΗ ΣΥ ΝΔΙ Κ ΑΛΙΣΤΙ ΚΗ ΔΡ ΑΣΗ ΔΕ Ν ΘΑ Π ΕΡ ΑΣ ΕΙ
ΝΑ ΑΝΑΚ ΛΗ ΘΕ Ι Τ ΩΡ Α Η ΑΠ ΟΛΥΣ Η Τ ΗΣ Ε ΚΛΕΓ ΜΕ ΝΗΣ ΣΥ ΝΔΙ Κ ΑΛΙΣΤ ΡΙ ΑΣ ΑΡΓΥ ΡΟΥ
ΜΑΡΙ ΑΣ ΑΠ Ο ΤΗ Ν EΤ ΑΙ ΡΕΙ Α AL E X P AK
Οι εργο δότες έχ ουν π λέον α πο θρασ υν θεί !! Δε δ ιστά ζουν να κατα πατ ήσ ουν ω µά το Σύνταγ µα κα ι
τους Νό µους και να τρο µοκρατούν ό ποι ο εργα ζό µενο ή συνδ ικαλ ιστ ή έχει το σ θένος να αντι στα θεί
στην κ ατεδάφ ι ση τ ων εργα σιακ ών σχέ σεων , στ ι ς απολ ύ σεις , στ η µεί ω ση τ ου ωραρί ου κα ι των
αποδο χ ών, στι ς εκδ ικ ητικές µετα θέ σεις , στ ην κατα πάτησ η τ ων ρε πό και των αργι ών.
Χθες ήταν η εταιρεία WIND. Σ ήµερα είν αι η ετα ιρεία ALE X P AK, η οπ οία προ χώρ ησε στην παράν οµη κ αι
καταχρ ηστ ική α πό λυ σ η της εργα ζο µένης Αργ υ ρού Μαρία ς, εκπρ όσ ωπ ο των εργαζ ο µένων κα ι
εκλεγµένο µέλος του Δ.Σ . το υ Σ υλ λόγο υ Ε µπο ροϋ π αλλ ήλ ων Αθήνας.
Η Διοίκηση της ALEX PAK απέλυσε τη συνδικαλίστρια, γιατί είχε απλά το σθένος να αντισταθεί στο όργιο των
παρανοµιών και των αυθαιρεσιών της εταιρείας ενάντια στους εργαζοµένους.
Την απέ λυ σε απο κλει στικά λόγ ω της συνδ ικαλ ι στι κής τ ης δρά σης κα ι χ ωρίς να τ ηρ ήσε ι ούτε καν τις
στοι χει ώδει ς δια δικα σίε ς πο υ πρ οβ λέποντα ι απ ό το Ν. 1 26 4/8 2 και αφ ορούν τ ην προ στασ ία τ ων
συνδ ικαλ ι στικ ών ελε υ θερι ών τ ων εκ λεγµέν ων συν δικαλ ιστ ών.
Την απέλυσε επειδή άσκησε το σ υνταγµατ ικά κατο χυρ ω µένο σ υνδ ικαλ ιστ ικό τ ης κα θήκον, και δεν
αποδέχθηκε να συντελείται η κατάφωρη παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας σε βάρος των συναδέλφων της. Την
απέλυσε επειδή είπε όχι στις αυθαίρετες απολύσεις. Επειδή είπε όχι στην τροµοκράτηση και τους εκβιασµούς των
εργαζοµένων ν’ αποδεχθούν δυσµενείς µεταβολές στους όρους εργασίας τους. Επειδή είπε όχι στην υποχρεωτική
µετατροπή του 8ωρου σε 6ωρο, στην καταπάτηση των ρεπό, αδειών και ωραρίου, στις εκβιαστικές µεταθέσεις
συναδέλφων της σε άλλα καταστήµατα, προκειµένου να αποδεχτούν τις όποιες πιέσεις, επειδή αντέδρασε για τους
εργαζόµενους αλλοδαπούς που εργάζονται ανασφάλιστοι.
Το κρο ύσ µα της απ όλ υσ ης τ ης σ υν. Αργ υρο ύ Μα ρίας δεν ε ίναι το µονα δικό . Είναι το τελευταίο σε µια
σειρά τροµοκρατίας των εργοδοτών ενάντια στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζοµένων, µε πι ο
πρό σφατ ο α υτό τ ης σ υν. Όλγ ας Κολ ιο ύσ η του Σ ωµατείου Εργα ζο µέν ων τ ης W I ND .
Σε µια περίοδο, που οι διώξεις εκλεγµένων συνδικαλιστών έχουν γίνει πάγια πρακτική των επιχειρήσεων σε όλους τους
κλάδους, είναι επιτακτική η δηµιουργία ενός µεγάλου κινήµατος αλληλεγγύης, που πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των
εργαζοµένων και όλου του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος. Δεν θα επιτρέψ ου µε η εργοδοτ ικ ή
τροµοκ ρατία την περίο δο της ο ικονο µικ ής κρί σης να γίνει καθε στ ώς, και να παγ ιώ σει νέες
πρακτικές των επ ιχειρ ήσεων εις βάρ ος τ ων εργα ζ οµέν ων.
Η ΟΙ ΥΕ καταγγέ λλει τ η Διο ίκ ηση τ ης AL E X P AK , για την παρ άνο µη α πό λυ σ η της συνα δέλ φι σ σας,
εκλεγµέν ης στο Δ.Σ το υ Σω µατε ίου Ε µπ οροϋ παλ λ ήλ ων Αθήνας κ αι ζητά τ ην ά µεσ η ε παναπρ όσ ληψή
της. Η ΟΙΥ Ε επ ί σης, ήδη έχε ι ζητ ήσει από το Υπο υργείο Απα σχ όλ ησ ης τ η σύγκ λησ η τρ ι µερού ς
σύ σκεψ ης κα ι ζ ητά τ ην ά µε σ η παρέµβα σή το υ, ώ σ τε να ανακλ ηθεί η α πόλ υ ση !!
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ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓ ΟΛΑΒΙ ΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ
Μάϊος 2008
Κοινή παρέµβαση – καταγγελία ΟΙΥΕ και ΕΚΑ
για το εργασιακό δουλεµπόριο την εταιρεία καθαρισµού «ΟΙΚΟΜΕΤ»
Αθήνα, 9/5/2008
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓ ΟΛΑΒΟΥΣ Κ ΑΘΑΡΙΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Το σύγ χρονο δο υλε µπ όριο τ ων εργα ζο µένων στο υς εργολά βους κα θαρ ισ µο ύ έχει π άρει πλέ ον
ανεξέλεγκτες δια στά σεις .
Οι συνένοχοι σε αυτό το συνεχιζόµενο έγκληµα, που στραγγαλίζει του εργαζόµενους είναι το Υπουργείο Απασχόλησης
και οι ελεγκτικοί του µηχανισµοί σε συνεργασία µε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν
εργολάβους καθαρισµού.
Ηγετική δύναµη στην ασυδοσία, την αυθαιρεσία και τη στυγνή εκµετάλλευση των εργαζοµένων µέσα από την
καταστρατήγηση κάθε έννοιας της Εργατικής Νοµοθεσίας, έχει αναδειχθεί η εταιρεία ΟΙ ΚΟΜΕΤ , τ ης οπ οίας ο ι
ηµέρες κα ι τα έργα στον ΗΣ ΑΠ ξεπερνο ύν κά θε φα ντασία .
Θα πρέπει κάποιος επιτέλους να σταµατήσει αυτό το όργιο που συντελείται στον ΗΣΑΠ από την ΟΙ ΚΟΜΕΤ σε βάρος
των εργαζοµένων, η οποία χρησιµοποιεί απίθανα «κόλπα», µέσα και νόµιµες ή παράνοµες πρακτικές προκειµένου να
στήσει το δουλεµπόριό της στην παραπάνω δηµόσια επιχείρηση, έχοντας σύµµαχο σε πολλές περιπτώσεις τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα.
Η Οµο σπ ονδία Ιδ ι ωτικ ών Υπα λλ ήλ ων Ε λλάδ ος (ΟΙΥΕ) και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ( ΕΚ Α) απ ό
κοινο ύ καταγγεί λου µε για µια ακό µα φ ορά τ ην Εταιρε ία Κα θαρι ότητα ς ΟΙ Κ ΟΜΕ Τ για το ό ργιο
εκµετάλ λευ σης στον ΗΣ ΑΠ ει ς β άρος τ ων εργα ζο µένων .
•

•

•
•

Συγκεκριµένα, η εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ:
Ενώ έχει υποχρέωση να απασχολεί (και όντως απασχολεί) τους εργαζόµενους µέσω του συµβολαίου της στον ΗΣΑΠ,
για 6 πλήρεις εργασίας ώρες ηµερησίως και 30 εβδοµαδιαίως, υπό την απειλή της απόλυσης και µε εκβιασµούς τους
εξαναγκάζει να υ πογρά φο υν για 5. 30’ ώρες α πασ χόλ ησ ης και η υπόλοιπη µισή ώρα φαίνεται ως
«διάλειµµα»!
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η εταιρεία να α ποκο µί ζει «δ ιπ λό κέρ δος» αµείβοντας από την µια τους
εργαζόµενους για 27,5 ώρες εργασίας (ενώ παρέχουν 30 ώρες) και από την άλλη να αλλάζει την ασφαλιστική τους
κάλυψη, κάνοντας χρήση της Εγκυκλίου του Υπουργείου υπ. αριθµ. 182/85 σ ύµφ ωνα µε την ο πο ία η
απασ χόλ ησ η κάτ ω τ ων 30 ω ρών δεν α σ φαλ ίζετα ι µε βαρέα έν σ ηµα α λλά µε µικτά!
Η ίδια εταιρεία, τα δύο τελευταία χρόνια ανά τρεις µήνες σταδιακά, συστηµατικά απολύει τους παλιούς εργαζόµενους
(που «κοστίζουν» ακριβότερα) µε αποτέλεσµα οι απολύσεις των εργαζοµένων στο διάστηµα αυτό να έχουν τις 100!
Η εν λόγω εταιρεία συστηµατικά, συνεχώς και εντελώς ανενόχλητη από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς παρά τις
συνεχείς µας καταγγελίες εξακολουθεί να:
α) χρησιµοποιεί µαύρη και ανασφάλιστη εργασία σε µεγάλη έκταση
β) δεν εφαρµόζει την Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
γ) δεν αποζηµιώνει νοµίµως υπερωριακή εργασία, απασχόληση Κυριακές και αργίες,
νυχτερινή απασχόληση.
δ) βάζει τους εργαζόµενους να υπογράφουν «λευκές» αποδείξεις προκειµένου να
εµφανίζει όπως και όποτε θέλει «νόµιµα» παραστατικά
ε) τροµοκρατεί, εκβιάζει και συµπεριφέρεται προσβλητικά στους εργαζόµενους.
§ Έστ ησε εργο δοτικ ό σ ω µατείο – σ φραγί δα, προκειµένου να το χρησιµοποιεί ως «ασπίδα για τις παρανοµίες
της και την «υπεράσπισή»της στους όποιους ελέγχους έχουµε προκαλέσει
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Καταγγέλλουµε επίσης, τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του Υπουργείου Απασχόλησης και την Επιθεώρηση Εργασίας
Πειραιά, η οποία ουσιαστικά κάνει τα στραβά µάτια σε όλο αυτό το όργιο της ΟΙΚΟΜΕΤ τα τελευταία χρόνια, και
αφήνοντάς την ανενόχλητη να συνεχίζει αυτό το απαράδεκτο δουλεµπόριο.
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας µαζί µε το κλαδικό µας σωµατείο
«Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού» (ΠΕΚΟΠ), δηλώνουµε ότι δεν θα ανεχθούµε άλλο τον
εργασιακό µεσαίωνα της ΟΙΚΟΜΕΤ και θα προβούµε σε κάθε ενέργεια προκειµένου να σταµατήσει αυτό το απαράδεκτο
δουλεµπόριο.
Καλούµε το Υπουργείο Απασχόλησης να παρέµβει αποφασιστικά για την αυστηρή εφαρµογή της Εργατικής Νοµοθεσίας
και να αναγκάσει την Εταιρεία να συµµορφωθεί άµεσα

Δεκέµβριος 2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΥΕ
Για τη δολοφονική επίθεση ενάντια στην Κωνσταντίνα Κούνεβα
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος καταδ ικάζ ει τη δολοφονική επίθεση ενάντια στη συναδέλφισσά µας
Κων σταντίνα Κ ούνεβ α, Γενική Γραµµατέα του Σωµατείου µέλους µας Καθαριστριών. Μετανάστρια, Γυναίκα,
Μητέρα και µαχητικό στέλεχος του Συνδικαλιστικού Κινήµατος !!!
Η συναδέλφισσά µας έχοντας επιδείξει έντονη δράση µέσα από το σωµατείο της προ σπα θε ί να ζ ήσει µε
αξιοπρέ πεια σε µια ξέν η χ ώρα, τ η χ ώρα µας, παλεύοντας και διεκδικώντας τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
στον κλάδο της.
Καταδ ικάζ ου µε κα ι κ αταγγέλλο υ µε µε τ ον π ιο κατηγορ ηµατικ ό τρό πο , α υτή τ ην εγκλ ηµατ ική δολο φον ικ ή και άναν δρη ε πί θε σ η, που µόν ο δει λο ί θα µπορο ύ σαν να σ χεδιά σο υν και ν α εκτελέσ ουν
!!!
Η συναδέλφισσά µας έχει δεχθεί τα τρία τελευταία χρόνια πλήθος εξώδικων, διώξεις, τραµπουκισµούς και πιέσεις,
διεκδικώντας για τις συναδέλφισσές της καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς µισθούς.
Αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση στην εντατική, αντί να περνά τις γιορτινές µέρες µε την οικογένειά της,
επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι µπορούν να πράττουν ελέω νόµων µε αυτόν τον τρόπο.
Η επίθεση αυτή είναι ένα βαθύ πλήγµα στη Δηµοκρατία της χώρας µας, η οποία κατακτήθηκε µε κόπους, θυσίες,
αγώνες, στους οποίους η εργατική τάξη του τόπου µας πρωτοστατεί και δίνει πάντοτε το παρόν.
Καλούµε το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το πουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας, να προβ ούν σε ό λες τις παρα ίτητες ε νέργειες ώστε να µην αφε θε ί η σ υνάδελ φό ς µας
στην τύ χ η τ ης ! !!
Ευχαριστούµε τους συναδέλφους µας στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός για την ουσιαστική βοήθεια που της προσφέρουν.
Ζητάµε από την κυβέρνηση και τις αρµόδιες αρχές να προχωρήσουν την έρευνα σε βάθος, για την ανεύρεση και των
ηθικών αυτουργών.
Τέλος, καλούµε όλα τα σωµατεία µέλη µας, τις Οµοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα όλης της χώρας να καταδικάσουν
αυτή την άνανδρη επίθεση ενάντια τη συναδέλφισσα µας.
Στέλνου µε µήν υµα σε κά θε κατεύθυν ση ότ ι δεν είναι µόν η της , θα εί µα στε δί πλα τ ης, στηρ ίζ οντας
τον παρα δειγ µατικό , µέχ ρι σ ήµερα, αγώνα της γι α τους εργαζό µενο υς τ ου κ λάδ ου τ ης και δεν θα
αφ ήσ ου µε τ ην άν ανδρ η α υτή πρ άξη ατι µώρ ητη !! !
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Ιανουάριος 2009
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
για διεθνή συµπαράσταση στην Κωνσταντίνα Κουνεβα
ΔΕ ΛΤΙ Ο Τ ΥΠ ΟΥ (1 9/ 1/2 00 9)
Συνεχ ή µην ύµατα συ µπαρά στασ ης κα ι αλλ ηλεγγύ ης στην Κων σταντίνα Kο ύνεβα, Γενική Γραµµατέας της
Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού, η οποία δέχθηκε δολοφονική επίθεση µε χηµικό οξύ,
πλ ηρών οντας µε δρα µατ ικό τρό πο τ η συν δικα λι σ τική τ ης δρά ση, α λλά κα ι στον δ ίκαι ο αγ ώνα τω ν
εργαζο µένων στο υς εργο λάβο υς κα θαρ ιότ ητας ενάντια στο εργα σ ιακό Ντα χάου που καθηµερινά
βιώνουν, α πο στέλλο υν Ευ ρω παϊκές Συν δικα λι στικές Οργαν ώ σεις .
Η U NI E urop a, τ ο µεγαλύτερ ο κλα δικ ό σ υνδ ικάτο υπ ηρεσ ι ών τ ης Ευρ ώπ ης , µέλος της ο ποία ς είνα ι η
ΟΙΥ Ε, έστε ιλε το ακ όλο υ θο µήν υµα στην οργάν ωσ ή µας :
«Η Κωνσταντίνα Κούνεβα, Γραµµατέας του Συνδικάτου Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού Αττικής (µέλους της
ΟΙΥΕ), δέχθηκε επίθεση µε οξύ στο πρόσωπο, από αγνώστους στις 22 Δεκεµβρίου 2008 και νοσηλεύεται ακόµα στην
εντατική.
Η Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι ενεργό συνδικαλιστικό στέλεχος και πολλές φορές έχει καταγγείλει επισήµως τους
εργοδότες της, για µη εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και για συνεχή καταπάτηση βασικών
εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων.
Η UNI Europa καλεί τις αστυνοµικές αρχές να αφιερώσουν όλα τα απαραίτητα µέσα για την διερεύνηση αυτής της
εγκληµατικής υπόθεσης. Π ολ ύ συχνά , οι συνδικα λιστέ ς σε όλ ον τον κό σµο πέ φτο υν θύ µατα φυ σικ ών και
ψυχο λογικ ών επ ιθέσε ων ή δο λο φονο ύνται.
Η UNI Europa και το κλαδικό της τµήµα στις ιδιωτικές υπηρεσίες καθαρισµού υποστηρίζει τον αγώνα του Ελληνικού
Συνδικαλιστικού Κινήµατος ενάντια στις απαράδεκτες συνθήκες εκµετάλλευσης των εργαζοµένων στον κλάδο της
καθαριότητας και την υπεράσπιση της ελευθερίας τους να διεκδικούν τα δικαιώµατά και την αξιοπρέπειά τους».
Ανάλογα µηνύµατα συµπαράστασης έχουν µέχρις στιγµής στείλει πάνω από 15 κλαδικά και τοπικά συνδικάτα από:
Ισπανία (UGT, CCOO), Δανία (PSHR Denmark), Σουηδία (Fastighets), Ιταλία (FISASCAT CISL), Γερµανία (Verdi) και
Γαλλία (CFDT Services), ενώ καθηµερινά προστίθενται και νέα.

Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στο κουκούλωµα της δολοφονικής επίθεσης της Κων/νας Κούνεβα
Η Οµοσπονδία µας εκφράζει την εντονότατη διαµαρτυρία της στη διαφαινόµενη πρόθεση των αστυνοµικών αρχών να
«κλεί σο υν» όπως-όπως το φάκελο της δολοφονικής απόπειρας ενάντια στη συναδέλφισσα συνδικαλίστρια
Κωνσταντίνα Κούνεβα, χωρίς να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση. Η Δικαιοσύνη δια της Εισαγγελέως Πρωτοδικών
κας Ε.Ράικου, ορ θώς επέστρεψε τη δικογραφία στις αστυνοµικές αρχές, ζητώντας τους να προχωρήσουν σε
ουσιαστική διερεύνηση της δολοφονικής απόπειρας.
Το συνδικαλιστικό κίνηµα δεν πρόκειται να ανεχθεί το κουκούλωµα της υπόθεσης!
• Ζητο ύµε από την Αστυνοµία και τη Δικαιοσύνη τη γρήγορη και πλήρη διαλεύκανση της πρωτοφανούς για τα
ελληνικά δεδοµένα δολοφονικής επίθεσης.
• Απα ιτο ύµε από τις αστυνοµικές αρχές να διερευνήσουν σε βάθος όλες τις καταγγελίες γύρω από την
υπόθεση, να προχωρήσουν σε εξέταση των αυτοπτών µαρτύρων και την κατάθεση της ίδιας της Κωνσταντίνας
Κούνεβα.
• Ζητο ύµε τον εντοπισµό και την αυστηρή τιµωρία των ενόχων.
Η ΟΙΥΕ καλεί επίσης, το Υ πο υργείο Απα σ χόλ ησ ης να ενεργοποιηθεί άµεσα και µέσω των επιθεωρήσεων εργασίας
να προχωρήσει σε εκτεταµένους ελέγχους στους εργολάβους καθαρισµού, τιµωρώντας αυστηρά όσες εταιρείες
καταστρατηγούν την εργατική – ασφαλιστική νοµοθεσία, δίνοντας στη δηµοσιότητα τα ονόµατα των παραβατών.
Τέλος ζητούµε, την άµεση συνάντηση της Υπουργού Απασχόλησης µε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ ,
ΟΙΥ Ε, Ε Κ Α, Π Ε Κ ΟΠ) , προκειµένου να υπάρξει η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού σχεδίου, που θα θέσει ένα τέλος
στο απαράδεκτο εργασιακό µεσαίωνα στις εργολαβικές εταιρείες.
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ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΥΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΕΚΟΠ)
Σε ειδική της συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΙΥΕ, που πραγµατοποιήθηκε 26.1.2009 µε τη συµµετοχή και
του σωµατείου στους εργολάβους Καθαρισµού (ΠΕΚΟΠ), εξέτασε όλα τα ζητήµατα που ανέδειξε µε δραµατικό τρόπο η
δολοφονική απόπειρα εναντίον της συν. Κ. Κούνεβα, γραµµατέας στο σωµατείο-µέλος µας στους εργολάβους
καθαρισµού (ΠΕΚΟΠ) και ιδίως για το συνεχιζόµενο απαράδεκτο και µεσαιωνικό καθεστώς εργασιακής δουλείας που
βιώνουν οι εργαζόµενοι στις εργολαβίες.
Η Οµο σπ ονδία , κατ΄ επανά λ ηψ η είχε παρέ µβε ι προς τα αρµόδια ελεγκτ ικά όργανα (ΣΕ ΠΕ , ΙΚ Α) ,
ώστε να διερευν ηθο ύν καταγγελίες για σ υστ ηµατι κή καταπάτ ηση των εργα σιακ ών και ασ φαλ ι στικ ών
δικαι ω µάτων στου ς εργολάβ ους κα θαρι σ µο ύ και να διενεργηθο ύν έλεγχο ι στο υς χώρ ους εργα σίας ,
ενώ εί χε συγκα λέσε ι στο Υπ ουργε ίο Απα σχ όλ ησ ης κ αι τρ ι µερείς σ υ σκέψεις , ώστε οι εργοδ ότες
(συ µπεριλα µβανο µέν ης και της εταιρε ίας ΟΙΚ ΟΜΕΤ στ ην οπο ία εργάζετα ι η σ υν. Κ . Κο ύνεβα) να
πάψουν ε πιτέλ ους να εκ µεταλλε ύοντα ι µε αι σ χ ρό τρόπο το υς εργαζ όµεν ους κα ι θρα σ ύτατα να
καταπατούν στ οι χει ώδ η εργα σια κά δ ικαι ώ µατα.
Παρ’ όλα αυτά τίποτε δεν άλλαξε στο συγκεκριµένο κλάδο, αντίθετα η εργασιακή ζούγκλα χειροτερεύει µε
αποκορύφωµα την αποκρουστική απόπειρα ενάντια στην Κ. Κούνεβα. Η Ε.Ε. αφού σηµείωσε τις πραγµατικές
αδυναµίες και της Οµοσπονδίας και των σωµατείων – µελών της, να δράσουν περισσότερο αποτελεσµατικά για την
προστασία των εργαζοµένων στις εργολαβικές εταιρείες, δ εσµε ύτ ηκε να σ υνεχί σει κ αι να εντείνει τ ον αγών α
των εργαζο µένων ώ στε να σταµατήσει επ ιτέλο υς η εργοδοτ ική α υθα ιρε σία και τρο µοκρατ ία στο υς
χώρο υς δο υλειά ς κα ι να γίνο υν σεβα στά τα στ οι χει ώδ η εργα σια κά κα ι συν δικα λι στικά δικ αι ώ µατα.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε ότι στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα η Ολοµέλεια Διοίκησης της ΟΙΥΕ, θα λάβει
συγκεκριµένες αποφάσεις για την προώθηση του κοινού διεκδικητικού πλαισίου µε παραστάσεις διαµαρτυρίας,
εξορµήσεις στους χώρους δουλειάς και κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΥΕ & ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π ΟΥ ΑΠ ΟΦ ΑΣΙΣ ΑΝ
ΑΠ Ο Κ ΟΙ ΝΟΥ ΟΙΥ Ε Κ ΑΙ Π ΕΚ ΟΠ ΕΙ ΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗ Σ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Η δολο φον ικ ή απόπε ιρα ενάντια στ ην Κ. Κούνε βα αποτελεί σοκαρ ιστ ικό και πρ ωτο φανές γεγονός για
όλ η την κοιν ωνία µας και τους δ ηµοκρατ ικο ύς της θεσ µο ύς. Δεν θα αφήσουµε τη χώρα µας να πισωγυρίσει
σε «αλήστου µνήµης» εποχές, όπου η εργοδοτική τροµοκρατία βασίλευε και οι επιθέσεις εναντίον των εκπροσώπων
των εργαζοµένων ήταν στην ηµερήσια διάταξη.
Η Οµο σπον δία για µια ακό µη φορά επ ιβεβα ι ώνει την αλλ ηλεγγ ύη κα ι την πλ ήρ η σ υµπαρά στασ η τ ης
στην Κ . Κ ούνεβ α και στο υς εργα ζό µενους στον κλ άδο των εργ ολά βων κα θαρ ι σµού πο υ αναγκάζ ονται
να εργάζονται σε α πάνθρ ω πες και εξ οντωτι κές σ υ νθήκες. ΄Αµεσο στόχο µας αποτελεί: η καταπολέµηση της
τροµοκρατίας στους χώρους δουλειάς, η κατάργηση των εργολαβιών στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, η
πλήρης κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, κάτι που µόνο το οργανωµένο
συνδικαλιστικό κίνηµα µπορεί να επιβάλει.
Καλε ί τη φυ σ ική κ αι π ολ ιτικ ή ηγεσ ία του Υπο υργε ίου Εσ ωτερι κών κα ι της Ε λλ ηνικ ής Αστυνο µίας, να
διερευν ήσουν σε βά θος τ η δύ σο σ µη αυτ ή υ πό θεσ η και να στείλουν το συντοµότερο δυνατόν στο σκαµνί τους
κατηγορούµενους, τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της αποτρόπαιας αυτής πράξης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητήσει άµεση συνάντηση µε τον Υπο υργό Ε σ ωτερικ ών κα ι τ ην ηγε σία τ ης Αστυνο µίας για τη γρήγορη
αποκάλυψη και τιµωρία των ενόχων της δολοφονικής απόπειρας.
Η ΟΙΥ Ε, µε τ η συ µµετο χ ή κα ι το υ πρ ωτοβά θµι ου – σ ω µατείο υ ( ΠΕ Κ ΟΠ) , να αναδε ίξει - µε κα µπάν ια
και εξορ µήσε ις στ ους χώρ ους δου λειάς - ακό µα περι σσ ότερο τα πρ οβ λήµατα τ ων εργαζ ο µένων
στους εργο λάβο υς και να ηγ ηθεί ά µεσα σ υγκεκ ριµέν ων αγωνι στ ικών δρά σεων που θα αναγκάσουν
κυβέρνηση και εργοδότες να εφαρµόζουν την εργατική – ασφαλιστική νοµοθεσία.
Να ζ ητήσει ά µε σα κα ι απ ό κο ινού µε το Σω µατείο σ υνάντ ησ η µε τ ην Υ πουργ ό Απα σχ όλ ησης ,
προκει µένο υ να ζ ητ ήσε ι την κατάργ ησ η των εργο λαβι ών στ ο δ ηµόσ ιο κα ι ευρύτερ ο δ ηµόσ ιο το µέα
και τη θεσ µο θέτ ησ η ενός νο µο θετικ ού π λαι σί ου γ ια τις εργολα βίες του ιδι ωτικ ού το µέα, το οποίο θα
διασφαλίζει και θα εφαρµόζει τις ΣΣΕ, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, την αυστηρή τήρηση µέτρων υγείας
και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
Η Οµοσπονδία θα ζητήσει επίσης την άµεση ενεργοποίηση του ΣΕΠΕ για τη διενέργεια εντατικών και κυλιόµενων
ελέγχων (µε τη συµµετοχή της ΟΙΥΕ και του Σωµατείου) σε µεγάλους εργασιακούς χώρους εργολαβιών στο δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα. Ο ΣΕ ΠΕ να δηµοσ ιοπ οιε ί ά µεσα τα στοι χεία τ ων εργοδ οτών που κάν ουν παραβ ιάσε ις
και να εξαντλεί την αυ στ ηρότ ητα πο ινικ ών κα ι α στ ικών κυρ ώ σεων πο υ µπορεί να ε πι βάλει .
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7.
8.
9.

Να ζ ητ ήσε ι συνάντ ηση µε τ ην ηγε σία του Δικα σ τικού Σώ µατ ος, η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει την
άµεση παραποµπή των ενόχων στο δικαστήριο και την εξάντληση κάθε αυστηρότητας στις ποινές.
Η ΟΙΥΕ από κοινού µε το Σωµατείο να επισκεφτεί τα πολιτικά κόµµατα και τους βουλευτές, προκειµένου να αναδείξει το
θέµα και να απαιτήσει από τη Βουλή να πάρει πρωτοβουλίες ως προς τη θεσµοθέτηση ενός διαφανούς και
αποτελεσµατικού πλαισίου για τις εργολαβίες µε πλήρη σεβασµό στα εργατικά δικαιώµατα.
Τέλος, η ΟΙ ΥΕ καλε ί όλες τις Οµοσ πονδ ίες, τα Εργ ατικά Κέντρα και τα πρωτο βά θµια σ ω µατεία σε όλ η
τη χώρ α, να ευαι σ θητ οπο ι ηθούν ακό µα περ ισ σότ ερο και να παρεµβαίνουν άµεσα στο χώρο ευθύνης τους,
διερευνώντας καταγγελίες και προκαλώντας ελέγχους σε εργολάβους ΚΑΙ υπερασπίζοντας τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, οι οποίοι ΤΩΡΑ ΧΡ ΕΙ ΑΖ ΟΝΤ ΑΙ ΤΗ Ν Ε ΜΠΡ ΑΚ ΤΗ ΑΛΛΗ ΛΕΓΓΥ Η
ΟΛΟΥ Τ ΟΥ Σ Υ ΝΔΙΚ ΑΛΙΣ ΤΙ ΚΟΥ ΚΙ ΝΗ ΜΑΤ ΟΣ.

ΠΡΟ Τ ΑΣ ΕΙΣ Τ ΗΣ Ο ΙΥ Ε ΓΙΑ ΤΙΣ Ε ΡΓΑ Σ ΙΑ ΚΕ Σ Σ Χ ΕΣΕ ΙΣ ΣΤ Ο ΥΣ Ε ΡΓ Ο ΛΑ Β Ο ΥΣ ΚΑ Θ Α ΡΙΣ ΜΟ Υ
Η Ε.Ε. της ΟΙΥΕ ζητά και διεκδικεί την ανατροπή του εργασιακού µεσαίωνα στις εργολαβικές εταιρείες και την
καθιέρωση ενός σύγχρονου και προστατευτικού από την εργοδοτική ασυδοσία συστήµατος εργασιακών σχέσεων που
θα σέβεται απόλυτα και θα εφαρµόζει καθ’ ολοκληρίαν τις ΣΣΕ, τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και τις συνθήκες υγείας και
ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Για το λόγο αυτό και µετά από συνεργασία της ΟΙΥΕ µε τη ΓΣΕΕ θα παρέµβει προς την κυβέρνηση για την άµεση λήψη
νοµοθετικών και άλλων µέτρων στην παρακάτω κατεύθυνση:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Νοµοθετική κατάργηση των εργολαβιών στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, οι οποίες αποδεδειγµένα πλέον
έχουν υψηλό κόστος για τους δηµόσιους φορείς σε όφελος των εργολάβων. Άµεση διενέργεια προσλήψεων µόνιµου
προσωπικού, µε προτεραιότητα τους ήδη εργαζόµενους στις εργολαβίες του Δηµοσίου.
Θεσµοθέτηση ενός αυστηρού και διαφανούς νοµοθετικού πλαισίου για τις εργολαβίες. - Εφαρ µογή εν ό ς
µοναδ ικο ύ και ενιαί ου σ υ στήµατο ς ανάθε σης υ περγολα βι ών, που θα υπολογίζει το ελάχιστο κόστος
ανάθεσης µε συγκεκριµένο προϋπολογισµό τόσο ως προς το εργατικό (τ ήρ ησ η ΣΣ Ε και της εργατικ ής
νοµο θε σίας ) και το ασφαλιστικό κόστος (πλήρης ασφαλιστική κάλυψη µε βαρέα και ανθυγιεινά), αλλά και το νόµιµο
εργολαβικό κέρδος. - Κα µί α πρ οσ φορά κάτω τ ου ε λάχ ιστο υ π αραπάν ω συνο λικ ού κ όστ ους να µη γ ίνεται
δεκτή.
Θεσµοθέτηση πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης στα βαρέα και ανθυγιεινά ανεξαρτήτως ωρών απασχόλησης (κατάργηση
του απαιτούµενου ελάχιστου ηµερήσιου χρόνου απασχόλησης για ασφάλιση στα ΒΑΕ).
Θεσµοθέτηση Μητρώου Εργολάβων και χορήγηση αδείας µε αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια.
Αυστηροποίηση προϋποθέσεων ανάθεσης εργολαβίας, µε παράλληλη υποχρέωση αποστολής προς τον αναθέτοντα, την
οικεία επιθεώρηση εργασίας και τον εργαζόµενο όλων των εγγράφων που θα διασφαλίζουν την τήρηση των ΣΣΕ και της
εργατικής νοµοθεσίας. - Η καταβ ολ ή της µι σ θοδ οσ ία ς να γίνεται από τον αναθέτοντα και ό χι απ ό τον
εργολάβο . - Να απαιτούνται επίσης: φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, αναλυτικές ονοµαστικές καταστάσεις
ωρών εργασίας, υπερεργασίας και υπερωριών προσωπικού, αποστολή και ανάρτηση αναλυτικού εβδοµαδιαίου
προγράµµατος εργασίας και χώρου εργασίας ξεχωριστά για κάθε επιµέρους έργο καθαρισµού, χορήγηση αναλυτικής
βεβαίωσης αποδοχών εργαζόµενου, µισθοδοσία µέσω τραπεζικής κατάθεσης.
Κατάθεση πλήρους φακέλου µε εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και λεπτοµερής περιγραφή µέτρων και µέσων
υγείας και ασφάλειας στους χώρουςεργασίας. Εξουσιοδότηση παρέµβασης και ελέγχου του τεχνικού ασφαλείας, του
ιατρού εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζοµένων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
Υποχρεωτική και εκ των προτέρων πιστοποιηµένη κατάρτιση των εργαζοµένων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας, ως
προαπαιτούµενου για την ανάθεση του Εργολαβικού ΄Εργου – Υποχρέωση έκδοσης ατοµικού βιβλιαρίου υγείας των
εργαζοµένων µε βεβαίωση του Σωµατείου.
Ενίσχυση σε προσωπικό και µέσα των αρµόδιων ελεγκτικών οργανισµών (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ). - Διενέργεια συστηµατικών
ελέγχων µε συµµετοχή των συνδικάτων και περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινικών και αστικών κυρώσεων
(προστίµων) στους παραβάτες. Δηµοσιοποίηση των παραβατών και άρση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης –
εργολάβου που παραβαίνει τη νοµοθεσία.
Καθιέρωση ποινικής και αστικής συνυπευθυνότητας αναθέτοντα και εργολάβου σε ό,τι αφορά όλες τις εργοδοτικές
υποχρεώσεις.
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Φεβρουάριος 2009
Αίτηµα ΟΙΥΕ
για συνάντηση µε Υπουργό Απασχόλησης για τις εργολαβίες καθαρισµού
Αθήνα 3.2.2009
Κα Υπουργέ,
Το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδοµένα περιστατικό της απόπειρας δολοφονίας της συνδικαλίστριας Κ. Κούνεβα,
ανέδειξε µε το πλέον δραµατικό τρόπο, το απάνθρωπο εργασιακό καθεστώς που βιώνουν οι εργαζόµενοι στις
εργολαβικές εταιρείες καθαρισµού.
Τόσο η πρόσφατη τεκµηριωµένη µελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, όσο και οι καθηµερινές µαρτυρίες εργαζοµένων στον Τύπο
(επώνυµες και ανώνυµες) επιβεβαιώνουν τις συνεχείς και επανειληµµένες καταγγελίες της Οµοσπονδίας µας και
αποδεικνύουν ότι µεγάλο µέρος των εργοδοτών όχι µόνο καταστρατηγεί συστηµατικά την εργατική - ασφαλιστική
νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και τις συµβατικές του υποχρεώσεις αλλά επιπλέον µετέρχεται και άλλα
µέσα και τρόπους κατάφωρης εργασιακής εκµετάλλευσης που ασφαλώς χρήζουν ποινικής µεταχείρισης.
Το αίσχος αυτό πρέπει επιτέλους να λάβει ένα τέλος!. Είναι ευθύνη και χρέος όχι µόνο των συνδικάτων αλλά και της
συντεταγµένης Πολιτείας και της υπεύθυνης κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει άµεσα και επιτακτικά να αναµορφώσει το
νοµοθετικό πλαίσιο ανάθεσης εργολαβιών µε αυστηρές προδιαγραφές και αποτελεσµατικές ασφαλιστικές δικλείδες για
την εφαρµογή των νόµων, των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωµάτων και των συλλογικών συµβάσεων.
Ως εκ τούτου, ζητάµε να προσδιορίσετε άµεσα συνάντηση µε εκπροσώπους της Οµοσπονδίας µας, η οποία εκπροσωπεί
το σύνολο των εργαζοµένων στον τοµέα των εργολάβων καθαριότητας, προκειµένου να θέσουµε υπόψη σας το µείζον
αυτό ζήτηµα και να σας παρουσιάσουµε τις προτάσεις που έχουµε επεξεργαστεί, µε στόχο να θέσουµε ένα τέλος σε
αυτό το όνειδος που συντελείται µπροστά στα µάτια µας.

Απρίλιος 2009
Κονή Παρέµβαση ΟΙΥΕ, Σωµατείων ΗΣΑΠ και ΠΑΣΕΦ
για την εργολαβία Καθαρισµού στον ΗΣΑΠ
Αθήνα 1.4.2009
ΟΜΟΣΠ ΟΝΔΙ Α Ι ΔΙ ΩΤΙ Κ ΩΝ Υ Π ΑΛΛΗ ΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΟΙΥ Ε)
ΣΩΜΑΤ ΕΙ Α ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕΝΩΝ ΗΣ ΑΠ
ΠΑΝΕ ΛΛΗ ΝΙ ΟΣ ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΩΝ ΦΥ ΛΑΞ ΗΣ (Π ΑΣ ΕΦ)

Προς
-

Υπουργό Απασχόλησης, Κα Φάνη Πετραλιά
Υφυπουργό Απασχόλησης, Κα Σοφία Καλατζάκου
Ειδικό Γραµµατέα ΣΕΠΕ. κ.

Θέ µα: Ε πείγο υσ α δ ιενέργεια ε λέγχ ων στ ην Εταιρε ί α Φύ λαξ ης στα θµών , συρ µών, εγκαταστά σε ων κ λπ
των Η ΣΑΠ
Το τελευταίο διάστηµα πληθαίνουν οι καταγγελίες από εργαζόµενους (που επιβεβαιώνονται και από επισκέψεις µας
σε χώρους των ΗΣΑΠ: σταθµούς, συρµούς, εγκαταστάσεις κλπ) των οποίων τη φύλαξη έχει αναλάβει µε ανάθεση
εργολαβικούέργου, η ιδιωτική εταιρεία «G4S GUARDING SECURITY”, µια σειρά προβληµάτων που συνδέονται µε την
ασφάλεια του επιβατικού κοινού και της συστηµατικής καταστρατήγησης της εργατικής νοµοθεσίας και των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
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Συγκεκρι µένα κ αθηµερινά δ ιαπ ιστ ώνοντα ι:
Να απασχολούνται µισθωτοί, διαφορετικής του αναδόχου εταιρείας, χωρίς να είναι γνωστό εάν ο ανάδοχος
έχει εκχωρήσει τµήµατα του συνολικού έργου σε άλλην εταιρεία και εάν αυτό είναι νόµιµο.
Οι εργαζόµενοι να είναι εντελώς ανειδίκευτοι και ανεκπαίδευτοι σε σχέση µε το έργο το οποίο καλούνται να
φέρουν εις πέρας (π.χ. γνώση κινδύνων από υψηλή τάση και κυκλοφορία συρµών, απεγκλωβισµός ατόµων, χρήση
εξόδων κινδύνου και διαδικασίες, παροχή πρώτων βοηθειών), µε απ οτέλεσ µα να τί θεται άµε σα ζ ήτηµα
δηµό σια ς α σφ άλεια ς κα ι προ στασ ίας τ ου ε πι βατικ ού κ οινο ύ.
Ο εργολάβος να µην συνεργάζεται µε τα στελέχη των ΗΣΑΠ, που έχουν επιφορτιστεί το έργο ενός
στοιχειώδους ελέγχου της φύλαξης και τήρησης των όρων της
Να υπάρχουν συνεχείς καταγγελίες για µη τήρηση της οικείας συλλογικής σύµβασης εργασίας και
συστηµατική καταστρατήγηση της εργατικής νοµοθεσίας (καµία ενηµέρωση για τους µισθούς και την ασφάλισή τους,
υπέρβαση νοµίµου ωραρίου, µη χορήγηση υπερωριών και αποζηµίωσης για νυχτερινή απασχόληση, µη χορήγηση
βεβαιώσεων ανάλυσης αποδοχών, µη ύπαρξη προγράµµατος εργασίας κοκ)
Όλα τα παραπάνω έχουν καταγγελθεί αναλυτικά από τα Σωµατεία Εργαζοµένων ΗΣΑΠ µε έγγραφό τους
(18.2.2009) προς τη Διοίκηση της Εταιρείας (το οποίο και επισυνάπτουµε), χωρίς ωστόσο να υπάρχει συµµόρφωση της
Εταιρείας.
Επειδή το συγκεκριµένο ζήτηµα δεν άπτεται µόνο της παραβίασης της εργατικής νοµοθεσίας και της µη τήρησης της
συλλογικής σύµβασης εργασίας, αλ λά α φορά τ η δ ηµό σια ασ φάλε ια κα ι τ ην προ στασ ία τ ου ε πι βατικο ύ
κοινο ύ, ζ ητο ύ µε άµε σα να δ ώσετε εντο λή στις υπ ηρεσ ίες το υ ΣΕ ΠΕ για διενέργεια πολ λαπ λών ,
εκτεταµένων και σ υστ ηµατ ικών ελέγχ ων σε χ ώρο υς
Φύ λαξ ης ( σε στα θµο ύς συρ µούς και
εγκαταστάσε ις) κα ι στ ην εν λόγ ω Εταιρε ίας, πα ρου σία εκπρ οσ ώπ ων τ ων οργανώ σε ων.
Ζητο ύµε επί σ ης, σε περί πτω σ η που δια πι στ ωθούν παραβά σει ς να επ ιβ ληθούν α πό τον ΣΕ ΠΕ και µε
κάθε α υ στηρ ότητα , ο ι π ροβ λεπό µενες από το νό µο δι οικ ητ ικές κα ι ποιν ικές κ υρ ώσε ις.
Τέλος, επ ι φυλα σ σό µα στε για κά θε περαιτέρ ω ν όµι µη ενέργειά µας.

Μάϊος 2009
Πα ρέµ βαση Ο ΙΥ Ε
για α κύρ ωσ η δι αγ ωνισµ ών ανά θεσ ης κ αθ αρισ µού σε ε ργ ο λα βι κή ε ται ρεία σ το Α Τ Τ ΙΚ Ο
ΜΕ Τ ΡΟ
Αθήνα, 7/5/2009
Προς
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ.
Υπόψη κ Αλ. Σταυρόπουλου
Διευθ. Σύµβουλο
Κύριε Σύµβουλε,
Περιήλθαν σε γνώση της Οµοσπονδίας µας (η οποία και εκπροσωπεί τους εργαζόµενους στους εργολάβους
καθαρισµού) τα στοιχεία του Διαγωνισµού ΤΔ-018 που αφορά την ανάθεση του καθαρισµού των γραµµών 2 και 3 του
Μετρό της Αθήνας καθώς και η επιλογή σας για κατακύρωσή του υπέρ της εργολαβικής εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε, η
οποία στο παρελθόν αποδειγµένα και συστηµατικά έχει παραβιάσει τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας καθώς
στοιχειώδους όρους της εργατικής νοµοθεσίας.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και εφόσον κάνει αποδεκτή την προσφορά της εν λόγω εταιρείας, ουσιαστικά θα καταστεί
συνένοχος σε µια προδιαγεγραµµένη καταστρατήγηση και παραβίαση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
κυρίως ως προς την πλήρη καταβολή των νοµίµων αποδοχών των εργαζοµένων.
Και αυτό γιατί, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι η προσφορά της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. υπολογίζει το εργασ ιακό
κόστος το υ έργου µε βάσ η τα ηµερ οµί σθια του 2 0 08! - και ό χι τα ι σχ ύοντα ηµερο µίσ θια του 2 00 9,
όπως αυτά έχουν καθοριστεί ήδη από πέρυσι µε την Δ.Α. 11/2008 της συλλογικής ρύθµισης για τους εργαζόµενους σε
εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών και δεσµεύουν τις εταιρείες καθαρισµού.
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Επιπλέον,
η π ροσ φο ρά δεν υπο λογ ίζε ι οπο ιο σδ ήπ οτε προ σαυξ ήσεις (επ ιδό µατα) π ου τυ χόν
δικαι ούντα ι οι εργαζό µενο ι (επίδοµα τριετιών, επίδοµα γάµου κλπ). Εκτός και αν η εταιρεία έχει διασφαλίσει ότι
στο Εργο θα απασχοληθούν µόνο άγαµοι και χωρίς προϋπηρεσία (σε οιονδήποτε εργοδότη) εργαζόµενοι!!
Είµαστε ακόµη σε θέση να γνωρίζουµε ότι οι τρ όπο ι υπ ολογι σ µο ύ γι α τ ην κάλ υψ η τ ων ρε πό, των αδει ών
και τυχ όν ασ θενει ών αλ λά και οι τρό πο ι υ πολ ογι σµού τ ων νυ χτεριν ών, τ ων δώρ ων Χρι στο υγέννων
κλπ είνα ι υ πο-κ οστ ολογ ηµένοι , µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε µε πάσα βεβαιότητα σε εξόφθαλµη παραβίαση
της εργατικής νοµοθεσίας.
Επιπλέον, και εφόσον η διάρκεια της Σύµβασης Ανάθεσης του καθαρισµού επεκτείνεται πέραν του τρέχοντος έτους
(2009) και αφορά επόµενα έτη, για τα οποία ακόµα δεν έχουν καθοριστεί οι βασικές κατώτατες αποδοχές των
εργαζοµένων, ε ίναι άκυρ η η κατακύρ ωσ η του δ ια γωνι σ µού στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει
σχετική πρόβλεψη και δέσµευση (µέσω της Διακήρυξης) για αναπροσαρµογή του τιµήµατος τουλάχιστον κατά το
κόστος που θα προκύψει από την εφαρµογή των ΣΣΕ από το 2010 και µετά.
Με βά ση τα παρα πάνω , ο φεί λο υµε να ε πι σ ηµάνου µε ότ ι οι παρα πάνω παραλε ίψεις σ ας κα ι τυ χόν
ανάθε ση έργ ου χωρ ίς τ ην π λ ήρη και χωρ ίς πρ οϋπ οθέ σεις δια σ φάλ ισ η τ ων µι σ θολ ογικ ών και
ασφ αλι στι κών δικα ιω µάτ ων τ ων εργα ζο µένων σε ο ιονδ ήπ οτε εργολά βο , θα µας βρει κατ ηγορ ηµατικά
αντίθετο υς.

•
•
•
•

Σας είναι άλλωστε γνωστές (µετά και τη δηµοσιότητα λόγω της εγκληµατικής ενέργειας εναντίον της εργαζόµενης και
συνδικαλίστριας Κ. Κούνεβα) οι συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων στους εργολάβους καθαρισµού και οι
παρανοµίες που συστηµατικά µετέρχονται οι εργοδότες προκειµένου να συµπιέσουν το εργατικό κόστος, επειδή δίνουν
«υπο-κοστολογηµένες» προσφορές.
Αυτό αποτελεί τη συν ήθη πρακτι κή και τακτικ ή των εργοδοτών που διαπιστώνουµε ότι ακολουθούν στο
συγκεκριµένο κλάδο, µε αποτέλεσµα:
Την απώλεια θέσεων εργασίας
Αύξηση του ποσοστού της ανασφάλιστης «µαύρης» εργασίας
Εισφοροδιαφυγή και απώλεια τεράστιων εσόδων του ΙΚΑ
Και άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µε πληµµελή καθαριότητα και γενική εικόνα
αντίθετη από αυτήν που εσείς επιδιώκετε !!!
Για το λόγ ο αυτό , η Οµοσ πονδ ία µας και στ ην πε ρίπτ ωσ η που η ανά θε ση τ ου Έργ ου σε εργολά βο
που δεν δια σ φαλ ίζε ι όλα όσα σας προανα φέρα µε, ζητά την ακύρ ω ση ανά θε σης το υ έργου και
προκ ήρυξ η νέο υ διαγ ωνι σ µο ύ, σύµφωνα και µε τις σχετικές εγκυκλίους του Υφυπουργού Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας, κ. Γιακουµάτου, αφού εξετάσετε τις επισηµάνσεις µας, προκειµένου να εφαρµοστεί στ ην
πράξ η η καταγραφόµενη βούλησή σας, σχετικά µε τη νόµι µη κα ι σ ύννο µη απα σχ όλ ηση, κα θώς και
ασφ άλι σ η τ ων εργα ζο µέν ων που θα αναλάβουν την περάτωση του έργου αυτού !
Αναµένοντας τις άµεσες δικές σας ενέργειες ως προς την επίλυση του ζητήµατος

Παρέµβαση ΟΙΥΕ
για ακύρωση δια γωνισµών ανάθεσης καθαρισµού σε εργολαβικές εταιρίες στους
κρατικούς Αερολιµένες Ρόδου και Μυκόνου
Αθήνα 19/5/2009
Προς
κ. Κων/νο Κωνσταντινίδη
Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Κ. Δηµ. Κατούνη
Γενικό Δ/ντη, Δ/νσ η Δοικ ητ ικής Υ πο στήριξ ης
Κύριοι,
Περι ήλθαν σε γνώ σ η τ ης Οµο σπ ονδία ς µας (η οπ οία και εκ προ σ ωπεί πανε λλαδ ικά τ ου ς
εργαζό µενους στ ους εργολά βο υς κα θαρ ισ µο ύ), τα στο ιχεί α των δι αγων ισ µών για τ ην ανάδε ιξη
αναδόχ ων κα θαρι σ µο ύ στο υς κρατ ικού ς αερολ ι µένες Ρόδ ου κα ι Μυκ όνου πο υ ολ οκλ ηρ ώθηκα ν
πρό σφατα κα θώ ς κα ι τα στο ιχε ία τ ων προ σφ ορών που απ οσ φραγ ίστ ηκαν.
Oι φερόµενοι ως µειοδότες των διαγωνισµών (η εταιρεία «ΥΑΔΕΣ» για τον αερολιµένα Ρόδου και η εταιρεία «XL CLEAN
SERVICES» για τον αερολιµένα Μυκόνου) υ πέβαλ αν οι κονοµικές προ σ φορές , το ύψος των οπ οί ων είνα ι
πολ ύ κάτ ω τ ου εργ ασ ιακο ύ κό στο υς.
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Και αυτό γιατί είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι, οι προσφορές των παραπάνω εταιρειών που αφορούν, η δε πρώτη
την απασχόληση κατά τη θερινή περίοδο 80 ατόµων στον αερολιµένα Ρόδου, η δε δεύτερη την απασχόληση 17 ατόµων
στον αερολιµένα Μυκόν ου ε ίναι τέτοι ου ύψο υς, π ου α υτο µάτω ς τι ς κα θι στο ύν παράνο µες, επε ιδ ή
παραβ ιάζ ουν κατάφ ωρα την εργατικ ή νο µο θεσ ία και τα µισ θο λογικά κα ι ασ φαλι στ ικά δικα ιώ µατ α
των εργα ζο µένων πο υ θα απα σ χολ ήσουν ο ι εν λόγ ω εται ρείες.
Εάν επίσης συνυπολογιστεί ότι, για τον καθαρισµό των αεροδροµίων θα απαιτηθούν εξοπλισµός και αναλώσιµα υλικά
(τα οποία αποτελούν ανελαστικές δαπάνες) καθώς και το εργολαβικό κέρδος, το ύψος του οποίου είναι άγνωστο, τότ ε
είναι εµφανέ στατο ότι ο ι µε ιοδ ότες εργολάβο ι κ αι προκε ιµέν ου να «βγε ι» το έργο , θα συ µπιέ σου ν
ακόµα περι σ σότερο τ ο εργασ ιακό κό στος, ε ίτ ε καταστρατ ηγώντας εκτεταµένα τ ην εργατι κή
νοµο θε σία και τ η ΣΣ Ε, είτε απα σχ ολ ώντας α ναγκαστικά µικρ ότερο αρ ι θµό εργα ζο µέν ων µε
περι σσ ότερες ώρες απα σχ όλ ησ ης και χωρ ίς τ ην καταβολ ή τ ων νο µί µων απ οδο χών ! (ρεπ ό, αργ ίες,
νυχτερινά) .
Οι προσφορές των µειοδοτών σε κάθε περίπτωση, δεν διασφαλίζουν την καταβολή του ελάχιστου νόµιµου κατώτατου
ηµεροµισθίου, το οποίο σύµφωνα µε την ΔΑ 11/2008 ΟΜΕΔ (που είναι και υποχρεωτικά εφαρµοστέα από όλες
ανεξαιρέτως εταιρείες καθαρισµού), ανέρχεται σε € 37 ,6 7 από 1 .1 .2 009 και σε € 39, 19 απ ό 1. 9.2 00 9.
Επ ίσ ης δεν δια σ φαλ ίζ ουν ο ύτε τ ην χορ ήγ ησ η των ρεπό, τ ων αδε ιών και τ υχόν ασ θενει ών, ούτε τ ην
καταβολ ή τ ων ν υχτερ ινών απο δοχ ών, των δ ώρων Χρι στο υγέννων , Πά σ χα κ λπ ., και βεβα ίω ς ο ύτε τι ς
οπο ιεσδ ήποτε προ σαυξ ήσεις (επ ιδό µατα) πο υ τ υχ όν δικ αιο ύνται οι εργαζ όµεν οι (ε πί δο µα τρ ιετι ών,
επίδο µα γ άµου κ λπ) . Ε κτός κα ι αν ο ι µειο δότες έ χουν δια σ φαλί σει , ότ ι στο έργο θα α πα σχο λ ηθούν
µόνο άγα µοι κα ι χ ωρ ίς προ ϋπ ηρε σία (σε οι ονδ ήπ ο τε εργοδότ η) εργα ζό µενο ι!!
Θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι, µε βάση τα στοιχεία των όρων που έχετε θέσει στις προκηρύξεις σας (αριθµός
απαιτούµενων ατόµων και εργατοωρών για τον καθαρισµό των αερολιµένων), και προκειµένου να τηρηθούν οι
ελάχιστες προδιαγραφές της εργατικής νοµοθεσίας ως προς την καταβολή των νοµίµων αποδοχών των εργαζοµένων,
τη χορήγηση ρεπό κλπ, η Υπηρεσία σας δεν θα πρέπει να κάνει αποδεκτή καµία προσφορά που θα υπολείπεται ως
προς το µην ιαίο εργατικό κό στος (δεν α φο ρά το εργολαβ ικό κέρδ ος):
α) τα 208.000 € περίπου για το
Αεροδρόµιο της Ρόδου και β) τα 27.000 € για το Αεροδρόµιο της Μυκόνου.
Με βά σ η τα προανα φερό µενα, οφε ίλο υ µε να επ ισ ηµάνου µε ότι τυ χόν παράλε ιψή σας ως προς τ ην
απαρέγκλ ιτη ε φαρ µογ ή της εργατι κής νο µοθε σί α ς και των ΣΣΕ κα θώς και τυ χόν ανά θεσ η έργο υ
χωρ ίς την π λήρ η και χωρ ίς προ ϋπ οθέ σεις δ ι ασφ άλι σ η των µι σθολογ ικών κα ι ασ φαλ ιστ ικών
δικαι ω µάτων τ ων εργαζο µέν ων σε οιον δήποτε ερ γολάβο , θα µας βρε ι κατηγο ρηµατ ικά αντί θετους
και θα κάνου µε χρ ήση παντ ός νο µίµου δι και ώ µατό ς µα ς.
Σας είναι άλλωστε γνωστές (µετά και τη δηµοσιότητα λόγω της εγκληµατικής ενέργειας εναντίον της εργαζόµενης και
συνδικαλίστριας Κ. Κούνεβα) οι συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων στους εργολάβους καθαρισµού και οι
παρανοµίες που συστηµατικά µετέρχονται οι εργοδότες, προκειµένου να συµπιέσουν το εργατικό κόστος, επειδή
δίνουν «υπο-κοστολογηµένες» προσφορές.
Αυτό αποτελεί τη συν ήθη πρακτ ικ ή και τακτ ικ ή των εργοδοτών, που διαπιστώνουµε ότι ακολουθούν στο
συγκεκριµένο κλάδο, µε αποτέλεσµα:
• την α πώ λεια θέσε ων εργα σίας
• την α ύξ ησ η του πο σο στο ύ τ ης ανασ φά λι στης « µα ύ ρης» εργα σίας
• την ε ισ φορ οδια φ υγή και απ ώ λεια τερά στι ων εσό δ ων το υ Ι Κ Α
• τον άµεσ ο αντίκτυ πο στ ην πο ιότ ητα των παρεχ ό µενων υπ ηρε σι ών µε π ληµµελ ή κα θαρι ότητα κα ι
γενική εικόνα αντί θετ η α πό αυτ ήν πο υ ε σείς επι δι ώκετε !! !
Για το λόγο αυτό , η Οµο σπον δία µας και στ ην περ ίπτ ωσ η ανά θεσ ης του έργο υ σε εργολά βο π ου δεν
διασ φα λί ζει όλα ό σα σας προανα φέρα µε, ζ ητά
τ ην ακ ύρω σ η τ ης αν άθε σ ης το υ έργ ου και
προκ ήρυξ η νέου διαγ ων ισ µο ύ, σύµφωνα και µε τις σχετικές εγκυκλίους του Υφυπουργού Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας, κ. Γιακουµάτου, αφού εξετάσετε τις επισηµάνσεις µας, προκειµένου να εφαρµοστεί στ ην
πράξ η η καταγραφόµενη βούλησή σας, σχετικά µε τη νόµι µη κα ι σ ύννο µη απα σχ όλ ηση, κα θώς και
ασφ άλι σ η τ ων εργα ζο µέν ων που θα αναλάβουν την περάτωση του έργου αυτού !
Αναµένοντας τις άµεσες δικές σας ενέργειες ως προς την επίλυση του ζητήµατος
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Οκτώβριος 2009
Παρέµβαση – Καταγγελία ΟΙΥΕ
για απολύσεις στον εργολάβο καθαρισµού στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
Αθήνα 12-10-2009
Δό λια και ανήθικ η µα ζικ ή από λυ σ η 28 εργαζο µέν ων α πό εργ ολα βικ ή ετα ιρεία κα θαρι σ µο ύ
Η Οµοσ πονδ ία Ιδ ιωτ ικ ών Υπα λλ ήλων Ελ λάδος , καταγγέλλει τ ην ηθικά α παράδεκτ η, και δό λια
µε θοδε υµέν η απα λλαγ ή
(δηλ. από λυ σ η χω ρίς απο ζηµίω σ η) 28 εργαζ ο µένων από τ ην
«δο υλε µπο ρικ ή» εταιρε ία ABNORR C LE ANI NG Ε ΠΕ , και από τ ην πρ ώτ η στιγ µή στέκετα ι στο πλευρ ό
των εργα ζο µένων για άµε σ η ε παναπρ όσ λ ηψ ή το υς.
Η συγκεκριµένη εργολαβική εταιρεία µε δόλιο και εκβιαστικό τρόπο ανάγκασε τους 42 εργαζόµενους που εργάζονταν
από 2 έως 18 χρόνια µέσω αυτής ή και προηγούµενων εργολάβων στο Σισµανόγλειο (στο τµήµα σίτισης και διατροφής)
να παραιτηθούν, επειδή έληγε η σύµβασή της µε το νοσοκοµείο, µε τη δέσµευση ότι θα τους επαναπροσλάβει, εφόσον
ξαναπάρει από αυτό την υπεργολαβία. Τους µετακίνησε για ένα µήνα σε µια παρένθετη εταιρεία Thomas Bates (που
εµφανίζεται ως κατασκευαστική εταιρεία!!!) από την οποία δεν πληρώθηκαν ποτέ, και, όταν ξαναπήρε τη δουλειά από
το νοσοκοµείο, παρά τις δεσµεύσεις της απέλυσε 28 από τους 42 εργαζόµενους, οι οποίοι επειδή είχαν παραιτηθεί δεν
δικαιούνται ούτε αποζηµιώσεις απόλυσης, ούτε επιδότηση ανεργίας, ούτε οι συνδικαλιστές την προβλεπόµενη από το
νόµο προστασία τους.
Η ΟΙΥ Ε
α) έχει ήδη προσφύγει στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας την προσωπική παρέµβαση του Υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου
, απαιτώντας να παρέµβει για την επαναπρόσληψη των 28 απολυµένων και να υπάρξει τήρηση της εργατικής
νοµοθεσίας από το Σισµανόγλειο και την εταιρεία υπεργολάβο.
β) προχώρησε σε σχετικές καταγγελίες σε όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, δηλαδή τις κατά τόπους Επιθεωρήσεις
Εργασίας, τον ΣΕΠΕ, το ΙΚΑ καθώς στην υγειονοµική επιθεώρηση του Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να υπάρξουν
άµεσοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί το κατά πόσον ο εργολάβος τηρεί τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας του
προσωπικού που «διαθέτει» στο νοσοκοµείο ως βοηθούς µαγείρους, σιτιστές και τραπεζοκόµους
γ) θα προσφύγει άµεσα στον αρµόδιο εισαγγελέα, ώστε να παρέµβει για να καταλογιστούν οι ποινικές ευθύνες του
εργοδότη που παρανόµησε, καθώς και της παρένθετης εταιρείας – φάντασµα που µε αδιαφανή τρόπο ανέλαβε για 1
µήνα τη σίτιση του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ νοσοκοµείου.
Η Οµοσπονδία µας, απαιτεί οι εργαζόµενοι, που µε απαράδεκτες µεθοδεύσεις απολύθηκαν µαζικά και χωρίς
αποζηµίωση ΝΑ ΕΠ ΑΝΑΠ Ρ ΟΣΛΗΦ ΘΟΥ Ν Τ ΩΡ Α από την ΑBNORR CLEANING, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, µε
πλήρη τα µισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα
Μαζί µε το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήµατος αγωνιζόµαστε, ώστε οι εργολαβίες, που αναπαράγουν τον
εργασιακό µεσαίωνα, να καταργηθούν άµεσα. Σήµερα απαιτείται και στο Δηµόσιο και στα Νοσοκοµεία να προσληφθεί
µόνιµο προσωπικό.
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ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΟΙ -ΝΕΣ ΣΤ ΗΝ ΚΑΘ ΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Δ ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Οκτώβριος 2007
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στις προσπάθειες διάσπασης του κλάδου
Μετά από χρόνια έντονων, σκληρών αγώνων και κινητοποιήσεων από κοινού τα κατά τόπους πρ ωτο βάθµια
σω µατε ία καθαριστριών των Δηµοσίων σχολείων και η Οµο σπον δία Ιδ ιωτ ικών Υ παλ λήλων Ελλά δας (ΟΙΥΕ )
κατορθώσαµε, όπως σας είναι γνωστό, να διασφαλίσουµε επιτέλους το αναφαίρετο δικαίωµά µας στην εργασία µε την
αλλαγή της σύµβασης από «έργο υ» σε σχέ σ η εξαρτ ηµέ νης εργα σ ίας α ορί στου χρ όνου !!
Στους αγώνες µας όλα αυτά τα χρόνια ήταν λίγοι οι παρόντ ες και πολλοί οι απ όντες!!
Παρόντες ήταν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. ΄Ηταν τα ίδια τα σωµατεία καθαριστριών όλης της χώρας, που συσπείρωσαν
και κινητοποίησαν τους εργαζόµενους, που διεκδίκησαν δυναµικά και αγωνίστηκαν ακατάπαυστα επί σειρά ετών για τη
µονιµοποίηση των εργαζοµένων, που απ οτελο ύσε τη δ ι καίω σ η το υ κ λάδ ου !!!
Στους αγώνες αυτούς, σταθερός συµπαραστάτης, σύµµαχος και συντονιστής ήταν η Οµοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος που µαζί µε τα σωµατεία µέλη της κατάφεραν αυτό που πριν από λίγο καιρό φάνταζε ακατόρθωτο
!!!
Όµως υπήρξαν και απόντες, παρά τις εκκλήσεις µας για συµπαράσταση. Δυστυχώς, σε αυτούς τους απόντες
συγκαταλέγονται και οι διάφοροι Σύλλογοι Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ), όπως ο Σύλλογος Υπαλλήλων
Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ, ο οποίος εµφανίστηκε πρόσφατα ως κ οµήτ ης και µε πρόσκλησή του σας ζητά να
συµµετέχετε στις συσκέψεις που διοργανώνει, µε τη στήριξη και τη διευκόλυνση των πρωτοβάθµιων και
δευτεροβάθµιων διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι οποίες σας προτρέπουν να συµµετέχετε στις συσκέψεις αυτές, ώστε να
ενηµερωθείτε για «δ ήθεν» θέµατα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και για την επίλυση των αιτηµάτων του κλάδου, τα
οπο ία α φενός ο ανα φερό µενο ς σύ λλογο ς δεν γνωρ ίζει και α φετέρου δεν τ ον α πασ χολ ούν !!!
Στις συσκέψεις αυτές, όπως µας καταγγέλθηκε από σωµατεία µέλη µας, συνήθως µέχρι σήµερα παρίσταται ο
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, κ. Ν. Κουκοφίλιππος, ο οποίος
προσέρχεται µε διαβεβαιώσεις επίλυσης όλων των χρόνιων αιτηµάτων του κλάδου, εµφανιζόµενος ως « Με σσ ίας» και
τάζει λ αγούς µε πετραχ ήλια, όπως: αύξηση του µισθού σας, επιπλέον επιδόµατα, και πολλά άλλα, τα οποία όµως
θα πάρετε µόνο αν γίνετε µέλη στη δική του Οµοσπονδία των 2.500 περίπου εργαζοµένων. Θέτει όµως ως προϋπόθεση
τον όρο να δια λύ σετε τα σωµατεία σας και να προσχωρήσετε ατο µικά στα δικά του σωµατεία και όχι οργανωµένοι
όπως είστε σήµερα.
Τα χρόνια προβλήµατα που εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά και τα καθηµερινά που ξεσπούν θα επιλύονται «ω ς
δια µαγεία ς» µόνο από τον Κουκοφίλιππο !!! Τα σωµατεία σας και η εκπροσώπηση του κλάδου σας µέσα από τα
νόµιµα αιρετά εκλεγµένα Προεδρεία των συλλόγων σας αποτελούν π ρόβ ληµα και κ ίνδ υνο για τον αναφερόµενο
συνδικαλιστή, µιας και η απαίτησή του αυτή αποδεικνύει και τη σκοπιµότητα της λαθροχε ιρίας το υ !!! Είναι ψε υδ ής,
επίσης, η διαβεβαίωσή του ότι µπορείτε να είστε µέλη ταυτόχρονα σε δύο πρωτοβάθµιας σωµατεία και σε δύο
Οµοσπονδίες, όταν από την Εργατική Νοµοθεσία αυτό δεν επιτρέπεται !!
Είνα ι εµφανές ότι , η Οµο σπον δία των Δι οικ ητικών υ παλ λ ήλ ων του Υπ ουργε ίου Παιδε ίας
επιχε ιρεί να χ ρησι µοπο ι ήσε ι τι ς κα θαρ ίστρ ιες µόνο ψ ηφο θηρικά , µε σκο πό να ε µφαν ίσε ι α ύξ ησ η
των µελ ών τ ης !!!
Που ήταν όµως όλοι αυτοί, όλα τα προηγούµενα χρόνια που µατώναµε στα σχολεία, στα πεζοδρόµια και στα
Υπουργεία;
Σας είδαν ποτέ ως συναδέλφους για τους οποίους έπρεπε να παλέψουν;
Κ ΑΙ ΒΕ ΒΑΙ Α ΟΧΙ !!
Ποτέ και σε κανένα σχολείο δεν είδαµε έστω και έναν εκπρόσωπο από αυτόν το Σύλλογο να συµµετάσχει στις
δικές µας δράσεις, στους δικούς µας αγώνες !!!
Ποτέ και σε κανένα πεζοδρόµιο, ποτέ και σε κανένα Υπουργείο δεν είδαµε έστω και ένα συνδικαλιστή του
Υπουργείου Παιδείας να συµπαρασταθεί στο δίκαιο αγώνα µας !!!
Σήµερα όµως σας θεωρούν συναδέλφους, έστω και δε ύτερης δ ιαλ ογής, µιας και οι καθαρίστριες έχουν
προσληφθεί µε σύµβαση ιδιωτικού και όχι δηµόσιου δικαίου, και σας ζητούν να γραφτείτε στο Σύλλογο τους. Το αν
όµως σας θεωρο ύν ισ ότι µα σ υναδέλ φο υς στ ην πρά ξη α ποδε ικνύετα ι κα ι όχι στα λ όγια !!
Γνωρίζει ο Κουκοφίλιππος ποια είναι η ισότιµη συναδελφική καθηµερινή αντιµετώπιση που βιώνουν οι
εργαζόµενοι µέσα στα σχολεία;;;
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στην ουσία αυτό που σας ζητούν είναι να διαλύσετε τα σωµατεία σας και να γίνετε µέλη στο γραφειοκρατικό
Σύλλογο τους, α ποχ ωρ ώντας απ ό την Οµο σ πονδ ία µα ς που στ ήρι ξε και ο ργάνω σε το δ ίκαι ο αγών α σας,
ώστε να σας χρησιµοποιήσουν µόνο ως ψηφοφόρους για να µπορούν να συνεχίσουν να εκλέγονται στις καρέκλες
τους! Για να αυξήσουν την επιρροή τους και τα προσωπικά τους οφέλη !!!

ΟΙ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΙ ΟΜΩΣ ΑΠ ΑΝΤ ΟΥ Ν Κ ΑΤ ΗΓ ΟΡΗ ΜΑΤΙ Κ Α ΟΧΙ !
ΔΕ Ν ΔΕ ΧΟΝΤ ΑΙ ΝΑ ΓΙ ΝΟΥ Ν ΚΡΙ ΚΟΣ ΣΤ Η Ν ΑΛΥΣ ΙΔΑ ΤΟΥΣ
ΟΥΤ Ε ΑΛΛΟΘΙ ΣΤ Α ΠΡ ΟΣ ΩΠΙ Κ Α Κ ΑΙ Π ΑΡ ΑΤ ΑΞ ΙΑΚ Α Τ ΟΥΣ Π ΑΙΓ ΝΙ ΔΙ Α!
ΟΛΕΣ ΟΙ Κ ΑΘΑΡΙΣΤ ΡΙΕ Σ Τ ΩΝ ΔΗ ΜΟΣΙ ΩΝ Σ ΧΟΛΕ Ι ΩΝ Γ Ι ΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΛΗ
Κ ΑΙ ΣΥΣ ΠΕΙ ΡΩΝΟΝΤ ΑΙ ΜΟΝΟ Σ ΤΑ ΔΙ Κ Α Τ ΟΥ Σ Σ ΩΜΑΤ ΕΙ Α!
ΑΥΤ Α Π ΟΥ ΣΤ ΗΡΙΞ ΑΝ Τ ΟΝ ΑΓ ΩΝΑ Σ ΑΣ ΜΕ ΧΡΙ ΣΗ ΜΕΡ Α !
ΑΥΤ Α Π ΟΥ ΘΑ ΣΥ ΝΕ ΧΙΣ ΟΥ Ν ΝΑ Π ΑΛΕΥ ΟΥ Ν ΓΙ Α Τ Η ΔΙ Κ ΑΙΗ Ε ΠΙ ΛΥΣ Η
ΤΩΝ ΠΡ ΟΒΛΗ ΜΑΤ ΩΝ Τ ΟΥ Κ ΛΑΔΟΥ ΜΕ ΧΡΙ ΤΗ Ν Τ Ε ΛΙ ΚΗ Τ ΟΥΣ ΔΙΚ ΑΙΩΣ Η

Φεβρουάριος 2008
Ανακοίνωση ΟΙΥΕ
σχετικά µε τη στάση της Οµοσπονδίας στα θέµατα της µονιµοποίησης των καθαριστριών και τα
δικηγορικά γραφεία.
«....... Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και τα Σωµατεία των Καθαριστριών δεν απολογούνται σε κανέναν,
γιατί ακολούθησαν και ακολουθούν ξεκάθαρη και ταξική πολιτική στο θέµα της µονιµοποίησης των καθαριστριών των
δηµόσιων σχολείων και γνωρίζουν ότι τ η δ ικαί ω ση τ η φέρνει ο µαζ ικός συν δικα λι στικ ός αγώνας , ότι η
λύ ση θα δο θεί πο λιτι κά και όχ ι µόνο µε δ ικα στικ ές απο φάσε ις. ΄Αλλ ωστε ε µεί ς δεν ανακα λύψα µε
τους σ υ µβα σι ού χους µετά το 2 00 4, α φο ύ για π άν ω από 25 χρόνια µε απεργ ίες, συγκεντρ ώ σεις κα ι
υπο µν ήµατα αγ ωνι ζό µα στε γι α τι ς κα θαρ ίστρ ιες.
Ήδη από τις 21 .4 .2 005 (4 χρόνια πριν), εποχή κατά την οποία ετίθετο ζήτηµα της εφαρµογής του Π.
«Παυλόπουλου», η εισήγηση εκ µέρους του Προεδρείου του Γεν.
Γραµµατέα της ΟΙΥΕ προς την ολοµέλεια της ιοίκησης ήταν ξεκάθαρη και αποσπασµατικά αναφέρουµε:

.

«Η Οµοσπονδία θεωρεί σηµαντική τη συµβολή των δικηγόρων σε θέµατα τεχνογνωσίας για την ένταξή των
καθαριστριών στο Π. . και όλες τις προσπάθειες που κάνουν για τη συµπλήρωση των αιτήσεων, την κατάθεση των
δικαιολογητικών κ.λπ., αλλά δεν έχει καµία µα καµία σχέση µε συµβόλαια που θα υπογράψουν πιθανόν οι ίδιες οι
καθαρίστριες και είναι καθαρά δική τους απόφαση. Εµείς σαν Οµοσπονδία θεωρούµε ότι η µετατροπή των συµβάσεων
των καθαριστριών είναι συνδικαλιστική διεκδίκηση και όχι δικαστική, γιατί τα προβλήµατα αυτά δεν λύνονται στις
αίθουσες των δικαστηρίων και να πάρουµε απόφαση εδώ, στην ολοµέλεια της διοίκησης, είτε να στείλουµε έγγραφο
προς τα σωµατεία που να τα διευκρινίζουµε αυτά, είτε να ενηµερωθούν σε σύσκεψη του κλάδου οι Πρόεδροι των
σωµατείων καθαριστριών, ότι δηλαδή, η Οµοσπονδία µε συµβόλαια καθαριστριών και δικηγόρων δεν έχει καµία
ανάµειξη. Αντίθετα τα καταδικάζει και καλεί τις καθαρίστριες να µην υπογράψουν τέτοιου είδους συµβόλαια. Άλλο να
διεκδικείς δικαστικά δεδουλευµένα και άλλο να εκµεταλλεύεσαι τον αγώνα το συνδικαλιστικό για άνοµο κέρδος.
Είµαστε αντίθετοι.»
Η εισ ήγ ηση α υτ ή έγινε οµόφ ωνα δεκτ ή τό σο απ ό τη
ιο ίκ ησ η τ ης ΟΙΥ Ε όσ ο και α πό τα σ ω µατεία –
µέλ η πο υ ενηµερ ώ θηκ αν για την από φα σ η αυτ ή σε πανελλ αδικ ή συγκέντρ ωσ η των Πρ οέδρ ων των
σω µατε ίων πο υ έγ ινε στα γρα φεία τ ης ΟΙΥ Ε .
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Αντ’ αυτού όµως στα πλαίσια των σκοπιµοτήτων, της πίεσης για αποκατάσταση, της ανασφάλειας, αλλά και της άγνοιας,
µικρός αριθµός εργαζοµένων από τα σωµατεία (σε σχέση µε το σύνολο), αγνοώντας µας, προχώρησε επιλέγοντας αυτή
τη νοµική εκπροσώπηση (εξ’ ού και εκπροσωπούνται από διαφορετικά δικηγορικά γραφεία), ενηµέρωσαν τα µέλη τους
µέσα από Γ.Σ. και αποφάσισαν τη νοµική εκπροσώπηση, αποδεχόµενοι τους όρους της δικηγορικής αµοιβής και
υπογράφοντας τη σχετική εντολή.
Τα σωµατεία των καθαριστριών στη συντριπτική τους πλειοψηφία έδωσαν για χρόνια σκληρές µάχες στα πεζοδρόµια,
στα Υπουργεία και στα δεκάδες µαζικά συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις και Πανελλαδικές Απεργίες που διοργανώθηκαν
µε το συντονισµό της Οµοσπονδίας.......»

Απρίλιος 2009
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
ενάντια στις απαράδεκτες συµβάσεις εργασίας των συµβασιούχων καθαριστριών

ΟΧΙ Σ ΤΙΣ ΣΥ ΜΒΑΣΕΙ Σ Τ ΗΣ ΝΤΡ ΟΠΗ Σ ΓΙ Α ΤΙΣ Κ ΑΘΑΡΙΣΤΡΙ ΕΣ ΤΩΝ ΔΗ ΜΟΣΙ ΩΝ ΣΧΟΛΕΙ ΩΝ!
ΚΥ ΒΕ Ρ ΝΗΣ Η - Υ Π ΟΥΡΓ ΕΙ Ο ΠΑΙ ΔΕΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΟΣ Κ Σ Ε ΡΟΛΟ ΕΤ ΑΙΡ ΕΙ ΑΣ ΕΡΓ ΟΛΑΒΙ Κ ΟΥ Κ ΑΘΑΡΙΣ ΜΟΥ ! Η
Κ ΑΘΑΡ Ι ΟΤΗ ΤΑ Τ ΩΝ ΣΧΟΛΕΙ ΩΝ ΔΕ Ν ΘΑ ΑΠΟΚΤ ΗΣ ΕΙ ΤΗ ΝΕ Α Κ ΩΝ/ ΝΑ Κ ΟΥ ΝΕ ΒΑ!
Τέσσερις (4) µήνες µετά την απόπειρα δολοφονίας της Κωνσταντίνας Κούνεβα, που δηµιούργησε κοινωνικό ξεσηκωµό
και αντί η Κυβέρνηση να πάρει µέτρα που θα σταµατήσουν τον απαράδεκτο εργασιακό µεσαίωνα στον κλάδο του
καθαρισµού, το Υπουργείο Παιδείας - µέσω του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) - γίνεται το ίδι ο ετα ιρεία
εργολαβ ικού κα θαρι σ µού , µετατρέπ οντας του ς εργαζό µενο υς σε αν θυπ οεργολ άβο υς το υ
υπερεργο λάβο υ!!
Η ΟΙΥ Ε και τα Σ ω µατεία µέ λη στ ην κα θαρ ιότ ητα των Δηµο σί ων Σ χολε ίων καταγγέλλ ουν το
απαράδεκτο κα ι κατάπτυ στο κεί µενο µε τον τίτλο «Σύ µβασ η Παρ οχ ής Υπ ηρε σι ών Κα θαρ ιότ ητας
Σχολε ίων », πο υ προ ωθε ί η ηγε σία τ ου Υπ ουργε ίου Πα ιδείας και η Διο ίκ ησ η του ΟΣΚ για τ ην
απασ χόλ ησ η κατά τη φετιν ή χρον ιά 6. 50 0 καθαρ ι στρι ών στα Δηµό σια Σ χολε ία, πο υ εργάζοντα ι εδ ώ
και πο λλά χρ όνια µέχρ ι σ ήµερα, µε πρ οϋ πηρε σ ία τουλάχ ι στον 50 µηνών κα ι για ελά χι στο χρ ονικ ό
διάστ ηµα κάπ οι ων µηνών δεν εντά χθηκαν στο Π. Δ. 16 4/ 20 04.
Η Κυβέρνηση, καταφανώς ψευδόµενη, είχε δεσµευτεί ότι το καθεστώς και οι όροι απασχόλησης των συµβασιούχων
καθαριστριών των δηµοσίων σχολείων που δεν είχαν ενταχθεί στο Π.Δ. 164/2004 θα είχε ρυθµιστεί έγκαιρα από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς (Σεπτέµβριος 2008). Αντ’ αυτού, έρχεται σήµερα το Υπουργείο Παιδείας µε καθυστέρηση
8 µηνών και λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και αφού φυσικά χιλιάδες εργαζόµενες έχουν εργαστεί απλήρωτες
και ανασφάλιστες, να προσκοµίσει µέσω των Διευθυντών Εκπαίδευσης ένα απαράδεκτο και κατάπτυστο κείµενο της
ντροπής που το ονοµάζει «Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Σχολείων» κα ι το ο πο ίο ορ ίζε ι εργοδότ η
τον ΟΣΚ , ανάδο χο εργολά βο τις Σχ ολ ικές Ε πι τροπές (!!!) και δ υν ητικο ύς υ περγολά βο υς του
εργολάβο υ νο µικά ! ή φ υσ ικά πρό σω πα!! Πάλ ι κα λά δ ηλα δή πο υ ο ΟΣ Κ δεν ανα θέτει υπο χρεωτ ικά
την κα θαρι ότητα στ ις Σχ ολικέ ς Ε πιτρο πές, αλλ ά τους επ ιτρέπε ι να δ ώσ ουν υπεργο λαβ ικά το έργ ο
τους!
Η κατάπτυστη σύµβαση της ντροπής που προωθεί η κυβέρνηση: α) ανοίγει διάπλατα το δρόµο για την είσοδο ιδιωτικών
εταιρειών (ιδιωτικά συνεργεία) στο χώρο της Καθαριότητας των Σχολείων, στο δρόµο που χάραξαν οι εργοδότες της Κ.
Κούνεβα και των άλλων συναδέλφων µας στους εργολάβους καθαρισµού, β) θεσµοθετεί και επισήµως πλέον µε
κρατική σφραγίδα καθεστώς εργασιακής δουλείας του 18ου αιώνα, αφαιρώντας πλήρως τα όποια εναποµείναντα
µισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των καθαριστριών των δηµοσίων σχολείων.
Συγκεκριµένα: α) Εξαφανίζει τις εργαζόµενες καθαρίστριες, των οποίων δεν αναφέρεται καν το όνο µα το υς στις
Συµβάσεις, αντιθέτως οι σχολικές επιτροπές αναθέτουν κατά βούληση σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα την καθαριότητα
των Σχολείων. β) Διαγράφονται ετσ ι θελι κά και µονο µε ρώς η εργασιακή ιδιότητα των καθαριστριών, οι ατοµικές
συµβάσεις εργασίας τους, οι χρόνοι προϋπηρεσίας τους, ο τόπος, οι συνθήκες και το ωράριο απασχόλησής τους, γ)
Ορίζει αναδροµική ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης τα µέσα Φεβρουαρίου, υπεξα ιρώντας ! τις δεδουλευµένες
αποδοχές τους και την ασφάλισή τους από το Σεπτέµβριο 2008 έως την ηµεροµηνία της Σύµβασης!
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Η Κυ βέρν ησ η κα ι το Υπο υργεί ο Παι δείας έχ ουν εκτροχια στεί επ ικίνδ υνα !! Οι δήθεν συνεχείς τους
δεσµεύσεις για έγκαιρη και θεσµικά κατοχυρωµένη επίλυση του προβλήµατος δεν ήταν τίποτε άλλο από
Ε ΜΠ ΑΙΓ ΜΟΣ , Κ ΟΡ ΟΪ ΔΙ Α και ΑΠ ΑΤΗ σε ανθρώπους που παλεύουν να εξασφαλίσουν 400 και 500 € το µήνα!
Το µέγεθο ς της εξαπάτ ησης απ οκαλ ύπτεται και α π ό το γεγονός ότι, η πρ ώην ηγε σία του ΥΠ ΕΠ Θ ά λλο
Σχέδιο Σ ύ µβα σ ης έδειξε στο υς εκπρο σ ώπ ους τ ης Οµοσ πονδ ίας και τ ων σ ωµατε ίων , το οπο ίο ο ι
εργαζό µενοι υπέγραψαν και η νυν ηγε σία τ ο απέ συρε κα ι το ακ ύρω σε, απο στέλ λοντας νέο . Παρά τη
σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, η οποία εστάλη το Σεπτέµβριο του 2008, για επαναπρόσληψη όσων καθαριστριών
απασχολούνταν όλα τα προηγούµενα έτη και για τη σχολική χρονιά 2008-2009, το σηµερινό προωθούµενο κείµενο της
Σύµβασης της Ντροπής αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόµενο να γίνουν µόνο καθαρά ρουσφετολογικές
«προσλήψεις» και να βρεθούν στο δρόµο οι ήδη εργαζόµενοι.
Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι το κατάπτυστο αυτό κείµενο της «Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας
Σχολείων» εντάσσεται σε σ υγκεκρι µένο κυ βερν ητικ ό σχέδ ιο και αποτελεί µνηµείο ΑΝΤΕΡΓ ΑΤΙΣ ΜΟΥ και
ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΚΗΣ ΥΠ ΟΔΟΥ ΛΩΣΗΣ (αν όχι εκδίωξης) των εργαζοµένων που χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα
Σχολεία.
Η ΟΙΥ Ε:
α) Κα λεί τ ους εργαζ όµενο υς ν α µην υ πογράψ ουν τ η Σ ύ µβα σ η κα ι να τ ην ε πι στρέψο υν ως
απαράδεκτ η στον ΟΣΚ!
β) Ζητά α πό τις κα θαρί στρ ιες να είναι σε αγωνι σ τική ετο ιµότητα κα ι σ υ σπειρ ω µένες στα Σ ω µατεία
τους να δώ σο υν β ροντερό αγ ωνι στι κό παρόν στο υ ς ιδ ιαίτερα σκ ληρ ούς αγώνες πο υ θα αναπτυ χ θο ύν
το α µέσ ως ε πό µενο διά στ ηµα µε ε υ θύν η κα ι σ υντο νισ µό της Οµο σπον δίας .
•
•
•
•
•

ΔΙ ΕΚ ΔΙ Κ ΟΥ ΜΕ:
Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η Σύµβαση της Ντροπής !!!
Να µείνουν έξω από τα Δηµόσια σχολεία οι εργολάβοι καθαρισµού.
Να δοθούν τώρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις αναδροµικά όλες οι δεδουλευµένες αποδοχές των εργαζοµένων
και τα ένσηµα που τους οφείλονται.
Να υπάρξει άµεσα πλήρης, δίκαιη και νόµιµη κατοχύρωση όλων των µισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωµάτων των καθαριστριών, µε µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων των Δηµοσίων
Σχολείων και άµεση µετατροπή της σύµβασής τους σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης µε ίσα
δικαιώµατα µε όσους έχουν ήδη µονιµοποιηθεί.

Μάιος 2009
Παρέµβαση της ΟΙΥΕ
σε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ΟΤΑ για να µην αποδεχθούν τις «Συµβάσεις Παροχής Υπηρεσιών»
Καθαριότητας στα σχολεία
Αθήνα 11/5/2009
Προς
-

ΚΕΔΚΕ
ΕΝΑΕ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Θέ µα: «Σ υ µβά σεις Παρ οχ ής Υπ ηρε σι ών
Κα θα ριότ ητας Σχολε ίων » πο υ προ ω θεί το Υπο υργεί ο
Παιδε ίας κα ι ο Οργαν ισ µός Σχ ολ ικών Κτ ιρί ων ( ΟΣ Κ)
Όπως γνωρίζετε το ευαίσθητο θέµα της καθαριότητας των δηµόσιων σχολείων και των εργαζοµένων - συµβασιούχων
σε αυτήν, βρίσκεται για πάρα πολλά χρόνια στην επικαιρότητα.
Η Οµοσπονδία µας µαζί µε τα σωµατεία εργαζοµένων καθαριστριών αγωνίζεται για τη µονιµοποίηση όλων των
συµβασιούχων, διεκδικώντας την άµεση µετατροπή των Συµβάσεων τους σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου πλήρους
απασχόλησης µε ίσα δικαιώµατα µε όσους έχουν ήδη µονιµοποιηθεί. Σήµερα, στην καθαριότητα των σχολείων
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απασχολούνται ως συµβασιούχοι (σύµβαση έργου) περίπου 6.500 καθαρίστριες µε προϋπηρεσία πολλών ετών, τις
οποίες η Κυβέρνηση µε διάφορα τεχνάσµατα άφησε εκτός των διατάξεων του ΠΔ 164/2004.
Οι παραπάνω εργαζόµενες έως και τη σχολική χρονιά 2007-2008 εξακολουθούσαν να εργάζονται µε σύµβαση έργου,
ενώ η Κυβέρνηση είχε δεσµευτεί για την έγκαιρη συνέχιση της απασχόλησής τους έστω και µε το ίδιο καθεστώς και
για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2008-2009. Σ ηµει ώνεται ότι, κα θ΄όλ η τη δ ιάρκεια τ ης φετιν ής χρ ονιάς ο ι
καθαρ ίστρ ιες των σχ ολεί ων εξακο λο υ θούν κα ι ε ργάζονται κ ανονικά , ανα σφά λι στες και χ ωρίς να
έχουν λάβε ι τ ις δεδο υλευ µένες απο δοχές το υ α πό το Σεπτέ µβρ ιο τ ου 2 008 έω ς κα ι σ ήµερ α.
Αντ΄ αυτού όµως, και ένα (1) µήνα πριν λήξει το σχολικό έτος, το Υπουργείο Παιδείας, προχώρησε σε µια
αντιδεοντολογική και αµφίβολης νοµιµότητας ενέργεια, η οποία αν εφαρµοστεί οδηγεί, είτε στην άµεση απόλυση των
συµβασιούχων, είτε στην απασχόληση τους µε ένα κατάπτυστο εργασιακό καθεστώς που διαγράφει τα όποια
συσσωρεµένα δικαιώµατά τους. Συγκεκριµένα, το Υπουργείο Παιδείας κατήρτισε και προωθεί ένα απαράδεκτο κείµενο
µε τον τίτλο «Σ ύ µβα σ η Παρο χ ής Υ πηρε σι ών Κα θαρι ότητα ς Σχο λεί ων» . Η Σύ µβασ η α υτή, ορί ζει
εργοδότ η τον ΟΣΚ , ανά δοχ ο εργο λάβ ο τι ς Σ χολ ικές Ε πιτρο πές ( !!!) και δυν ητ ικού ς υπεργο λάβο υς του
εργολάβο υ νο µικά ! ή φ υσ ικά πρό σω πα!! Πάλ ι κα λά δ ηλα δή πο υ ο ΟΣ Κ δεν ανα θέτει υπο χρεωτ ικά
την κα θαρι ότητα στ ις Σχ ολικέ ς Ε πιτρο πές, αλλ ά τους επ ιτρέπε ι να δ ώσ ουν υπεργο λαβ ικά το έργ ο
τους!
Αυτό το κείµενο που για τους εργαζόµενους ονοµάζεται « Σ ύµβασ η τ ης ντρο π ής» είναι και επικίνδυνο, γιατί:
α) ανοίγει διάπλατα το δρόµο για την είσοδο ιδιωτικών εταιρειών (συνεργεία) στο χώρο της Καθαριότητας των Σχολείων,
στο δρόµο που χάραξαν οι εργοδότες της Κ. Κούνεβα και των άλλων συναδέλφων µας στους εργολάβους καθαρισµού,
β) θεσµοθετεί και επισήµως πλέον µε κρατική σφραγίδα καθεστώς εργασιακής δουλείας του 18ου αιώνα, αφαιρώντας
πλήρως τα όποια εναποµείναντα µισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των καθαριστριών των δηµοσίων
σχολείων.
Συγκεκρι µένα:
α) Εξαφανίζει τις εργαζόµενες καθαρίστριες, των οποίων δεν αναφέρεται καν το όν ο µα το υς στις Συµβάσεις,
αντιθέτ ως ο ι σ χο λικές ε πιτρο πές αναθέτουν κατά βούληση σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα την καθαριότητα των
Σχολείων.
β) Διαγράφονται ετσ ι θελικ ά και µονο µερ ώς η εργασιακή ιδιότητα των καθαριστριών, οι ατοµικές συµβάσεις
εργασίας τους, οι χρόνοι προϋπηρεσίας τους, ο τόπος, οι συνθήκες και το ωράριο απασχόλησής τους.
γ) Ορίζει αναδροµική ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης τα µέσα Φεβρουαρίου,
υπεξαι ρώντας! τις δεδουλευµένες αποδοχές τους και την ασφάλισή τους από το
Σεπτέµβριο 2008 έως την ηµεροµηνία της Σύµβασης!
Η ενέργεια αυτ ή τ ης Κυ βέρνησ ης α ποτελε ί για το υς εργαζ όµεν ους α ιτία πολέ µο υ. Οι δήθεν συνεχείς
δεσµεύσεις για έγκαιρη και θεσµικά κατοχυρωµένη επίλυση του προβλήµατος δεν ήταν τίποτε άλλο από
Ε ΜΠ ΑΙΓ ΜΟΣ , Κ ΟΡ ΟΪ ΔΙ Α και ΑΠ ΑΤ Η σε ανθρώπους που παλεύουν να εξασφαλίσουν 400 και 500 € το µήνα! Το
µέγεθος της εξαπάτ ησ ης αποκα λύ πτεται και απ ό το γεγονός ότι, η π ρώ ην ηγε σία το υ ΥΠ ΕΠ Θ άλλ ο
Σχέδιο Σ ύ µβα σ ης έδειξε στο υς εκπρο σ ώπ ους τ ης Οµοσ πονδ ίας και τ ων σ ωµατε ίων , το οπο ίο ο ι
εργαζό µενοι υ πέγραψαν κα ι η νυν ηγε σία το απέ σ υρε κα ι το ακύρ ω σε, απο στέλ λοντας νέο.
Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι το κείµενο της «Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Σχολείων»
αποτελεί µνηµείο ΑΝΤ ΕΡΓ ΑΤΙ Σ ΜΟΥ και ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΚ ΗΣ ΥΠ ΟΔΟΥ ΛΩΣ ΗΣ (αν όχι εκδίωξης) των εργαζοµένων που
χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Σχολεία.
Για όλα τα παραπάνω η ΟΙΥΕ απευθυνόµενη στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και κυρίως στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεµόνων, οι οποίοι συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους στις Σχολικές
Επιτροπές να µπλοκάρουν την «Σύµβαση» και να µην την υπογράψουν.
ΔΕ Ν ΜΠ ΟΡ ΕΙ Κ ΑΙ ΔΕ Ν Ε ΠΙΤ ΡΕ ΠΕ ΤΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙ Κ ΕΣ Ε ΠΙΤΡ ΟΠΕΣ ΝΑ ΓΙ ΝΟΥ Ν ΕΡΓ ΟΛΑΒΟΙ
Κ ΑΘΑΡ Ι ΟΤΗ ΤΑΣ ΣΤ Α Σ ΧΟΛΕΙ Α Τ ΩΝ Π ΑΙ ΔΙΩΝ ΜΑΣ! !
Η Οµοσπονδία µας από κοινού µε τα σωµατεία εργαζοµένων καθαριστριών δηµόσιων σχολείων όλης της χώρας σας
καλεί να συµπαραταχθείτε στο δίκαιο αγώνα µας µε κάθε µέσο, αγνοώντας το Υπουργείο Παιδείας και διεκδικώντας
µαζί µας:
•
•

Να απο σ υρθε ί εδ ώ και τώρα η Σ ύ µβα ση τ ης Ντρο π ής !!!
Να µε ίνουν έξω απ ό τα Δηµό σ ια σχ ολεία ο ι εργο λ άβοι κα θαρι σ µο ύ.
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•
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Να δ οθούν τ ώρα χ ωρ ίς όρο υς κα ι προ ϋπ ο θέσ εις αναδρο µικά όλες οι δε δου λευ µένες
αποδο χές τ ων εργα ζο µέν ων κα ι τα ένσ ηµα πο υ το υ ς ο φείλ ονται.
Να υ πάρξει ά µεσα π λήρ ης , δίκα ι η και νόµι µη κατοχ ύρω σ η όλ ων των µισ θο λογικ ών ,
εργασιακ ών κα ι ασ φα λι στικ ών δ ικαι ω µάτων των καθαρ ιστρ ιών , µε µονι µο πο ίησ η ό λων τ ων
συ µβα σ ιού χων των Δηµοσ ίων Σχο λεί ων κα ι ά µεσ η µετατρ οπ ή τ ης σ ύ µβα σ ής το υς σε
προ σω πικ ό ιδ ιωτ ικο ύ δικα ίο υ πλ ήρ ους α πασ χό λησ ης µε ί σα δι και ώ µατα µε ό σο υς έχ ουν ήδ η
νοµιµοπο ι ηθεί
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ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΟΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΩΛ ΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔ ΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
Ιούνιος 2007
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
για τις απολύσεις στον Εκδοτικό Οίκο «Ελ ληνικά Γράµµατα»
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), η οποία εκπροσωπεί Πανελλαδικά όλους τους εργαζόµενους στο
Εµπόριο και στα Βιβλιοπωλεία / εκδοτικούς οίκους, καταδικάζει την απόλυση του εργαζόµενου Β. Παπαθανασίου στις
εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ». Η ενέργεια αυτή της διεύθυνσης είναι άδικη, καταχρηστική, τροµοκρατική.
Στρέφεται εξίσου ενάντια στον απολυµένο, καθώς και ενάντια στο σύνολο των εργαζόµενων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ» και στο Σωµατείο τους.
Στηρίζουµε την απεργία των εργαζοµένων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» που πραγµατοποιείται στις 22/6/2007,
εκφράζουµε την αλληλεγγύη και τη συµπαράσταση της οργάνωσής µας στον αγώνα τους ενάντια στην εργοδοτική
αυθαιρεσία και τροµοκρατία, και απαιτούµε από την εταιρεία να ανακαλέσει άµεσα την απόλυση.

Ιούλιος 2007
Παρέµβαση ΓΣΕΕ και ΟΙΥΕ
για την αντεργατική συµπεριφορά στον εκδοτικό όµιλο «ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ»
Από κοινού παρέµβαση της ΟΙΥΕ µε τη ΓΣΕΕ για την προκλητική και αντεργατική συµπεριφορά του εκδοτικού οµίλου
Μανιατέα που αποφάσισε να προχωρήσει σε παράνοµες οµαδικές απολύσεις, ενώ παράλληλα παραβίαζε ανοιχτά την
εργατική νοµοθεσία (καταπάτηση ωραρίων εργασίας, µη καταβολή δεδουλευµένων.

Νοέµβριος 2007
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
για την προσπάθεια λειτουργίας βιβλιοπωλείων ως τα µεσάνυχτα για την πώληση
του βιβλιου Χαρι Πόττερ
Προς
Τον Υπουργό Ανάπτυξης
κ. ΧΡ. Φ ΩΛΙ Α
Κύριε Υπουργέ,
Με αφορµή την έκδοση του καινούριου βιβλίου του Χάρυ Πότερ στις 2 Νοεµβρίου 2007, πολλά βιβλιοπωλεία, στην
Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια, έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι ανοικτά στο κοινό για την παρουσίαση και την πώληση
του βιβλίου κατά τις ώρες 22 .0 0 και 23 .0 0 ! !
Όπως είναι κατανοητό, το άνοιγµα και η λειτουργία των καταστηµάτων εν γένει και κατ΄ επέκταση και των
βιβλιοπωλείων κατά τις νυκτερ ινές ώρε ς απαγορε ύε ται ρητά α πό το Ν. 33 77 /05 (ά ρθρ ο 1 2), σύµφωνα µε
τον οποίο το κλείσιµο των καταστηµάτων κατά τις καθηµερινές είναι στις 21.00.
Πέραν αυτού, η επιλογή των βιβλιοπωλείων να παρ αµείν ουν αν οικτά έως και τα µεσάν υχτα είνα ι
ΑΠ ΑΡ ΑΔΕΚ ΤΗ , ό που προκε ι µένου να πο υλ ήσο υν το νέο β ιβλ ίο µέ σα α πό τι ς «εκδ ηλώ σεις » α υτές
δεν θα δ ιστά σο υν να καταπ ατήσο υν το στ οι χει ώδ ες δικα ί ωµα των εργα ζο µένων να σχο λά σουν στην
ώρα το υς .
Ζητούµε να µας ενηµερώσετε άµεσα αν τα βιβλιοπωλεία αυτά (επισυνάπτουµε ενδεικτικό κατάλογο) έχουν άδεια
λειτουργίας κατά τις νυχτερινές ώρες και εάν η ενέργειά τους αυτή είναι νόµιµη. Ζητούµε επίσης να προβείτε σε όλες
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τις απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν τη νοµιµότητα ως προς το ωράριο λειτουργίας και να προχωρήσετε σε
όλες τις νόµιµες κυρώσεις εναντίον όσων παραβούν την οικεία νοµοθεσία.

Νοέµβριος 2008
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
για τις παράνοµες και καταχρηστικές απολύσεις στα βιβλιοπωλεία «ΠΑΤΑΚΗΣ»
Η ΟΙΥΕ καταγγέλλει τις άδικες , α υ θαίρετες κ αι κα ταχρηστικές απ ολ ύσε ις δ ύο ( 2) εργα ζο µέν ων στ ο
Βι βλ ιοπ ωλε ίο Πατάκ η. Οι απολύσεις αυτές, έρχονται να προστεθούν σε ένα και ολοένα αυξανόµενο κύµα
εργοδοτικών αυθαιρεσιών όχι µόνο στο χώρο του βιβλίου, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τοµέα. Οι εργοδότες µε
πρόσχηµα την κρίση (και αφού προηγουµένως έχουν δει τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζονται γεωµετρικά), έχουν
αρχίσει να απολύουν ή απειλούν µε απολύσεις εργαζόµενους, να αλλάζουν µονοµερώς και εκβιαστικά τις σχέσεις
εργασίας (µετατρέποντας την πλήρη απασχόληση σε µερική), ζητούν από τους εργαζόµενους να εργάζονται πολλές
ώρες πέραν
του 8ωρου χωρίς υπερωριακή αµοιβή, κοκ. Η ΟΙΥΕ συµπαραστέκεται στον αγώνα του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου και
Χάρτου και των συναδέλφων για άµεση ανάκληση των απολύσεων και καλεί την επιχείρηση (που εδώ και χρόνια
θησαυρίζει µε τα λεφτά των εργαζόµενων γονέων πουλώντας σχολικά βιβλία και βοηθήµατα) να επαναπροσλάβει
άµεσα τους εργαζόµενους.

Φεβρουάριος 2010
Παρέµβαση ΟΙΥΕ
για την ανά κληση της απόλυσης του συνδικαλιστή Ντ. Παλαιστίδη από τις εκδόσεις
ΑΓΡΑ
ΝΕΟ ΚΡ ΟΥΣ ΜΑ ΑΠ ΟΛΥΣ ΗΣ ΣΥ ΝΔΙ Κ ΑΛΙΣΤ Η! ΝΑ ΑΝΑΚ ΛΗ ΘΕ Ι Τ ΩΡ Α Η ΑΠ ΟΛΥΣΗ Τ ΟΥ ΝΤΙ ΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΣ ΤΙ ΔΗ , ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΟΥ ΣΤ ΙΣ Ε Κ ΔΟΣ ΕΙΣ ΑΓΡΑ, Ε ΝΕΡΓ ΟΥ ΣΥ ΝΔΙ Κ ΑΛΙΣΤ Η ΣΤ Ο ΧΩΡ Ο Τ ΟΥ
ΒΙ ΒΛΙ ΟΥ Κ ΑΙ ΑΝΤΙ ΠΡ ΟΣ ΩΠ ΟΥ Τ ΟΥ ΣΥ ΛΛΟΓ ΟΥ Υ ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙ ΒΛΙ ΟΥ & ΧΑΡΤ ΟΥ ΣΤ Η Ν ΟΙ ΥΕ ! Η
ΕΡΓ ΟΔΟΤΙ ΚΗ ΤΡ ΟΜΟΚ ΡΑΤΙ Α ΔΕ Ν ΘΑ ΠΕ ΡΑΣΕΙ

Οι εργοδότες έχουν πλέον αποθρασυνθεί !! Δεν διστάζουν να καταπατήσουν ωµά το Σύνταγµα και τους Νόµους και να
τροµοκρατούν όποιον εργαζόµενο ή συνδικαλιστή έχει το σθένος να αντισταθεί στην κατεδάφιση των εργασιακών
σχέσεων, στις απολύσεις, στη µείωση του ωραρίου και των αποδοχών, στις εκδικητικές µεταθέσεις, στην καταπάτηση
των ρεπό και των αργιών.
Χθες ήταν η εταιρεία WIND και η ALEX PAK και πολλοί άλλοι εργοδότες. Σήµερα είναι ο ι εκδ όσε ις ΑΓΡ Α, ο
εργοδότης της οποίας κ. Πετσόπουλος, προχώρησε στην απαράδεκτη, καταχρηστική και κυρίως εκδικητική απόλυση
του εργαζόµενου Ντίνο υ Πα λαι στί δ η, για χρόνια εκλεγµένου συνδικαλιστικού στελέχους σε όλες τις θέσεις
ευθύνης του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου & Χάρτου Αττικής και σ ήµερα αντ ιπρ οσ ώπ ου το υ Σ ωµατε ίο υ στ ην
Οµο σπον δία µας. !
Οι εκδόσεις ΑΓΡΑ, απέλυσαν το Ντίνο Παλαιστίδη, γιατί είχε απλά το σθένος να αντισταθεί στο όργιο των παρανοµιών
και των αυθαιρεσιών της εταιρείας εναντίον του. Τον α πέλυ σαν για καθαρά εκδικ ητ ικο ύς λόγ ους επειδή
άσκησε το σ υνταγµατ ικά κατ οχυ ρω µένο δικα ίω µά του για προ σ φυγ ή στ ην Ε πι θε ώρ ησ η Εργα σίας και
δεν αποδέχθηκε να συντελείται η κατάφωρη παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας σε βάρος του.
Το κρούσµα της απόλυσης του συν. Ντίνου Παλαιστίδη δεν είναι το µοναδικό. Είναι το τελευταίο σε µια σειρά
τροµοκρατίας των εργοδοτών ενάντια στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζοµένων.
Σε µια περίοδο που οι διώξεις εκλεγµένων συνδικαλιστών έχουν γίνει πάγια πρακτική των επιχειρήσεων σε όλους τους
κλάδους, είναι επιτακτική η δηµιουργία ενός µεγάλου κινήµατος αλληλεγγύης, που πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των
εργαζοµένων και όλου του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος.
Η ΟΙ ΥΕ καταγγέλ λει τις εκδό σε ις ΑΓΡ Α, για την ε κδικ ητικ ή, ά δικ η, κα ι καταχρ ηστικ ή από λυ σ η του
συνάδε λ φου Παλ αι στίδ η, εκλεγ µένο υ αντι προ σώ π ου το υ Σ υλλ όγου στ ην Οµο σπ ονδία µας κα ι ζ ητά
την ά µεσ η επανα πρό σλ ηψ ή το υ. Στ ηρ ίζο υ µε την α περγιακ ή κιν ητο πο ίησ η των εργα ζο µέν ων και το υ
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Συλλ όγου στι ς εκδό σεις ΑΓΡ Α µε αίτ ηµα τ ην ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ ΟΛΥ ΣΗΣ κα ι καλο ύ µε
εργαζό µενους , σ ωµατεία, δευτερ οβά θµιες οργαν ώσε ις κα ι τ η ΓΣ Ε Ε να εκ φρά σο υν τ η στ ήριξ η κα ι
την α λλ ηλεγγ ύη το υς.
Η ΟΙΥΕ, επίσης, ήδη προχωρά µε παρέµβασή της στον Υπουργό Εργασίας και θα ζητήσει τη σύγκληση τριµερούς
συνάντησης, απαιτώντας την άµεση παρέµβασή του, ώστε να ανακληθεί η απόλυση !!
Δεν θα επιτρέψουµε η εργοδοτική τροµοκρατία την περίοδο της οικονοµικής κρίσης να γίνει καθεστώς και να παγιώσει
νέες πρακτικές των επιχειρήσεων εις βάρος των εργαζοµένων.
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - COURIER
Ιούλιος 2007
Παρέµβαση και συµπαράσταση ΟΙΥΕ
στον αγώνα των εργαζοµένων στην ACS ενάντια στις παράνοµες απολύσεις

ΣΤΗΡΙΖ ΟΥ ΜΕ Τ ΟΝ ΑΓ ΩΝΑ Τ ΩΝ ΕΡΓ ΑΖ ΟΜΕ ΝΩΝ ΣΤ ΗΝ AC S Ε ΝΑΝΤΙ Α Σ ΤΙΣ Π ΑΡ ΑΝΟΜΕΣ ΑΠ ΟΛΥΣ ΕΙΣ
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος συµπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων στην εταιρεία
ταχυ µεταφ ορών ACS A. E. E ., η οποία µε πρόσχηµα την απώλεια ενός συµβολαίου συνεργασίας, προχώρησε
µονο µερ ώς σε βλ απτι κή µεταβο λ ή των όρων και συνθηκών εργασίας σε βάρος 15 εργαζ οµέν ων της co urie r
(µε αλλαγή ειδικότητας και µετάθεση σε νυχτερινή βάρδια).
Δεν είναι δυνατόν, η πρώτη σε τζίρο και κερδοφορία εταιρεία courier να µεταχειρίζεται µε τέτοιο απαράδεκτο τρόπο
εργαζόµενους της, µε πρόσχηµα µια συνήθη επιχειρηµατική µεταβολή (απώλεια συµβολαίου συνεργασίας µε Τρίτη
εταιρεία) και να τους εξαναγκά ζει στην ου σία σε παραίτ ηση. Η κίνησή της αυτή δηµιούργησε βάσιµες
υπόνοιες στους εργαζόµενους ότι πιθανόν να υποκ ρύ πτονται ο µαδικές απ ολ ύσε ις ! !! Κα ι δ υστ υχ ώς
επιβε βαι ώ θηκαν. Η εται ρεία κο ινοπ οί ησε σ ήµε ρα, παράνο µα κα ι καταχρ ηστικά , από λυ σ η σε 5
εργαζό µενους . Είν αι σ ίγουρ ο ότι ακο λου θο ύν κα ι οι υπό λο ιπο ι 10 .
H OIYE στηρίζει και καλύπτει τις τρείς 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις του Σωµατείου των εργαζοµένων (10/7, 12/7
και 16/7), και καλεί τη Διοίκηση της Εταιρείας να ανακαλέσει άµεσα τις απολύσεις των 5 εργαζοµένων, καθώς τις
δυσµενείς µεταβολές εις βάρος των υπολοίπων. Κα λεί ε πί σης τους εργαζ ό µενους να συ µµετάσ χουν στ ην
Απεργ ιακ ή Σ υγκέντρω σ η του Σω µατε ίου , τ ην Τ ρίτη 10 /7/ 20 07 και ώρα 9. 00 π. µ. στα κεντρικ ά
γραφεία της εταιρε ίας , Πέτρ ου Ράλ λη 4 5, Τα ύρος .
Η ΟΙΥ Ε από κοινού µε το Ε Κ Α έχουν ζητήσει επειγόντως τη σ ύγκλ ησ η τρι µερο ύς σ ύσκεψ ης στο Υ πο υργείο
Απα σ χόλ ησ ης, το οποίο και καλούν να βάλει φρένο στην απροκάλυπτη εργοδοτική αυθαιρεσία και να παρέµβει
αποφασιστικά υπέρ της στήριξης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων !!!

Νοέµβριος 2009
Εγγραφο ΟΙΥΕ
προς ΓΣΕΕ για ένταξη οδηγώ ν δικύκλων σ τα Βαρέα και Ανθυγειινά Επαγγέλµατα
(ΒΑΕ)
Αθήνα 12.11.2009

-

Προς
- Γιάννη Παναγόπουλο
Πρόεδρο ΓΣΕΕ
Μέλη Προεδρείου ΓΣΕΕ
Τα σ ω µατεία – µέλ η τ ης οργάν ωσ ης µας στον κ λά δο τ ων ταχ υ µεταφ ορών (co urie r), επανα φέρο υν το
αίτηµά τους για ένταξ η τ ων ει δικ οτήτ ων το υς στα βαρέα αν θυγ ιεινά επαγγέλ µατα .
Όπως γνωρίζετε, είναι πλέον εκτεταµένο το φαινόµενο απασχόλησης εργαζοµένων που οδηγούν δίκυκλα
µοτοποδήλατα ή µοτοσικλέτες, σε ιδιωτικές εταιρείες ταχυµεταφορών και οι οποίοι συνήθως χαρακτηρίζονται
«κλητήρες, εισπράκτορες ή εξωτερικοί υπάλληλοι. Μόλις πρόσφατα µέσω της Συλλογικής Ρύθµισης της Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΑ 44/98) και ορισµένων επιχειρησιακών ΣΣΕ άρχισε να αναγνωρίζεται η ειδικότητα του
ταχυ µεταφ ορέα (κο ύριερ) .
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Επειδή το επάγγελµα του εργαζοµένου οδ ηγο ύ δικ ύκλ ο υ είναι σχετικά καινούργιο (κατά το παρελθόν οι εξωτερικοί
υπάλληλοι, οι εισπράκτορες και οι κλητήρες δεν χρησιµοποιούσαν δίκυκλα οχήµατα), η ειδ ικότ ητα « οδ ηγό ς
δικύκ λο υ» δεν έχει αναγνωριστεί ως ενιαία οµοιοεπαγγελµατική ειδικότητα σε όλες τις ατοµικές, επιχειρησιακές ή
συλλογικές συµβάσεις, παρά µόνον στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, µετά τη διαιτητική απόφαση 44/1998, άρθρο
3, όπου αναγνωρίζεται η ειδικότητα «διανοµέας… που µε εντολή του εργοδότη του χρησιµοποιεί δίκυκλο για την
άσκηση των καθηκόντων του».
Σήµερα , µόνο σε τρεις επί συνόλου 350 περίπου ταχυµεταφορικών εταιριών –και σ΄ αυτές µερικώς και µετά από
πιέσεις συνδικαλιστών- αναγνωρίζονται οι «οδηγοί δικύκλου» ως «ταχυµεταφορείς- ταχυδιανοµείς (courier)» ή ως
«εισπράκτορες-κλητήρες µε χρήση δικύκλου».
Επιπλέον, παρότι οι εργαζόµενοι µε δίκυκλο δικαιούνται το επίδοµα επικινδυνότητας, το επάγγελ µα δεν
κατατάσσετα ι στα βαρέα ανθυγιε ινά ε παγγέλ µατα, την ίδια στιγµή που η ειδικότητα «οδηγός αυτοκινήτου» σε
πολλές περιπτώσεις κατατάσσεται.
Σας παραθέτουµε επίσης ορισµένα στοιχεία που αντλήσαµε από τα σωµατεία µας και από παλαιότερες παρεµβάσεις –
ερωτήσεις βουλευτών για τους εργαζόµενους αυτούς (π.χ. επερώτηση Π. Κοροβέση 24/11/2008), και τα οποία
αναδεικνύουν το πρόβληµα.
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών σε σχετική έρευνα αναφέρει ότι «ο µέσο ς δείκτ ης ατ υχ ηµάτ ων ανά
χιλ ιό µετρο µε δίκ υκλο είνα ι 1 2 φορές υψ ηλότερ ος από τ ον αντί στο ιχο µέ σο όρο ατ υχ ηµάτ ων για όλα
τα άλλα ο χήµατα . Ε ίναι ε πί σ ης 1 4 φ ορές υψ ηλ ότερος για ατυ χ ήµατα µε νεκρ ούς κα ι 1 5 φ ορέ ς
υψηλότερος για ατυ χ ήµατα µε βαριά τραυ µατι σ µέν ους» .
Η επικινδυνότητα του επαγγέλµατος επιβεβαιώνεται και από τα µέτρα που έχει λάβει η Τροχαία (υποχρεωτικό κράνος
κ.λπ.) ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες των ατυχηµάτων.
Η ραγδαία αύξηση των εργατικών τροχαίων ατυχηµάτων στον κλάδο των ταχυµεταφορών υποχρέωσε το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) να εκπονήσει ειδική µελέτη των συνθηκών εργασίας του συγκεκριµένου τοµέα. Τα
αποτελέσµατα (Σεπτέµβριος 2002) είναι ενδεικτικά και δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι το 71% αυτού του είδους
τραυµατισµών και θανάτων αναφέρονται σε δικυκλιστές. Επίσης, από τα στοιχεία της έρευνας του ΣΕΠΕ προκύπτει ότι
περίπου το 55% των εργαζοµένων µε δίκυκλο εργάζεται χωρίς ασφάλιση, πράγµα που σηµαίνει ότι το 55% των
εργατικών ατυχηµάτων καταγράφεται σαν απλά τροχαία ατυχήµατα.
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχή, καύσωνας) και τα χρόνια νοσήµατα που προκαλούνται από τη µακρόχρονη
εργασία µε δίκυκλο (µυοσκελετικές παθήσεις, προβλήµατα στο περίνεο και στον προστατικό αδένα, οφθαλµολογικά
προβλήµατα) καθιστούν αναντίρρητα το επάγγελµα ανθυγιεινό.
Ακόµη πιο επικίνδυνο γίνεται το επάγγελµα για τους ανθρώπους κάποιας ηλικίας αφού η λειτουργία των ανθρώπινων
αντανακλαστικών, η µυϊκή δύναµη και οι σωµατικές αντοχές εξασθενούν.
Είνα ι λ οι πόν αν αγκαίο να ξανατε θε ί το ζ ήτ ηµα τ ης ένταξης των εργα ζο µένων αυτ ών στ η Επ ιτροπ ή
των Βαρέ ων και Αν θυγιειν ών Ε παγγελ µάτων , να εκπον ηθε ί σχετ ικ ή µελέτ η – πρ αγµατ ογνω µο σύν η
που να πι στο ποιε ί τ ην αναγκα ιότ ητα α υτ ή ώ στε να ενταχθο ύν τε λικ ώς στ η σχετ ικ ή λ ί στα τ ων ΒΑΕ .
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ΔΙΕΘΝ ΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩ ΠΑΙΚΗ ΣΥΝ ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡ ΑΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΥΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ UNI EUROPA ΕΜΠΟΡΙΟ
Η Οµοσπονδία µας, από το 2005, εκπροσωπείται στην εκτελεστική επιτροπή (Steering Committee) του
Επαγγελµατικού τµήµατος Εµπορίου της UNI Europa Commerce στην οποία συµµετέχουν οργανώσεις από 11 χώρες
της Ευρώπης. Στην Εκτελεστική Επιτροπή έχει εκλεγεί ο Γενικός Γραµµατέας της ΟΙΥΕ, Θ. Βασιλόπουλος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ UNI EUROPA ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007)
Η Οµοσπονδία διοργάνωσε και φιλοξένησε στην Αθήνα, στις 10 και 11 Σεπτεµβρίου 2007, τη συνεδρίαση των µελών
της Εκτελεστικής Επιτροπής της UNI EUROPA του κλάδου του Εµπορίου, κατά την οποία συζητήθηκαν όλα τα θέµατα
της τρέχουσας πανευρωπαϊκής συνδικαλιστικής δράσης, όπως:
• Ευρ ωπα ϊκός Κοιν ωνικ ός Διάλογ ος: Πρόγραµµα δράσης 2007-2008: Απασχόληση της Νεολαίας, Ισότητα των
δύο φύλλων, Καµπάνια κατά της Βίας στα καταστήµατα του Εµπορίου,
• Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο Εµπόριο
• Ιδι ωτικά επενδ υτικά (κερδο σκο πικά) κε φά λαια : private equity funds
• Ca rrefo ur
• Όµιλ ος MET RO
• Οργάν ωσ η Ε υρω παϊ κού Σ υνεδρ ίου U NI Ε µπόρ ιο : Γενεύη, στις 21-23 Νοεµβρίου 2007)
• Μετανά στευ ση, α πα σχό λ ησ η και εργασ ιακές σ χέσε ις στο Ευ ρω παϊκ ό Ε µπόρ ιο

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ UNI EUROPA ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007)
Η Οµοσπονδία συµµετείχε στις εργασίες του 2ου Συνεδρίου της UNI – EUROPA στον κλάδο του Εµπορίου. Στο
συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στη Γενεύη (21-23
Νοεµβρίου), συµµετείχε αντιπροσωπεία της ΟΙΥΕ µαζί µε άλλους 160 αντιπροσώπους 40 κλαδικών συνδικαλιστικών
Οµοσπονδιών από 25 Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον συµµετείχαν ως παρατηρητές συνδικαλιστές από τις ΗΠΑ,
Αυστραλία, Ιαπωνία, Κορέα και Νότιο Αφρική.
Στο επίκεντρο των εργασιών του Συνεδρίου τέθηκαν οι συνέπειες που προκαλούν στους µισθούς και τις εργασιακές
σχέσεις οι εξελ ίξεις τ ης παγκο σ µιο πο ίησ ης µε την ολ οένα και α υξανό µεν η
γιγάντω σ η των
παγκό σµι ων και ευρ ωπα ϊκών π ολ υεθν ικών το υ Ε µπορί ου (Wall Mart, Carrefour, Metro, Aucan, Lidl κα), τη
συγκεντροποίηση της αγοράς, τη ραγδαία είσοδο νέων τεχνολογιών, την προσπάθεια κατάργησης των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας και της αντικατάστασής τους από ατοµικές συµβάσεις, την άρνηση των εργοδοτών σε πολλές
χώρες (και ιδίως σε αυτές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης) για αναγνώριση θεµελιωδών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων (δικαιώµατα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγµάτευσης), καθώς και ειδικότερα θέµατα που αφορούν
στην απασχόληση των νέων, των ηλικιωµένων, των γυναικών και των οικονοµικών µεταναστών.
Κεντρικό θέµα σ υζ ήτ ησ ης υ π ήρξε επίσης κ αι η σ υ νεχιζ όµεν η τάσ η α πελε υθέρ ω σ ης – α πορρ ύ θµι σης
του Ωρα ρίο υ λειτ ουργ ίας των κατα στηµάτ ων, ό π ου η πλ ήρ ης κατάργ ησ η τ ης Κ υριακ ής – Αργία ς
τείνει να γίνει ο κανόνας.
Με πρωτοβουλία της ΟΙΥΕ και άλλων συνδικάτων (Ισπανία, Ιταλία, Γερµανία) υιοθετήθηκαν στο τελικό κείµενο των
αποφάσεων του συνεδρίου, τα παρακάτω:
«Ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων, Εργασία την Κυριακή»: Ο ολοένα και αυξανόµενος οξύς ανταγωνισµός στο
Λιανικό Εµπόριο δηµιουργεί µεγάλες πιέσεις για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων, η οποία
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σε πολλές χώρες έχει εστιαστεί στη χορήγηση άδειας να ανοίγουν τις Κυριακές. Η λειτουργία των καταστηµάτων µέχρι
αργά το βράδυ τις καθηµερινές καθώς και τις Κυριακές – Αργίες, δηµιουργεί σοβαρότατα προβλήµατα στους
εργαζόµενους στο Εµπόριο και τις οικογένειές τους, και απειλεί τις πολιτιστικές αξίες και την κοινωνική συνοχή των
κοινωνιών µας, χωρίς ταυτόχρονα να δηµιουργεί πραγµατική προστιθέµενη αξία ούτε στον κλάδο, ούτε στους
εργαζόµενους, ούτε στους καταναλωτές. Η οικοδόµηση µιας ευρείας κοινωνικής συµµαχίας µε όσους φορείς
συµµερίζονται τις ίδιες αξίες για την κοινωνία, την οικογένεια, την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο πρέπει να
αποτελέσει σηµείο δράσης. Η UNI – EUROPA Commerce, επιβεβαιώνει την αντίθεσή της στη λειτουργία των
καταστηµάτων αργά το βράδυ και τις Κυριακές και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των οργανώσεων
µελών της ενάντια στην απελευθέρωση – απορρύθµιση του Ωραρίου, συµπεριλαµβανοµένων και των προσπαθειών για
οικοδόµηση συµµαχιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε όσους φορείς συµµερίζονται την προσέγγισή µας».
Το Συνέδρι ο ολοκ λ ηρώ θηκε µε την εκλογ ή Προέ δρου και 1 5 µελο ύς Πανευ ρω παϊκ ής Εκτελεστ ικ ής
Επ ιτροπ ής (Ste eri ng Co mmitt ee), µέλος τ ης ο πο ί ας εξελέγ η για 2 η φορά ο Γεν ικός Γρ αµµατέας της
ΟΙΥ Ε, Θάνος Βασ ιλό πο υλο ς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΥΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ VERDI ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ» (ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2008)
Η ΟΙΥΕ συµµετείχε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Γερµανική Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Υπηρεσίες – Εµπόριο
(Verdi), στο Βερολίνο στις 3 Ιουνίου 2008, για την έναρξη της καµπάνιας «Συµµαχία Για Ελεύθερες Κυριακές».
Στη εκδηλώσεις συµµετείχαν όλα τα συνδικάτα Εµπορίου της UNI, καθώς και πολλές οργανώσεις και µη κυβερνητικοί
οργανισµοί της Γερµανίας. Στις εκδηλώσεις υπήρξε παρέµβαση της Οµοσπονδίας, αναφορικά µε τον αγώνα µας για την
υπεράσπιση της Κυριακής Αργίας στη χώρα µας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ UNI ΕΜΠΟΡΙΟ (ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009)
Αντιπροσωπεία της ΟΙΥΕ συµµετείχε στις εργασίες του 2ου Παγκόσµιου Συνέδριου της UNI Εµπόριο, που
πραγµατοπιήθηκε στο Δουβλίνο από 29 Σεπτεµβρίου ως 2 Οκτωβρίου. Κεντρικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης του
Συνεδρίου ήταν η οργάνωση των εργαζοµένων στις µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του Εµπορίου, η παγκόσµια
δικτύωση και συνεργασία των συνδικάτων καθώς και η προώθηση παγκόσµιων συλλογικών συµφωνιών στις
πολυθενικές για την αναγνώριση του δικαιώµατος του συνδικαλίζεσθαι, της προστασίας των θεµελιωδών ατοµικών και
εργασιακών δικαιωµάτων και σεβασµού των συλλογικών συµβάσεων εργασίας.
Τέλος, το Συνέδριο εξέλεξε την παγκόσµια εκτελεστική επιτροπή, τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους.
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