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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  που  µας  ενώνουν , 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  όποιες  διαφορετικές  απόψε ις  ή  και  διαφωνίες  σε  θέµατα  δράσης  και  τακτ ικής ,  
η  Οµοσπονδία  συνεργάστηκε  και  βοήθησε  όλα  τα  σωµατε ία  της .   

• Η  Οµοσπονδία  συντόνισε  και  καθοδήγησε  τους  αγώνες  όλων  των  κλάδων  της .   
• Συνοµολόγησε  θετ ικές  και  ικανοποιητικές  Συλλογικές  Συµβάσεις .  
• Στάθηκε  και  παρενέβη  στα  προβλήµατα  των  σωµατείων ,  αλλά  ακόµα  και  σε  αυτά  των  απλών  
εργαζοµένων .   

  
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  περίοδος  που  έρχεται  
χρειάζεται  γόνιµες  προτάσε ις ,  συνεργασία ,  ενωτ ική  δράση ,  συνεχή  αγώνα ,  τακτικές  και  στρατηγικές  
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κινήσεις  για  να  αντιµετωπίσουµε  όλους  όσους  επιφυλάσσουν   το  χειρότερο  µέλλον  γ ια  τ ις  δυνάµε ις  
της  εργατ ικής  τάξης  και  τον  κόσµο  της  µ ισθωτής  εργασίας .  
 
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  διοίκησης  
 
 
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  δράση  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 24ωρη Γενική Απεργία για το Ασφαλιστικό, την υπογραφή ικανοποιητικής ΕΓΣΣΕ και κλαδικών ΣΣΕ 
15/2/2008 Συγκέντρωση Διαµαρτυρίας στη Βουλή ενόψη της προ ηµερήσιας διάταξης συζήτησης για το 

Ασφαλιστικό 
5/3/2008 Παράσταση Διαµαρτυρίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ κατά τη διάρκεια της Συζήτησης του Ασφαλιστικού 

νοµοσχεδίου στην Κυβερνητική Επιτροπή 
6/3/2008 Παράσταση διαµαρτυρίας εργαζόµεµων γυναικών στην Υπουργό Απασχόλησης Φ. Πετραλιά 
12/3/2008 3ωρη Στάση Εργασίας για το Ασφαλιστικό 
19/3/2008 24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ για το Ασφαλιστικό 
20/3/2008 Αγωνιστική Συγκέντρωση ΓΣΕΕ και Οµοσπονδιών στη Βουλή για το Ασφαλιστικό 
2/4/2008 Συλλαλητήριο και συγκέντρωση διαµαρτυρίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στη Βουλή κατά τη διάρκεια ψήφισης 

του Αντισφαλιστικού νοµοσχεδίου 
1/5/2008 Απεργία Εργατικής Πρωτοµαγιάς 
19/6/2008 Συλλαλητήριο για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στο Σύνταγµα 
6/9/2008 Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ για την ακρίβεια, το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τις απολύσεις  
21/10/2008 24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, την ακρίβεια, το  Φορολογικό και τον 

Προϋπολογισµό 
10/12/2008 24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ ενάντια στην ακρίβεια, την ανεργία, τα ασφαλιστικά ταµεία και την 

εκποίηση των δηµόσιων Οργανισµών 
 

2009 
2/4/2009 24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ ενάντια στις απολύσεις και την ανεργία, τις διαθεσιµότητες, 

υποχρεωτικές άδειες, ελαστικές µορφές εργασίας 
1/5/2009 Απεργία Εργατικής Πρωτοµαγιάς 
5/9/2009 Συλλαλήριο στη ΔΕΘ µε αίτηµα να µην πληρώσουν οι εργαζόµενοι τα σπασµένα της οικονοµικής 

κρίσης και της οικονοµικής πολιτικής 
 

2010 
 

24/2/2010 24ωτη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ µε αίτηµα να µην πληρώσουν οι εργαζόµενοι την κρίση  
5/3/2010 3ωρη στάση Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ενάντια στα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης  
11/3/2010 24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ενάντια στα οικονοµικά µέτρα της Κυβέρνησης  
 
 

Συλλογικές  Συµβάσεις  Εργασίας :  Οι  κατακτήσεις  µας   

 
Η  Οµοσπονδία  µας  τα  τελευτα ία  χρόνια  έχει  ξεκινήσει  µ ια  µεγάλη  και  επίπονη  προσπάθεια  µε  
κατεύθυνση  την  ανασυγκρότηση  των  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 ’  επειγόντως  οργανωτ ική  ανασυγκρότηση  του  
συνδικαλιστικού  κινήµατος ,  στη  βάση  των  αποφάσεων  του  οργανωτικού  συνεδρίου  της  ΓΣΕΕ  και  
των  αποφάσεων  της  Διο ίκησης  της  ΟΙΥΕ  

• 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 άρνηση  των  εργοδοτών  να  συζητήσουν  και  να  
αποδεχτούν  αυξήσε ις  πάνω  από  αυτές  που  προβλέπει  η  ΕΓΣΣΕ ,  µε  πρόσχηµα  τ ις  «υψηλές  αυξήσε ις»  
που  δίνει  αυτή ,  όσο  και  µε  το  έωλο  επιχε ίρηµα  της  ανταγωνιστικότητας  και  του  χαµηλού  
πληθωρισµού ,  µας  δηµιουργεί  µια  ιδια ίτερη  δυσκολία .   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  φόρµουλα  και  η  κουλτούρα  που  έχει  αναπτύξει  το  συνδικαλιστικό  κίνηµα  στο  σύνολό  του  να  
περιµένει  την  υπογραφή  της  ΕΓΣΣΕ ,  προκειµένου  να  τη  χρησιµοποιήσει  σαν  «οδηγό» ή  
«µπούσουλα» για  την  υπογραφή  των  κλαδικών  συµβάσεων ,  αλλά  και  η  ίδια  περίπου  αντίληψη  των  
εργοδοτών  (προφανώς  για  τους  δικούς  τους  λόγους ) ,  µας  δηµιουργεί  άλλο  ένα  επιπρόσθετο  
πρόβληµα  στο  ξεκίνηµα  της  διαδικασίας  των  διαπραγµατεύσεων .   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  κρύψουµε  τη  χρόνια  αδυναµ ία  του  συνδικαλιστ ικού  κινήµατος  και  των  κλάδων  µας  να  
διεκδικήσουν  µε  µαζικές  ενωτικές  κινητοποιήσεις ,  ικανοποιητικές  ΣΣΕ ,  ασκώντας  πραγµατ ική  
πίεση  στους  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.  
 
Σηµειώνεται  ότι  οι  αυξήσεις  που  χορηγήθηκαν  µε  την  ΕΓΣΣΕ  είνα ι :  

• Διετής  ΕΓΣΣΕ  2006-2007: Συνολική αύξηση διετίας 10,9% (2.9% από 1.1.2006, 2,9% από 1.9.2006 και  5,1% από 
1.4.2007) 

• Διετής  ΕΓΣΣΕ  2008-2009: Συνολική  αύξηση  διετίας  11 ,95% (3,45 από  1 .1 .2008, 3,0% από  1.92.008 
και   

 
 

 
Α .  ΚΛΑΔΙΚΗ  ΣΣΕ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

 
2006-2007 

• 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% 
• Επαναδιατυπώθηκε  µε  ειδική  τελική  συµφωνία   η  αργία  της  Καθαράς  Δευτέρας  ως  υποχρεωτ ικής   
• 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 

 
2008-2009 

 
• 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.  ΚΛΑΔΙΚΗ  ΣΣΕ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
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.  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΣΤΑ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ   

 
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% 

 



35ο Συνέδριο ΟΙΥΕ- Απολογισµός Δ∆ράσης Απερχόµενης Δ∆ιοίκησης 

	  

9	  

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 .  ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΣΣΕ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ     

  
2006-2007 

 
• 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 1-

1-2007, 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.  ΣΣΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ  -ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

 
2006-2007 

 
• Υπογράφτηκε διετής ΣΣΕ  
• 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 1-9-

2007) 
• Ενσωµατώθηκαν όλες οι θεσµικές ρυθµίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  
• Βελτίωση αποζηµιώσεων µε το καθεστώς εργατοτεχνίτη   
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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 .  ΣΣΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

 
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 .  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ     

  

  
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 1-9-

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  
• Ενσωµάτωση θεσµικών ρυθµίσεων ΕΓΣΣΕ 
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�Η .  ΣΣΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΟΛΗΣ  ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ   

                                                                                                                                                     
2006-2007 

 
• 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  ΣΧΕΣΕΙΣ  
 

 
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 
«δήθεν» διασφάλισης των θέσεων εργασίας και προκειµένου να «συµβάλουν» στη συγκράτηση του ήδη υψηλού 
ποσοστού ανεργίας – επιδιώκουν για µία ακόµα φορά να µετακυλήσουν το κόστος στους εργαζόµενους.  
 
Οι  δηλώσεις  του  Προέδρου  της  Εθν ικής  Συνοµοσπονδίας  Ελλην ικού  Εµπορίου  (ΕΣΕΕ)  για  ακόµα  
περισσότερη  ελαστικοποίηση  των  εργασιακών  σχέσεων  στο Εµπόριο, όπου η «µαύρη» ανασφάλιστη 
εργασία, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης (µερική απασχόληση, έκτακτη απασχόληση, συµβάσεις ορισµένου χρόνου, 
απλήρωτες υπερωρίες κ.ο.κ.) είναι κυρίαρχες, αποτελούν  πρόκληση  ενάντ ια  στους  εργαζόµενους  των  400  
και  500  Ευρώ .  Τόσα  παίρνει  ένας  µερικώς  απασχολούµενος .  
 
Ξεχνούν  ότι στη χώρα µας πάνω από 2 εκατοµµύρια άτοµα βρίσκονται κάτω  από  το  όριο  της  φτώχειας  (το 
υψηλότερο στην Ε.Ε. – 15) και το ποσοστό των αποκαλούµενων «φτωχών» εργαζόµενων ανέρχεται ήδη στο 14% 
έναντι 7% στην Ε.Ε. – 27. Ξεχνούν  ότι οι εργαζόµενοι είναι παράλληλα και καταναλωτές και το διαθέσιµο εισόδηµά 
τους έχει εξανεµιστεί από τα καθηµερινά κύµατα ακρίβειας και κερδοσκοπίας.  «Ουκ  αν  λάβεις  λοιπόν  παρά  του  
µη  έχοντος». Αποσκοπούν  στο  να  πληρώσουν  για  µια  ακόµα  φορά  µονοµερώς  το  µάρµαρο  οι  
εργαζόµενοι  και  να  γ ίνουν  φτωχότεροι  στο  όνοµα  της  «δήθεν» προστασίας  των  θέσεων  
απασχόλησης .  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 «περισσότερη  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 ζούγκλα .  
Η  Οµοσπονδία  µας ,  εκφράζοντας  τους  χιλιάδες  εργαζόµενους  στον  κλάδο ,  δηλώνε ι  κατηγορηµατ ικά  
ότι  δεν  πρόκειτα ι  να  δεχθεί  ούτε  νέες  και  περισσότερες  ευελιξ ίες ,  ούτε  απελευθέρωση  του  Ωραρίου  
των  Καταστηµάτων  και  κατάργηση  της  Κυριακής  Αργίας .  Αντίθετα αγωνίζεται και θα αγωνίζεται για πλήρη  
και σταθερή απασχόληση, µε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και µε µισθούς που θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές 
ανάγκες των εργαζοµένων. 
  
ΤΗΝ  ΚΡΙΣΗ  ΝΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ :  ΟΙ  ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΜΕΓΑΛΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
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Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
ενάντια  στις  εργοδοτικές  προτάσεις  για  πλήρη  απορρύθµ ιση  των  εργασιακών  

σχέσεων  (Δηλώσεις  Προέδρου  ΕΒΕΑ )  
 

 
ΟΙ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΛΕΝΕ  ΟΧΙ  ΣΤΙΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ  «ΛΑΓΩΝ» ΠΟΥ  

ΟΔΗΓΟΥΝ  ΣΕ  ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
 
 

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. Αυτή  είνα ι  η  ουσία  των  προτάσεων  για  
πλήρη  απορρύθµ ιση  και  ελαστ ικοποίηση  των  εργασιακών  σχέσεων ,  τη  µείωση  της  εργάσιµης  
εβδοµάδας  µε  αντίστοιχη  µείωση  των  αποδοχών  και  των  ασφαλιστικών  παροχών .  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  στιγµή  όπου ,  η  Ελλάδα  (σύµφωνα  µε  στοιχεία  του  ΙΝΕ–ΓΣΕΕ  και  του  ΟΟΣΑ)  εµφαν ίζε ι  το  δεύτερο  
υψηλότερο  ποσοστό  φτώχειας  στην  ΕΕ-27, τη  στ ιγµή  όπου  ο  1 στους  5 κατοίκους  στη  χώρα  µας  
(20,1%) βρίσκετα ι  κάτω  από  το  όριο  φτώχε ιας  και  τη  στιγµή  που  το  ποσοστό  u964 των  φτωχών  
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  ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ  ΠΟΛΙΤ ΙΚΕΣ  ΘΑ  ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ!  ΤΗΝ  ΚΡΙΣΗ  ΘΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΤΗ  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ :  Η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΜΕΓΑΛΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ !  
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Μάρτιος  2010 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
για  γενίκευση  ελαστικών  σχέσεων  εργασίας ,  µείωση  χρόνου  εργασίας  και  

περικοπή  αποδοχών  
 
ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ  Η  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΣΗ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤΟΥ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  Η  ΜΕΙΩΣΗ  ΗΜΕΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ  ΠΕΡΙΚΟΠΗ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  
 

 
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 δισκοπωλεία  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ  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 «ατοµική  συµφωνία» µετατροπής  της  εργασιακής  
τους  σχέσης ,  που  τυχόν  τους  προταθεί  από  την  εργοδοτ ική  πλευρά  και  να  απευθύνονται  στα  
σωµατε ία  και  την  Οµοσπονδία  µας ,  ώστε  µε  συλλογικό  τρόπο  να  αντισταθούµε  και  να  ανατρέψουµε  
την  επερχόµενη  λαίλαπα  των  εργοδοτών  και  των  επιχε ιρήσεων .  
Καλούµε  την  κυβέρνηση  να  καταργήσει  τώρα  το  µεσαιωνικό  αυτό  νόµο  πριν  καταστραφεί  τελείως  η  
εθνική  οικονοµία .  
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ΩΡΑΡΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΡΓΙΑ  
 
 
Ιούλιος  – Αυγουστος  2007 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
Στις   Νοµαρχιακές   Αυτοδιοικήσεις   Αργολίδας  και  Πιερίας   για  λειτουργία  

καταστηµάτων  τ ις  Κυριακές  και  Αργίες  της  θερινής  περιόδου  
  
Θέµα :  «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.  
 
Θέλουµε  να  τον ίσουµε  ότι ,  τυχόν  απόφαση  γ ια  ελεύθερη  ή  διευρυµένη  πέραν  του  παραπάνω  
πλαισίου ,  λειτουργία  των  καταστηµάτων  τ ις  καθηµερινές ,  τ ις   Κυριακές  και  αργίες ,   είτε  στο  σύνολο  
του  Νοµού  είτε  σε  επιµέρους  περιοχές ,  µας  βρίσκε ι  κατηγορηµατικά  αντ ίθετους  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 .  
 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ  ΩΡΑΡΙΟΥ  ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ  

ΣΥΛΛΟΓΟ  ΑΘΗΝΑΣ  
 

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  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΑΡΓΙΑΣ  ΣΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ  ΜΕ  ΑΦΟΡΜΗ  ΤΗΝ  
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

 
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. Γίνονται  «λαγοί»  των  λίγων  
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πολυεθν ικών  που  εναγων ίως  επιζητούν  την  κατάργηση  της  Κυριακής  Αργίας ,   σε  βάρος  των  
εκατοντάδων  χιλ ιάδων  µικρών  και  µεσαίων  επιχειρήσεων  (και  των  εργαζοµένων  τους )  που  δεν  
µπορούν  να  ανταπεξέλθουν  σε  τέτο ιου  είδους   ανταγωνισµό .   
 
Δεν  είνα ι  τυχαίο  άλλωστε  ότι ,  τόσο  η  συντριπτική πλειοψηφία  των  εµπορικών  επιχε ιρήσεων  
(συµπεριλαµβανοµένων  των  σούπερ  µάρκετ  αλλά  και  αρκετών  επιχειρήσεων  – µελών  του  ΣΕΛΠΕ) ,  
όσο  και  οι  εργαζόµενοι  στο  Εµπόριο  είναι  κατηγορηµατικά  αντίθετοι  σε  κάθε  ιδέα  που  θέλει  τα  
καταστήµατα  να  ε ίναι  ανοικτά  τ ις  Κυριακές .   
 

Εµε ίς  επιµένουµε !  ΟΥΤΕ  ΠΟΥ  ΝΑ  ΤΟ  ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ !  
ΚΑΝΕΝΑ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΔΕΝ ΘΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ  ΜΙΑΣ  ( 1)  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ  

Η  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .  
 

Οι  Εργαζόµενοι  βρίσκοντα ι  σε  αγωνιστική  ετοιµότητα  γ ια  την  περιφρούρηση  της  Κυριακής  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  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΛΕΝΕ  ΟΧΙ  ΣΤΙΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ  «ΛΑΓΩΝ» ΠΟΥ  

ΟΔΗΓΟΥΝ  ΣΕ  ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ   
 

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.  
Αυτή  ε ίναι  η  ουσία  των  προτάσεων  γ ια  πλήρη  απορρύθµ ιση  και  ελαστικοποίηση  των  εργασιακών  
σχέσεων ,  τη  µείωση  της  εργάσιµης  εβδοµάδας  µε  αντίστο ιχη  µείωση  των  αποδοχών  και  των  
ασφαλιστικών  παροχών .     
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  τ ις  Υπηρεσίες ,  οι  
οποίοι  καθηµερ ινά  πλήττονται  από   την  ακρίβεια ,  την   κερδοσκοπία ,   τ ις   εργασιακές  σχέσε ις  
«λάστιχο» και  που  αµείβονται  µε  τρ ιτοκοσµικούς   µ ισθούς   χωρίς  να  µπορούν  να  καλύψουν    ούτε  
τ ις   βασικές  τους  ανάγκες ,   ΛΕΕΙ   ΟΧΙ  ΣΤΟ  ΝΕΟ  ΕΚΒΙΑΣΜΟ!  
ΦΘΑΝΕΙ  ΠΙΑ  µε  τ ις  απαράδεκτες   προτάσεις  του  «επιχειρηµατία  – κυβερνητικού  εκπρόσωπου», ο  
οποίος  εκµεταλλευόµενος  την   αβεβαιότητα  και  το   φόβο   των  εργαζοµένων  για  το  µέλλον ,  επισε ίει  
την  απειλή  της  ανεργ ίας ,   ώστε  να  προετοιµάσε ι  την   «κοινή  γνώµη» για  την  αναγκαιότητα  της  
πλήρους  ελαστικοποίησης   των  εργασιακών  σχέσεων     και  της   µετατροπής   της  πλήρους  
απασχόλησης   σε  µερική  µε  αντίστοιχη  µείωση  των  αποδοχών .   
Τη  στιγµή  όπου ,   η  Ελλάδα  (σύµφωνα  µε  στοιχε ία  του  ΙΝΕ  – ΓΣΕΕ  και  του  ΟΟΣΑ)  εµφαν ίζε ι  το  
δεύτερο  υψηλότερο  ποσοστό  φτώχειας  στην  ΕΕ-27, τη  στ ιγµή  όπου  ο   1 στους  5 κατοίκους  στην  
χώρα  µας  ( 20 ,1%) βρίσκεται  κάτω  από  το  όριο  φτώχειας  και  τη  στιγµή  που   το  ποσοστό  των  φτωχών  
εργαζοµένων  υπερβαίνει  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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κυβερνητικο ί  και  εργοδοτικοί  σχεδιασµοί  για  περαιτέρω  χειροτέρευση  της  θέση  των  εργαζοµένων  
δεν  θα  περάσουν !     
 
Οι  ιδιωτικοί  υπάλληλοι  συµµετέχοντας µαζικά στη  Γενική Απεργία στις 10 Δεκέµβρη που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και 
η ΑΔΕΔΥ, θα  δώσουν  την  πρέπουσα  απάντηση  στα  εργοδοτικά  και  κυβερνητ ικά  σχέδια  που  θέλουν  την  
κατεδάφιση  των  ελάχιστων  εργασιακών  µας  δικα ιωµάτων .   
 

ΟΙ  ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ  ΠΟΛΙΤ ΙΚΕΣ  ΘΑ  ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ!  
ΤΗΝ  ΚΡΙΣΗ  ΘΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΑΥΤΟΙ  ΠΟΥ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ :  

Η  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΜΕΓΑΛΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ!  
 
 
 
 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
ενάντια  στην  πρόταση  ΣΕΛΠΕ  για  λειτουργία  των  καταστηµάτων  τ ις  Κυριακές  του  

Δεκεµβρίου .  
  
 

Αθήνα 11.12.2008 
 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΕΛΠΕ  ΓΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ  ΚΥΡΙΑΚΕΣ  ΤΟΥ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
 
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  ξανά  την  ιδέα  για 
λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές ως δήθεν  «έσχατο  µέτρο  για  τη  σωτηρία  των  επιχειρήσεων  και  
τη  διατήρηση  των  θέσεων  εργασίας» και  προκε ιµένου  να  αναπληρωθούν  οι  απωλεσθε ίσες  ηµέρες  
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  θέση  µας  είνα ι  
µια  και  αδιαπραγµάτευτη :  ΠΟΤΕ  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  ! !  
 
 
 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ   
ενάντια  στο  αντισυνταγµατικό  άνοιγµα  των  καταστηµάτων   

την  Κυριακή  28-12-2008 
 

Όχι  στην  κατάλυση  της  Δηµοκρατίας ,  των  Νόµων  και  του  Συντάγµατος  Όχι  στην  παράνοµη  
λειτουργία  των  καταστηµάτων  την  τελευταία  Κυριακή  του  έτους  
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Οι εργαζόµενοι στο Εµπόριο:  
• Θα αγωνιστούν για να µην περάσει η κατάργηση  των Νόµων και της Δηµοκρατίας. 
• Θα αγωνιστούν για την υπεράσπιση  της νοµιµότητας και της τάξης. 
• α αγωνιστούν και θα  αντιταχθούν  στους κερδοσκοπικούς κύκλους, στις πολυεθνικές, και στην κυβέρνηση, που 

µε πρόσχηµα δήθεν τις επιπτώσεις στην αγορά, παράνοµα ,  καταχρηστ ικά  και πέρα  από  κάθε  όριο  και  
έννοια  νοµιµότητας ,  επιχειρούν να ανοίξουν τα καταστήµατα την Κυριακή στις 28 Δεκεµβρίου, µεθοδεύοντας 
την παραπέρα  κατάργηση  της  Κυριακής  Αργίας .  

Οι εργαζόµενοι στο Εµπόριο, µέσα από το οργανωµένο τους συνδικαλιστικό κίνηµα και την Οµοσπονδία  Ιδ ιωτ ικών  
Υπαλλήλων  Ελλάδας , θα παλέψουν για να µην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την κατάργηση της Κυριακής 
Αργίας. 
Θα παλέψουν για να µην γίνει πράξη η µονοπώληση  της αγοράς από µια χούφτα πολυεθνικών. 
Θα παλέψουν για το δικαίωµα  των εργαζοµένων στην οικογενειακή ζωή, θα παλέψουν για να µην γίνει πράξη η 
παραπέρα  αύξηση  των τιµών, που µέσω της αύξησης του λειτουργικού κόστους, θα µετακυλήσει στις τσέπες των 
καταναλωτών. 
Καλούµε τους εργαζόµενους να  υπερασπιστούν  την  Κυριακή  Αργία  και τη Δηµοκρατία από την κατάλυσή της και 
τους δηλώνουµε ότι όλους εµάς τους εργαζόµενους θα µας βρουν απέναντί τους. 
Καλούµε σε κοινων ική  συµµαχία  τους εµπόρους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων τις τοπικές  αγορές  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  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΑΝΟΙΞΟΥΝ  ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  
Η  ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ  

 
 

 
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  αυτό ,  σας  ζητούµε  να  ορίσετε  άµεσα  συνάντηση  µε  εκπροσώπους  της  Οµοσπονδίας  µας ,  
προκειµένου  αφενός   να  υπάρξει  σαφής  και  έγκυρη  ενηµέρωση  της  οργάνωσής  µας  για  τους  
στόχους  και  τη  διαδικασία  «ανακήρυξης»  περιοχών  της  χώρας  µας  ως  «τουρ ιστικών  τόπων»,  
αφετέρου  δε ,  να  σας  αναπτύξουµε  τ ις  θέσε ις  µας  για  το  ζήτηµα  του  Ωραρίου  των  καταστηµάτων  και  
της  Κυριακής  – Αργίας .  
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Δεκέµβριος  2010 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
ενάντια  στις  προτάσεις  ΣΕΛΠΕ  για  λειτουργία  των  καταστηµάτων  τ ις  Κυριακές  της  

εορταστικής  περιόδου  των  Χριστουγέννων  
 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ  ΚΑΙ  ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΜΕΝΗ  Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΣΕΛΠΕ  ΓΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ  
KΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ  ΚΥΡΙΑΚΕΣ  ΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ  

 
Φαίνεται  ότι  ο  ΣΕΛΠΕ  και  ο  Πρόεδρός  του  κ .  Βάρδας  δεν  ζουν  σε  αυτή  τη  χώρα ! !  
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 και  τη  στιγµή  που  το  σύνολο  των  νοικοκυριών  και  των  εργαζοµένων ,  δεν  έχε ι  
διαθέσιµο  εισόδηµα  να  κάνει  αγορές  και  δεν  ξέρει  πως  θα  περάσει  καν  τα  Χριστούγεννα , ο  ΣΕΛΠΕ  
επιστρέφε ι  στον  τόπο  του  εγκλήµατος ! !  
 
Ζητά σε πρώτη φάση τη λειτουργία των καταστηµάτων γ ια  µια  επιπλέον  Κυριακή  (13/12/2009) κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων και σε δεύτερη φάση τη  λειτουργία  των   καταστηµάτων  8 Κυριακές  το  χρόνο .  Το σχέδιο 
ολοκληρώνεται και σε τρίτη φάση, όπου σύντοµα, θα ζητηθεί η  γενικευµένη  απορρύθµ ιση  του  Ωραρίου  τόσο  
τ ις  καθηµερινές  όσο  και  τ ις  Κυριακές  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 εκτίναξη  της  ανεργ ίας  τόσο των 
αυτό-απασχολουµένων, όσο και των εργαζόµενων εµποροϋπαλλήλων; 
 
Μήπως  η  πρόταση  του  ΣΕΛΠΕ ,  οδηγεί  σε  εργαζόµενους  λάστ ιχο  των  400 – 500 Ευρώ ,  που  θα  
απασχολούντα ι  σε  3ηµερα  (Παρασκευή ,  Σάββατο ,  Κυριακή)  και  µε  ωράρια  νυχτερινών  κέντρων  
διασκέδασης  ! ! !  
 
Είναι φανερό ότι οι προτάσεις του ΣΕΛΠΕ είναι όχι µόνο απαράδεκτες , αλλά και παράλογες  σε ώρες κρίσης. Αν ο 
ΣΕΛΠΕ, επικαλείται ότι ο τζίρος των µεγαλοκαταστηµάτων και των  πολυεθνικών έχει και αυτός πτώση, του  
συν ιστούµε  (στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Ευθύνης), να καλύψει τις όποιες απώλειες του, απο   τα  υπερκέρδη  
των  προηγούµενων  ετών ,  διατηρώντας  ταυτόχρονα  ως  οφείλε ι  και  τ ις  θέσεις  απασχόλησης ! ! !  
 
Καλούµε  την  Κυβέρνηση  και  την  αρµόδια  Υπουργό ,  κα .  Κατσέλη ,  να  µην  σκεφτεί  καν  να  θέσει  την  
πρόταση  του  ΣΕΛΠΕ  στο  τραπέζι  ενός  δήθεν  «Κοινωνικού  Διαλόγου». 
Σε  ότι  µας  αφορά ,  η  ΟΙΥΕ  µαζί  µε  το  σύνολο  του  συνδικαλιστ ικού  κινήµατος  και  των  εργαζοµένων  
ΛΕΜΕ :   

 
ΠΟΤΕ  ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ !  
Και  έτσι  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 /12/2009 
 

Προς 
Κα Λούκα Κατσέλη 
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΜΕ  ΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΟΙΥΕ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ  ΚΥΡΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ  

ΑΡΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ  ΩΡΑΡΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
   
Κυρία  Υπουργέ  
 
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  – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ  
 

 
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  
Προσωπικό  ψυγε ίων ,  πωλητές  κρέατος ,  αλλαντ ικών  και  τυρ ιών :  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.  
 
 

Αποθήκες  (Εµπόριο  – Παροχή  Υπηρεσιών )  
Εργάτες  Αποθήκης  (φορτοεκφορτωτ ικών  εργασιών ) :   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.  
 
 

Τηλεφωνικά  Κέντρα  – Call  Centres 
Υπάλληλοι  τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης  πωλητών :  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.    
 

Ιδιωτικές  τηλεπικοινωνίες  
Τεχνικοί  σταθµών  βάσης :   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  κυβερνητική  ΕΠΙΘΕΣΗ ,  που  στρέφεται  ενάντια  στα  ασφαλιστικά  δικαιώµατα  
των  εργαζόµενων ,  µε  το  πρωτοφανές  σε  σκληρότητα  Νοµοσχέδιο ,  που  κατέθεσε  χθες  στη  Βουλή .  Η  
επίθεση  της  Κυβέρνησης  αφορά  συνολικά  στην  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ .  Με το πρόσχηµα της διοικητικής 
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συγχώνευσης αλλάζει συθέµελα τον ασφαλιστικό χάρτη της χώρας.  Η  επίθεσή  της  αφορά  όλους  τους  
εργαζόµενους  και  τους  αυτοαπασχολούµενους ,  ανεξαρτήτως  ηλικ ίας ,  φύλου  ή  ένταξης  σε  
ασφαλιστικό  φορέα .  
ΤΟ  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  
• Συντρίβε ι  τη  νέα  γενιά , στερώντας της οποιαδήποτε κοινωνική παροχή είχαν γνωρίσει οι προηγούµενες γενιές. 
• Συνθλίβει  και τους εργαζόµενους πριν το 1993 και µετά και δεν αφήνει τίποτε όρθιο. 
• Επιφυλάσσει τη  χε ιρότερη  µοίρα  για  τ ις  µητέρες  εργαζόµενες , τις οποίες «τιµωρεί» µε την αύξηση της 

«ποινής» (που αντιστοιχεί σε µε ίωση  της  σύνταξης ) για τις πρόωρες συντάξεις και τις οδηγεί σε οµηρία, όταν 
τους επιτρέπει να θεµελιώνουν σύνταξη στα 50, αλλά να πάρουν σύνταξη στα 55. 

• Καταστρέφει  τα  επικουρικά  ταµεία  των  κλάδων  µας  (Εµπορίου ,  Τροφίµων ,  Ναυτ ιλιακών  
Υπαλλήλων ) ,  καταληστεύοντας  τα  αποθεµατ ικά  µας  και  µειώνοντας  τ ις  επικουρικές  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  ΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΙΥΕ   

ΠΕΜΠΤΗ  13 ΜΑΡΤΙΟΥ  2008 (08.00 - 11 .00  π .µ.)  
ΑΝΑΚΟΙΝ�ΣΗ  – �ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

 
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σε έκτακτη συνεδρίαση της αποφάσισε την: 

ΚΗΡΥΞΗ  3ωρης  ΣΤΑΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  -  ΠΕΜΠΤΗ  13 ΜΑΡΤΙΟΥ  2008 
�ΡΕΣ  ΑΠΟ  08.00  – 11.00  π .µ. 

και  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΡ�ΣΗΣ  �ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  ( 8-10  π .µ .)  στο  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (ΣΤΑ�ΙΟΥ  29  ΑΘΗΝΑ)  

ΓΙΑ  ΤΗ  Σ�ΤΗΡΙΑ  Τ�Ν ΕΠΙΚΟΥΡΙΚ�Ν  ΤΑΜΕΙ�Ν Τ�Ν  ΚΛΑ��Ν  ΜΑΣ  
ΕΤΕΑΜ  ( Ιδ ιωτικών  Υπάλληλων )  - ΤΕΑΥΕΚ  (Εµποροϋπαλλήλων )  - ΤΕΑΥΕΤ  (Εργαζοµένων  στα  Τρόφιµα )  

- ΤΑΝΠΥ  (Ναυτιλιακών  Υπαλλήλων )  
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  καθαρό  ότι  τα  τρία  �ΕΝ  του  πρωθυπουργού  προεκλογ ικά  (�ΕΝ  αυξάνοντα ι  οι  
εισφορές ,  �ΕΝαυξάνονται  τα  όρια  συνταξ ιοδότησης ,  �ΕΝ µειώνοντα ι  οι  συντάξε ις )  µετατράπηκαν  
για  µας ,  σε  ακριβότερα  (εισφορές ) ,  αργότερα  (σύνταξη) ,  λιγότερα  (χρήµατα ) .  
• 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  την  ΠΕΜΠΤΗ  13  ΜΑΡΤΗ  στη  ΣΥΓΚΕΝΤΡ�ΣΗ ,  8-10  π .µ .στο  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
(ΣΤΑΔΙΟΥ  29 ΑΘΗΝΑ)  

ΤΩΡΑ  ΟΙ  ΜΑΣΚΕΣ  ΠΕΦΤΟΥΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝ  ΤΑ  ΤΑΜΕΙΑ  ΜΑΣ  
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  και  ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΣ  
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Η  ΟΙΥΕ  για  το  Δηµοψήφισµα  στο  Αφαλιστικό  
 

Αθήνα  23 Μαρτίου  2008 
 

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. 

 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

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, συνιστά  
ευθε ία  παραβίαση  της  Συλλογ ικής  Σύµβασης  Εργασίας  καθώς  και  της  πρότερης  Εθν ικής  Συµφωνίας  
πού  είχαν  υπογράψε ι  οι  οργανώσε ις  εργοδοτών  (ΕΣΕΕ ,  ΣΕΣΜΕ ,  ΣΕΛΠΕ)  και  των  εργαζοµένων  (ΟΙΥΕ) .   
 
Για  το  λόγο  αυτό   και  προκειµένου  η  Οµοσπονδία  µας  να  διασφαλίσε ι  την  εφαρµογή  της  ΣΣΕ  και  τα  
δικαιώµατα  των  εργαζοµένων ,  µε  οµόφωνη  Απόφαση  της  Διοίκησής  της  που  κοινοποιήθηκε  
νοµ ίµως ,  αρµοδίως  και  εξωδίκως  στις  εργοδοτ ικές  οργανώσε ις  (όπου  µέλος  µ ιας  εξ΄  αυτών   ε ίναι   
και  το  ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ )  έχει  κηρύξει  για  κάθε   Σάββατο    από  ώρες  18 .00  έως  20.00  µ.µ.   και  γ ια  όσα  
καταστήµατα  παραµένουν  ανοιχτά  κατά  τ ις  προαναφερθείσες  ώρες ,  ΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ .   
 
Με βάση τα παραπάνω, τα οποία άλλωστε επικαλεστήκαµε και σε σχετική τριµερή συνάντηση στο Υπουργείο 
Απασχόλησης, και τα οποία έγιναν αποδεκτά, θεωρούµε  ότι  η  επίπληξη προς  τον  κ .  Κοντολέων  είνα ι  άνευ  
αντικειµένου  και  γ ια  το  λόγο  αυτό  ζητούµε  να  αναγνωριστεί  το  δικαίωµά  του  να  µην  εργάζετα ι  κατά  
το  παραπάνω  χρονικό  διάστηµα  χωρίς  αυτό  να  έχει  καµία  απολύτως  συνέπε ια  στην  µ ισθολογ ική  και  
υπηρεσιακή  του  κατάσταση .  
 
 
Φεβρουάριος 2008 
 
 

Παρέµβαση – καταγγελία ΟΙΥΕ 
ενάντια στην εργοδοτική τροµοκρατία στην εταιρεία Wind 

 
Η  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΣΤΗΝ  TIM HELLAS  (WIND) ΔΕΝ ΘΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ  

 
Η  Οµοσπονδία  Ιδιωτικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος  (ΟΙΥΕ)  καταδικάζει την απαράδεκτη και τραµπούκικη 
προσπάθεια διευθυντικού στελέχους της εταιρείας WIND στη Θεσσαλονίκη, να τροµοκρατήσει πριν από λίγες µέρες 
τους εκπροσώπους του Σωµατε ίου  Εργαζοµένων  που θέλησαν να ενηµερώσουν στους χώρους εργασίας τους 
συναδέλφους τους.  
 
Ιδιαίτερα  στον  ιδ ιωτ ικό  τοµέα ,  τέτοιου είδους ενέργειες  που  προσβάλλουν  την  αξιοπρέπεια  και  τα  
δικαιώµατα  των  εργαζοµένων ,  όχι µόνο δεν αποτελούν µεµονωµένα περιστατικά, αλλά αντιθέτως υποθάλπονται 
και ενθαρρύνονται από  τους ίδιους τους εργοδότες (όπως η WIND). 
Εργοδότες που κατά τα άλλα ξοδεύουν  εκατοµµύρια  Ευρώ  προκε ιµένου  να  διαφηµ ιστούν  ως  
επιχε ιρήσε ις  που  έχουν  «Κοινων ική  Ευθύνη», 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 

 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΤΗΣ   WIND  
Στάση  Εργασίας   Τετάρτη   9  ΙΟΥΛΙΟΥ ,  2:00  – 5 :00 µ.µ. 

 
Η  Οµοσπονδία  ιδιωτικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος  (ΟΙΥΕ)  συµπαραστέκεται  στον  δίκα ιο  αγώνα  των  
εργαζοµένων  στην  Ετα ιρεία  WIND, οι οποίοι έχουν προκηρύξει Στάση Εργασίας την Τετάρτη 9/7/2008, µε 
αιτήµατα:     
  

1. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ .  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ  ΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ ,  µε 
βάση τα αιτήµατα του Σωµατείου. Καµία καθυστέρηση – κωλυσιεργία από την WIND στις διαδικασίες του 
ΟΜΕΔ. 

2. Η διοίκηση της WIND να πάρει εγγράφως θέση για τη µήνυση στελέχους της Εταιρείας ενάντια σε εργαζόµενο.    
3. Όχι στην εντατικοποίηση της δουλειάς. Να γίνουν άµεσα οι αναγκαίες προσλήψεις σε όλα τα τµήµατα. Να 

µειωθούν οι ώρες των υπερωριών. 
4. 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. 

 
Καλούµε  τη  Διοίκηση  της  εταιρε ίας  να  σταµατήσει  τώρα  την  ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ  ΤΗΣ  και  την  ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ  
ΤΗΣ  γ ια  τα  αιτήµατα  των  εργαζοµένων  και  να  προσέλθε ι  στις  διαπραγµατεύσεις  άµεσα .   
 

 

Παρέµβαση ΟΙΥΕ  
ενάντια στην απόλυση στην εταιρεία «TELEPERFORMANCE” 

 
Αθήνα 10/7/2008 

ΝΑ  ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ  Η  ΑΠΟΛΥΣΗ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  ΣΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
«S-800 ELEPERFORMANCE»! 

 
Η  Οµοσπονδία  Ιδιωτικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος  (ΟΙΥΕ)  καταγγέλλε ι  την  εκδικητική ,  παράνοµη  και  
καταχρηστ ική  απόλυση  του  συν .  Ορέστη  Κώτσια  από  την  εταιρεία  S-800 TELEPERFORMANCE, ο  
οποίος  µαζί  µε  άλλους  εργαζοµένους  τόλµησε  να  διεκδικήσε ι  τα  εργασιακά  του  δικα ιώµατα ,  την  
εφαρµογή  της  Συλλογικής  Σύµβασης  Εργασίας  και  να  συµµετάσχει  στις  Απεργιακές  κινητοποιήσε ις  
για  το  Ασφαλιστ 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 δεδουλευµένων  
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  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  ΕΞΩ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

(ΘΗΣΕΩΣ  330 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)  - ΔΕΥΤΕΡΑ  14  ΙΟΥΛΙΟΥ ,  3 :30 ΤΟ  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  
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Σεπτέµβριος 2008 
 

Συµπαράσταση ΟΙΥΕ 
στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου ενάντια στην διωξή του για 

συνδικαλιστική δράση 
 

Αθήνα  12.9.2008  
ΨΗΦΙΣΜΑ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

 
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) εκφράζει τη συµπαράσταση στο συνάδελφο  Πουλόπουλο   
Δηµήτρη ,  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  
ΝΑΥΤΙΚΟ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ  
 «ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» 
Ερµούπολη  Σύρος  
 
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), καταγγέλλει τη συστηµατική δίωξη που η εταιρία σας ασκεί  
ενάντια στον  συνάδελφό  µας Παλαιολόγο  Αντώνη ,  Πρόεδρο   του  Σωµατε ίου  Ιδιωτικών  Υπαλλήλων  Νήσου  
Σύρου ,  λόγω  της  συνδικαλιστικής  του  ιδιότητας  και  δράσης .   
 
Είνα ι  απαράδεκτο  και  προφανώς  παράνοµο  να  απε ιλείτε  τον  συνάδελφο  µας :   α )  είτε  µε  απόλυση  β)  
είτε  µε  περικοπή  αποδοχών  µη  εντάσσοντάς  τον  στην  οικεία  Συλλογική  Σύµβαση  Εργασίας  των  
Ναυτικών  Πρακτορείων ,  είτε  γ )  µε  µη  ανάθεση  καθηκόντων  όπως  έχετε  υποχρέωση   
Και  µε  την  προσχηµατ ική  δικα ιολογία  της  «δυσφήµησης» της  Ετα ιρίας  σας ,  επειδή  άσκησε   (και  
λόγω  της  συνδικαλιστικής  του  ιδ ιότητάς )  το  νόµιµο  δικαίωµά  να  καταγγείλει  στα  αρµόδια  από  το  
Νόµο  όργανα ,  τη  µη  τήρηση  των  κανόνων   υγε ίας  και  ασφάλειας  στην  εταιρ ία  σας .   
 
Ζητούµε  άµεσα :    

• να σταµατήσετε να προσβάλλετε και να θίγετε την προσωπικότητα του συν. Παλαιολόγου  Αντώνη  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  
 
Διαφορετ ικά ,  και  σε  κάθε  περίπτωση ,  ο  εργαζόµενος ,  το  πρωτοβάθµ ιο  σωµατείο ,  το  Εργατ ικό  
Κέντρων  Κυκλάδων ,  η  Οµοσπονδία  µας  και  η  ΓΣΕΕ  (ως  ανώτατο  συνδικαλιστικό  όργανο ) ,  
επιφυλασσόµαστε  να  προσφύγουµε  σε  κάθε  νόµ ιµο  µέσο ,  προκε ιµένου  να  σταµατήσετε  τ ις  απειλές  
και  τ ις  διώξε ις  εναντίον  του  συναδέλφου  µας  Α .  Παλαιολόγου ,  ώστε  να  συνεχίσει  να  εργάζεται  
κανονικά  στην  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  24/10/2008 
 
ΟΙ  ΔΙΩΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΙ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΟ  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ   ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   KUHNE NAGEL ΕΛΛΑΣ  

ΔΕΝ  ΘΑ  ΠΕΡΑΣΟΥΝ !  
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΕΒΑΣΜΟ  ΤΩΝ  ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
 
 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  και  
αντιπροσωπευτ ικό  Σωµατείο  των  Εργαζοµένων  στην  Εκµετάλλευση  της  Αποθήκης  της  στο  Τάµπαση  
Βοιωτ 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  κρούσµα  ήταν  η  αποστολή  
εξωδίκου  στον  Αντιπρόεδρο  του  Σωµατείου  Παναγιώτη  Κωνσταντ ίνου ,  επειδή  τόλµησε  να  
ζητήσει  την  -- από  το  νόµο  προβλεπόµενη---  ολιγόωρη  απουσία  του  από  την  εργασία ,   ώστε  
να  υπερασπίσει  συναδέλφους  του  που  διεκδικούν  την  επαναπρόσληψή  τους  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  εργοδότες  έχουν  αποθρασυνθε ί !  ΔΕΝ ΠΑΕΙ  ΑΛΛΟ  ΠΙΑ!  

 
Ειδ ικά  στον  ιδ ιωτ ικό  τοµέα ,  παραβιάζουν  κάθε  έννοια  νοµιµότητας ,  προκε ιµένου  να  µην  υπάρχει  
συνδικαλισµός  και  οποιαδήποτε  συλλογ ική  δράση  που  θα  υπερασπίζε ι  τα  συµφέροντα   των  
εργαζοµένων .  
 
Η Οµοσπονδία µας είναι στο πλευρό των εργαζοµένων της KUHNE NAGEL και αγωνίζεται για την κατοχύρωση των 
θεµελιωδών  συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων τους.  
 
 Καλούµε  το  Υπουργε ίο  Απασχόλησης  να  παρέµβε ι  άµεσα   προς  τη  Διο ίκηση  της  Εταιρε ίας ,   ώστε  να  
σταµατήσουν  ΤΩΡΑ  οι  διώξε ις  και  η  τροµοκρατ ία  ενάντια  στο  Σωµατείο  και  τους  εργαζόµενους .   
 
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  τ ις  απολύσεις .  
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Αθήνα 30.10.2008 
 

ΟΛΟΙ  ΣΤΟ  ΠΛΕΥΡΟ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ  ALTEC TELECOMS 
ΝΑ  ΜΗΝ  ΧΑΘΕΙ  ΚΑΜΙΑ  ΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΗΝ  ΚΡΙΣΗ  ΝΑ  ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΟΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  

  
Η  Οµοσπονδία  Ιδιωτικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος  (ΟΙΥΕ)  εκπροσωπώντας  το  σύνολο  των  εργαζοµένων  
στις  ιδ ιωτ ικές  υπηρεσίες  και  στον  κλάδο  Πληροφορικής ,  εκφράζε ι  την  αµέρ ιστη  συµπαράστασή  της   
στους  εργαζόµενους  της   ετα ιρείας   ALTEC TELECOMS,  οι  οποίο ι  δίνουν  τον  αγώνα  γ ια  την  
επιβίωση  της  επιχε ίρησης ,  τη  διασφάλιση  των  θέσεων  εργασίας  τους  και  την  καταβολή  των  
δεδουλευµένων  τους .    
 
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  

ΖΗΤΟΥΜΕ :  
· 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 

 
 ΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ:  
 
Στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί έξω από το Υπουργείο Απασχόλησης (Πειραιώς 40) την 
Παρασκευή  31/10 και  ώρα  11 :30 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  τ ις  διώξεις  στην  

εταιρεία  Wind 
 

ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ  - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΤΟΥΣ  ΤΟΠΟΥΣ  
ΔΟΥΛΕΙΑΣ  

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  ΣΤΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ   EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  TIM HELLAS (WIND) 
ΚΑΙ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ  ΤΗ  ΔΙΩΞΗ  ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Η  Οµοσπονδία  Ιδιωτικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος  (ΟΙΥΕ)  καταγγέλλε ι  την  εταιρεία  WIND, η  οποία  µέσω  
στελεχών  της  µηνύε ι  εκλεγµένους  εκπροσώπους  των  εργαζοµένων ,  επειδή  «τόλµησαν» να  
υπερασπιστούν  τα  στοιχειώδη  δικα ιώµατα  τους .  
 
Την  Τετάρτη  26 Νοεµβρίου  2008 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 και  µέλος  του  Διοικητικού  Συµβουλίου  του  Πανελλήν ιου  Σωµατείου  
Εργαζοµένων  στην  ΤΙΜ (WIND)  Στέφανο  Μάλαµα .  
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  Στέφανος  Μάλαµας  σύρεται  στο  δικαστήριο  γιατ ί  τόλµησε  να  διεκδικήσε ι  να  υπάρχουν  καθίσµατα  
για  την  ανάπαυση  των  εργαζοµένων  στο  κατάστηµα  της  WIND στην  οδό  Τσιµισκή  της  Θεσσαλον ίκης .  
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  ΟΙΥΕ  καταδικάζε ι  και  καταγγέλλε ι  τέτοιου  είδους  ενέργειες  που  πλήττουν  τα  εργασιακά  
δικαιώµατα  και  τ ις  συνδικαλιστικές  ελευθερ ίες  και  καλεί  όλους  τους  εργαζόµενους  να  
υπερασπιστούν  το  δικαίωµα  στον  ελεύθερο  συνδικαλισµό  και  τη  δηµοκρατία  στους  χώρους  
δουλε ιάς .  Καλούµε  τους  εργαζόµενους  και  τα  Σωµατεία  µέλη  της  Οµοσπονδίας  µας  να  παρευρεθούν  
στη  δίκη ,  εκδηλώνοντας  τη  συµπαράσταση  και  την  αλληλεγγύη  τους  στους  εργαζόµενους  της  WIND.  
 
 
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  
  Υπουργό  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας ,   
 
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 

 
 
 

ΑΠΟΛΥΣΗ  ΜΕ  ΚΛΗΡΩΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  ΣΤΗ  VODAFONE - Η  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ  ΑΣΥΔΟΣΙΑ  ΔΕΝ ΕΧΕΙ  
ΟΡΙΑ  

Η εργοδοτική αυθαιρεσία δεν έχει όρια και ξεπερνώντας κάθε φαντασία φθάνει  το  σηµε ίο  να  απολύει  
εργαζόµενους  µε…. κλήρωση!  
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Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος καταδικάζει τον απαράδεκτο και εξευτελιστικό για τους εργαζόµενους 
τρόπο απόλυσης µέσω «κλήρωσης», 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. 
Στεκόµαστε  αλληλέγγυοι στη συνάδελφο εργαζόµενη και στο Σωµατείο Εργαζοµένων στη Vodafone. 
Ζητάµε  ΕΔΩ  και ΤΩΡΑ  την επαναπρόσληψη της εργαζόµενης ως δείγµατος έµπρακτης συγνώµης.  
Καλούµε  τη Διοίκηση της VODAFONE, που χορηγεί τις άδειες f ranchise  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 
 

ΕΠΙΘΕΣΗ  ΣΤΑ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   -  Η  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΕΝ ΘΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ  
 

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  
σωµατε 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» 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  
19.2.12009 

 
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  ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ  αν  και  υπερ-κερδοφόρα  τα  τελευταία  χρόνια ,  έχει  αποδυθεί  σε  έναν  αγώνα  
εξόντωσης  των  εργαζοµένων  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 ,  συνοδευόµενα  από  την  
τροµοκράτηση  των  εργαζοµένων  και  των  εκπροσώπων  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 ΟΙΥΕ  καταγγέλλει  επίσης  την  κατάφωρα  αντεργατική ,  παράνοµη  και  καταχρηστική  προσπάθε ια  της  
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ  αρχικά  να  µεταθέσε ι  και  µετά  να  απολύσε ι  τον  Πρόεδρο  του  κλαδικού  σωµατείου  µε  
την  επωνυµία  «Σύλλογος  Πτυχιούχων  Εργοδηγών  Χηµ ικών  Νότιας  Ελλάδας» κ .  Ελευθέριο  Αδάµ και  
µε  τον  τρόπο  αυτό  να  χτυπήσε ι  τη  µόνη  δύναµη  που  αντιστέκεται  στα  αντεργατικά  σχέδια  της  
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, ζητούµε  
εκ   νέου  να  εξετάσετε  τη  δυνατότητα  χορήγησης  έκτακτου  εφάπαξ  οικονοµικού  επιδόµατος  ύψους  
1.000  € ,  προκειµένου  να  αντιµετωπίσουν   άµεσες  βιοτικές  προσωπικές  και  οικογενειακές  ανάγκες  
τους .   
 
Σας  ενηµερώνουµε ,  ότι  οι  εργαζόµενοι  δεν  µπορούν  πλέον  να  κινηθούν  ούτε  δικαστ ικά  για  τη  
διεκδίκηση  των  δεδουλευµένων  τους ,  καθώς  από  τ ις  3 /6/2009 η  Ετα ιρεία  βρίσκετα ι  σε  παύση  
πληρωµών ,  το  δε  δικαστήριο   διατήρησε  τα  ασφαλιστικά  µέτρα  που  ε ίχε  λάβε ι  η  εταιρε ία  αναφορικά  
µε  την  αναστολή  των  ατοµ ικών  διώξεων  εναντίον  της .   
 
Ως εκ τούτου, οι εργαζόµενοι της LANNET είναι σε οικονοµικό αδιέξοδο και η χορήγησή έκτακτου βοηθήµατος 
αναγκαία για την επιβίωση τους. Το  συνολικό  κόστος  για  τη  χορήγηση  του  επιδόµατος  δεν  υπερβαίνει  τα  
120 .000 €  και  µπορεί  να  καλυφθε ί  από  τον  προϋπολογισµό  του  ΟΑΕΔ  ή  τα  αποθεµατ ικά  του  ΛΑΕΚ .   
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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 

 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΑΠΕΡΓΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ WIND 14/7/2009 
 

Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) στηρίζει και συµπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων 
στην εταιρεία  κινητής  τηλεφωνίας  WIND, οι οποίοι πραγµατοποιούν, µε απόφαση του Σωµατείου τους, 24ωρη  
Πανελλαδική  Απεργία  την  Τρίτη  14 Ιουλίου  2009, 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  συµµετέχουν  
στην  Απεργιακή  Συγκέντρωση  και  Περιφρούρηση  της  Απεργίας ,  αύριο  14/7/2009 στ ις  8 .00 π .µ . στο  
κτίριο  της  Λεωφ .  Αθηνών  104-106 (απέναντι  από  τα  «Ελλην ικά  Χρηµατιστήρια»). 
 
 
 
Αυγουστος  2009 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
ενάντια  στην  απόλυση  της  συνδικαλίστριας  Ο .  Κολιούση  από  την  εταιρεία  Wind 

 
Καταδικάζουµε  την  αντ ισυνδικαλιστ ική  τροµοκρατ ία  της  διο ίκησης  της  WIND - Απαιτούµε  να  

ανακληθε ί  άµεσα  η  απόλυση  της   συνδικαλίστρ ιας   Ολγας  Κολιούση 
 
 
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  ΟΙΥΕ ,  εκφράζει  την  αλληλεγγύη  της  στη  συνάδελφο  Κολιούση  Όλγα  και  στο  επιχειρησιακό  
Σωµατείο  των  εργαζόµενων  στην  WIND, 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  ΚΡΟΥΣΜΑ  ΑΠΟΛΥΣΗΣ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΑΣ .  

Η  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ  
ΝΑ  ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ  ΤΩΡΑ  Η  ΑΠΟΛΥΣΗ  ΤΗΣ  ΕΚΛΕΓΜΕΝΗΣ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΑΣ  ΑΡΓΥΡΟΥ  

ΜΑΡΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ EΤΑΙΡΕΙΑ  ALEX PAK 
 
Οι  εργοδότες  έχουν  πλέον  αποθρασυνθεί  ! !  Δε  διστάζουν  να  καταπατήσουν  ωµά  το  Σύνταγµα  και  
τους  Νόµους  και  να  τροµοκρατούν  όποιο  εργαζόµενο  ή  συνδικαλιστή  έχει  το  σθένος  να  αντισταθεί  
στην  κατεδάφιση  των  εργασιακών  σχέσεων ,  στ ις  απολύσεις ,  στη  µείωση  του  ωραρίου  και  των  
αποδοχών ,  στις  εκδικητικές  µεταθέσεις ,  στην  καταπάτηση  των  ρεπό  και  των  αργιών .   
Χθες ήταν η εταιρεία WIND. Σήµερα  είναι  η  ετα ιρεία  ALEX PAK,  η  οποία  προχώρησε  στην  παράνοµη  και  
καταχρηστ ική  απόλυση  της  εργαζοµένης  Αργυρού  Μαρίας ,  εκπρόσωπο  των  εργαζοµένων  και  
εκλεγµένο  µέλος  του  Δ .Σ .  του  Συλλόγου  Εµποροϋπαλλήλων  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  απέλυσε  αποκλειστικά  λόγω  της  συνδικαλιστικής  της  δράσης  και  χωρίς  να  τηρήσε ι  ούτε  καν  τ ις  
στοιχειώδεις  διαδικασίες  που  προβλέποντα ι  από  το  Ν .  1264/82 και  αφορούν  την  προστασία  των  
συνδικαλιστικών  ελευθεριών  των  εκλεγµένων  συνδικαλιστών .  
Την απέλυσε επειδή άσκησε το  συνταγµατ ικά  κατοχυρωµένο  συνδικαλιστ ικό  της  καθήκον ,  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  κρούσµα  της  απόλυσης  της  συν .  Αργυρού  Μαρίας  δεν  ε ίναι  το  µοναδικό .  Είναι το τελευταίο σε µια 
σειρά τροµοκρατίας των εργοδοτών ενάντια στους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζοµένων, µε  πιο  
πρόσφατο  αυτό  της  συν .  Όλγας  Κολιούση  του  Σωµατείου  Εργαζοµένων  της  WIND. 
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  επιτρέψουµε  η  εργοδοτ ική  
τροµοκρατία  την  περίοδο  της  οικονοµ ικής  κρίσης  να  γίνει  καθεστώς ,  και  να  παγ ιώσει  νέες  
πρακτικές  των  επιχειρήσεων  εις  βάρος  των  εργαζοµένων .  
Η  ΟΙΥΕ  καταγγέλλει  τη  Διοίκηση  της  ALEX PAK,  για  την  παράνοµη  απόλυση  της  συναδέλφισσας ,  
εκλεγµένης  στο  Δ .Σ  του  Σωµατε ίου  Εµποροϋπαλλήλων  Αθήνας  και  ζητά  την  άµεση  επαναπρόσληψή  
της .  Η  ΟΙΥΕ  επίσης ,  ήδη  έχε ι  ζητήσει  από  το  Υπουργείο  Απασχόλησης  τη  σύγκληση  τρ ιµερούς  
σύσκεψης  και  ζητά  την  άµεση  παρέµβασή  του ,  ώστε  να  ανακληθεί  η  απόλυση  ! !  
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΙΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   
 
 

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 ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ  

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
 
Το  σύγχρονο  δουλεµπόριο  των  εργαζοµένων  στους  εργολάβους  καθαρισµού   έχει  πάρει  πλέον  
ανεξέλεγκτες  διαστάσεις .   
 
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 ΟΙΚΟΜΕΤ ,  της  οποίας  οι  
ηµέρες  και  τα  έργα  στον  ΗΣΑΠ  ξεπερνούν  κάθε  φαντασία .   
 
Θα πρέπει κάποιος επιτέλους να σταµατήσει αυτό το όργιο που συντελείται στον ΗΣΑΠ από την ΟΙΚΟΜΕΤ  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  Οµοσπονδία  Ιδ ιωτικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος  (ΟΙΥΕ)  και  το  Εργατικό  Κέντρο  Αθήνας  (ΕΚΑ)  από  
κοινού  καταγγείλουµε  για  µ ια  ακόµα  φορά  την  Εταιρε ία  Καθαριότητας  ΟΙΚΟΜΕΤ  για  το  όργιο  
εκµετάλλευσης   στον  ΗΣΑΠ  εις  βάρος  των  εργαζοµένων .  
 
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  υπογράφουν  για  5.30’ ώρες  απασχόλησης  και η υπόλοιπη µισή ώρα φαίνεται ως 
«διάλειµµα»! 

• Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η εταιρεία να αποκοµίζει  «διπλό  κέρδος»  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  σύµφωνα  µε  την  οποία  η  
απασχόληση  κάτω  των  30  ωρών  δεν  ασφαλίζετα ι  µε  βαρέα  ένσηµα  αλλά  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.  
 

§ Έστησε  εργοδοτικό  σωµατείο  – σφραγίδα , 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 καταδικάζει  τη δολοφονική επίθεση  ενάντια στη συναδέλφισσά µας 
Κωνσταντίνα  Κούνεβα , 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 προσπαθε ί  να  ζήσει  µε  
αξιοπρέπεια  σε  µ ια  ξένη  χώρα ,  τη χώρα  µας , παλεύοντας και διεκδικώντας τα δικαιώµατα των εργαζοµένων 
στον κλάδο της. 
Καταδικάζουµε  και  καταγγέλλουµε  µε  τον  πιο  κατηγορηµατικό  τρόπο ,  αυτή  την  εγκληµατ ική  -  
δολοφον ική  και  άνανδρη  επίθεση ,  που  µόνο  δειλο ί  θα  µπορούσαν  να  σχεδιάσουν  και  να  εκτελέσουν  
! ! !  
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  προβούν  σε  όλες  τις  παραίτητες  ενέργειες  ώστε  να  µην  αφεθε ί  η  συνάδελφός  µας  
στην  τύχη  της  ! ! !  
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. 
Στέλνουµε  µήνυµα  σε  κάθε  κατεύθυνση  ότ ι  δεν  είναι  µόνη  της ,  θα  είµαστε  δίπλα  της ,  στηρίζοντας  
τον  παραδειγµατικό ,  µέχρι  σήµερα ,  αγώνα  της  για  τους  εργαζόµενους  του  κλάδου  της  και  δεν  θα  
αφήσουµε  την  άνανδρη  αυτή  πράξη  ατιµώρητη  ! ! !  
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Ιανουάριος  2009 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
για  διεθνή  συµπαράσταση  στην  Κωνσταντίνα  Κουνεβα  

 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  (19/1/2009) 

 
Συνεχή  µηνύµατα  συµπαράστασης  και  αλληλεγγύης  στην  Κωνσταντίνα  Kούνεβα ,  Γενική Γραµµατέας της 
Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού, η οποία δέχθηκε δολοφονική επίθεση µε χηµικό οξύ,  
πληρώνοντας  µε  δραµατ ικό  τρόπο  τη  συνδικαλιστική  της  δράση ,  αλλά  και  στον  δίκαιο  αγώνα  των  
εργαζοµένων  στους  εργολάβους  καθαριότητας  ενάντια  στο  εργασιακό  Νταχάου  που καθηµερινά 
βιώνουν, αποστέλλουν  Ευρωπαϊκές  Συνδικαλιστικές  Οργανώσεις .  
 
Η  UNI Europa, το  µεγαλύτερο  κλαδικό  συνδικάτο  υπηρεσιών  της  Ευρώπης ,  µέλος  της  οποίας  είνα ι  η  
ΟΙΥΕ ,  έστε ιλε  το  ακόλουθο  µήνυµα  στην  οργάνωσή  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. Πολύ  συχνά ,  οι  συνδικαλιστές  σε  όλον  τον  κόσµο  πέφτουν  θύµατα  φυσικών  και  
ψυχολογικών  επιθέσεων  ή  δολοφονούνται .  
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 
«κλείσουν» 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, ορθώς  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! 

• Ζητούµε  από την Αστυνοµία και τη Δικαιοσύνη τη γρήγορη και πλήρη διαλεύκανση της πρωτοφανούς για τα 
ελληνικά δεδοµένα δολοφονικής επίθεσης.  

• Απαιτούµε  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. 

• Ζητούµε  τον εντοπισµό και την αυστηρή τιµωρία των ενόχων. 
 
Η ΟΙΥΕ καλεί επίσης, το Υπουργείο  Απασχόλησης  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 ,  
ΟΙΥΕ ,  ΕΚΑ ,  ΠΕΚΟΠ ) ,  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  Οµοσπονδία ,  κατ΄  επανάληψη  είχε  παρέµβε ι  προς  τα  αρµόδια  ελεγκτ ικά  όργανα  (ΣΕΠΕ ,  ΙΚΑ) ,  
ώστε  να  διερευνηθούν  καταγγελίες  για  συστηµατική  καταπάτηση  των  εργασιακών  και  ασφαλιστικών  
δικαιωµάτων  στους  εργολάβους  καθαρισµού  και  να  διενεργηθούν  έλεγχοι  στους  χώρους  εργασίας ,  
ενώ  είχε  συγκαλέσε ι  στο  Υπουργε ίο   Απασχόλησης  και  τρ ιµερείς  συσκέψεις ,  ώστε  οι  εργοδότες  
(συµπεριλαµβανοµένης  και  της  εταιρε ίας  ΟΙΚΟΜΕΤ  στην  οποία  εργάζετα ι  η  συν .  Κ .  Κούνεβα )  να  
πάψουν  επιτέλους  να  εκµεταλλεύοντα ι  µε  αισχρό  τρόπο  τους  εργαζόµενους  και  θρασύτατα  να  
καταπατούν  στοιχειώδη  εργασιακά  δικαιώµατα .  
 
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, δεσµεύτηκε  να  συνεχίσει  και  να  εντείνει  τον  αγώνα  
των  εργαζοµένων  ώστε  να  σταµατήσει  επιτέλους  η  εργοδοτ ική  αυθαιρεσία  και  τροµοκρατ ία  στους  
χώρους  δουλειάς  και  να  γίνουν  σεβαστά  τα  στοιχειώδη  εργασιακά  και  συνδικαλιστικά  δικαιώµατα .  
 
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 ΠΟΥ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ  
ΑΠΟ  ΚΟΙΝΟΥ  ΟΙΥΕ  ΚΑΙ  ΠΕΚΟΠ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΕΞΗΣ :   
 

1. Η  δολοφον ική  απόπε ιρα  ενάντια  στην  Κ .  Κούνεβα  αποτελεί  σοκαριστ ικό  και  πρωτοφανές  γεγονός  για  
όλη  την  κοινωνία  µας  και  τους  δηµοκρατ ικούς  της  θεσµούς .  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.  

2.  Η  Οµοσπονδία  για  µ ια  ακόµη  φορά  επιβεβαιώνει  την  αλληλεγγύη  και  την  πλήρη  συµπαράσταση  της  
στην  Κ .  Κούνεβα  και  στους  εργαζόµενους  στον  κλάδο  των  εργολάβων  καθαρισµού  που  αναγκάζονται  
να  εργάζονται  σε  απάνθρωπες  και  εξοντωτικές  συνθήκες .  ΄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.  

3.  Καλε ί  τη  φυσική  και  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργε ίου  Εσωτερικών  και  της  Ελληνικής  Αστυνοµ ίας ,  να  
διερευνήσουν  σε  βάθος  τη  δύσοσµη  αυτή  υπόθεση  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  Υπουργό  Εσωτερικών  και  την  ηγεσία  της  Αστυνοµ ίας  για τη γρήγορη 
αποκάλυψη και τιµωρία των ενόχων της δολοφονικής απόπειρας.  

4.  Η  ΟΙΥΕ ,  µε  τη  συµµετοχή  και  του  πρωτοβάθµιου  – σωµατείου  (ΠΕΚΟΠ ) ,  να  αναδε ίξει  - µε  καµπάν ια  
και  εξορµήσε ις  στους  χώρους  δουλειάς  - ακόµα  περισσότερο  τα  προβλήµατα  των  εργαζοµένων  
στους  εργολάβους  και  να  ηγηθεί  άµεσα  συγκεκριµένων  αγωνιστ ικών  δράσεων  που θα αναγκάσουν 
κυβέρνηση και εργοδότες να εφαρµόζουν την εργατική – ασφαλιστική νοµοθεσία.  

5. Να  ζητήσει  άµεσα  και  από  κοινού  µε  το  Σωµατείο  συνάντηση  µε  την  Υπουργό  Απασχόλησης ,  
προκειµένου  να  ζητήσε ι  την  κατάργηση  των  εργολαβιών  στο  δηµόσιο  και  ευρύτερο  δηµόσιο  τοµέα  
και  τη  θεσµοθέτηση  ενός  νοµοθετικού  πλαισίου  γ ια  τ ις  εργολαβίες  του  ιδιωτικού  τοµέα , το οποίο θα 
διασφαλίζει και θα εφαρµόζει τις ΣΣΕ, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, την αυστηρή τήρηση µέτρων υγείας 
και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.  

6. 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  ΣΕΠΕ  να  δηµοσιοποιε ί  άµεσα  τα  στοιχεία  των  εργοδοτών  που  κάνουν  παραβιάσε ις  
και  να  εξαντλεί  την  αυστηρότητα  ποινικών  και  αστ ικών  κυρώσεων  που  µπορεί  να  επιβάλει .   
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7.  Να  ζητήσε ι  συνάντηση  µε  την  ηγεσία  του  Δικαστικού  Σώµατος ,  η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει την 
άµεση παραποµπή των ενόχων στο δικαστήριο και την εξάντληση κάθε αυστηρότητας στις ποινές.  

8.  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.  

9.  Τέλος ,  η  ΟΙΥΕ  καλε ί  όλες  τ ις  Οµοσπονδίες ,  τα  Εργατικά  Κέντρα  και  τα  πρωτοβάθµ ια  σωµατεία  σε  όλη  
τη  χώρα ,  να  ευαισθητοποιηθούν  ακόµα  περισσότερο  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  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  ΤΗΝ  ΕΜΠΡΑΚΤΗ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
ΟΛΟΥ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ .   
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΟΙΥΕ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

 
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. 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.  

2. Θεσµοθέτηση ενός αυστηρού και διαφανούς νοµοθετικού πλαισίου για τις εργολαβίες. - Εφαρµογή  ενός  
µοναδικού  και  ενιαίου  συστήµατος  ανάθεσης  υπεργολαβιών ,  που θα υπολογίζει το ελάχιστο κόστος 
ανάθεσης µε συγκεκριµένο προϋπολογισµό τόσο ως προς το εργατικό (τήρηση  ΣΣΕ  και  της  εργατικής  
νοµοθεσίας ) και το ασφαλιστικό κόστος (πλήρης ασφαλιστική κάλυψη µε βαρέα και ανθυγιεινά), αλλά και το νόµιµο 
εργολαβικό κέρδος. - Καµία  προσφορά  κάτω  του  ελάχιστου  παραπάνω  συνολικού  κόστους  να  µη  γ ίνεται  
δεκτή .   

3. Θεσµοθέτηση πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης στα βαρέα και ανθυγιεινά ανεξαρτήτως ωρών απασχόλησης (κατάργηση 
του απαιτούµενου ελάχιστου ηµερήσιου χρόνου απασχόλησης για ασφάλιση στα ΒΑΕ).  

4. Θεσµοθέτηση Μητρώου Εργολάβων και χορήγηση αδείας µε αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια.  
5. 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  καταβολή  της  µισθοδοσίας  να  γίνεται  από  τον  αναθέτοντα  και  όχι  από  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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (ΟΙΥΕ)  

ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΗΣΑΠ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ  (ΠΑΣΕΦ )  

 
 
 
 
Προς 
- Υπουργό Απασχόλησης, Κα Φάνη Πετραλιά 
- Υφυπουργό Απασχόλησης, Κα Σοφία Καλατζάκου 
- Ειδικό Γραµµατέα ΣΕΠΕ. κ.  
 
Θέµα :  Επείγουσα  διενέργεια  ελέγχων  στην  Εταιρε ία  Φύλαξης  σταθµών ,  συρµών ,  εγκαταστάσεων  κλπ  

των  ΗΣΑΠ  
 
 
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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Συγκεκριµένα  καθηµερινά  διαπιστώνοντα 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  αποτέλεσµα  να  τ ίθεται  άµεσα  ζήτηµα  
δηµόσιας  ασφάλειας  και  προστασίας  του  επιβατικού  κοινού .   
- 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, αλλά  αφορά  τη  δηµόσια  ασφάλε ια  και  την  προστασία  του  επιβατικού  
κοινού ,  ζητούµε  άµεσα  να  δώσετε  εντολή  στις  υπηρεσίες  του  ΣΕΠΕ  για  διενέργεια  πολλαπλών ,  
εκτεταµένων  και  συστηµατ ικών  ελέγχων  σε  χώρους   Φύλαξης  (σε  σταθµούς  συρµούς  και  
εγκαταστάσε ις )  και  στην  εν  λόγω  Εταιρε ίας ,  παρουσία  εκπροσώπων  των  οργανώσεων .   
 
Ζητούµε  επίσης ,  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  παραβάσεις  να  επιβληθούν  από  τον  ΣΕΠΕ  και  µε  
κάθε  αυστηρότητα ,   οι  προβλεπόµενες  από  το  νόµο  διοικητ ικές  και  ποιν ικές  κυρώσε ις .   
 
Τέλος ,  επιφυλασσόµαστε  για  κάθε  περαιτέρω  νόµ ιµη  ενέργειά  µας .   
 

 
Μάϊος 2009  
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
για  ακύρωση  διαγωνισµών  ανάθεσης  καθαρισµού  σε  εργολαβική  εταιρεία  στο  ΑΤΤΙΚΟ  

ΜΕΤΡΟ   
 

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  εργασιακό  
κόστος  του  έργου  µε  βάση  τα  ηµεροµ ίσθια  του  2008!  - και  όχι  τα  ισχύοντα  ηµεροµ ίσθια  του  2009,  
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  προσφορά  δεν  υπολογ ίζε ι  οποιοσδήποτε  προσαυξήσεις  (επιδόµατα )  που  τυχόν  
δικαιούντα ι  οι  εργαζόµενοι  (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  τρόποι  υπολογισµού  για  την  κάλυψη  των  ρεπό ,  των  αδειών  
και   τυχόν  ασθενειών  αλλά  και  οι  τρόποι  υπολογισµού  των  νυχτερινών ,  των  δώρων  Χριστουγέννων  
κλπ  είνα ι  υπο-κοστολογηµένοι ,  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  άκυρη  η  κατακύρωση  του  διαγωνισµού  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  βάση  τα  παραπάνω ,  οφείλουµε  να  επισηµάνουµε  ότ ι  οι  παραπάνω   παραλε ίψεις  σας  και   τυχόν  
ανάθεση  έργου  χωρίς  την  πλήρη  και  χωρίς  προϋποθέσεις   διασφάλιση  των  µισθολογικών  και  
ασφαλιστικών  δικα ιωµάτων  των  εργαζοµένων  σε  οιονδήποτε  εργολάβο ,  θα  µας  βρει  κατηγορηµατικά  
αντίθετους .    
 
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 συνήθη  πρακτική  και τακτική   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  λόγο  αυτό ,  η  Οµοσπονδία  µας  και  στην  περίπτωση  που  η  ανάθεση  του  Έργου  σε  εργολάβο  
που  δεν  διασφαλίζε ι  όλα  όσα  σας  προαναφέραµε ,  ζητά   την  ακύρωση  ανάθεσης  του  έργου  και  
προκήρυξη  νέου  διαγωνισµού ,  σύµφωνα και µε τις σχετικές εγκυκλίους του Υφυπουργού Απασχόλησης  & 
Κοινωνικής Προστασίας, κ. Γιακουµάτου, αφού εξετάσετε τις επισηµάνσεις µας, προκειµένου να εφαρµοστεί στην  
πράξη  η καταγραφόµενη βούλησή σας, σχετικά µε τη νόµιµη  και  σύννοµη  απασχόληση ,  καθώς  και  
ασφάλιση  των  εργαζοµένων    που θα αναλάβουν την περάτωση του έργου αυτού !  
Αναµένοντας τις άµεσες δικές σας ενέργειες ως προς την επίλυση του ζητήµατος   
 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
για  ακύρωση  διαγωνισµών  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/νση  Δοικητ ικής  Υποστήριξης   
 
 
Κύριοι,   
 Περιήλθαν  σε  γνώση  της  Οµοσπονδίας  µας  (η  οποία  και  εκπροσωπεί  πανελλαδικά  τους  
εργαζόµενους  στους  εργολάβους  καθαρισµού) ,  τα  στοιχεία  των  διαγων ισµών  για  την  ανάδε ιξη  
αναδόχων  καθαρισµού  στους  κρατ ικούς  αερολιµένες  Ρόδου  και  Μυκόνου  που  ολοκληρώθηκαν  
πρόσφατα  καθώς  και  τα  στοιχε ία  των  προσφορών  που  αποσφραγ ίστηκαν .   
Oι φερόµενοι ως µειοδότες των διαγωνισµών (η εταιρεία «ΥΑΔΕΣ» για τον αερολιµένα Ρόδου και η εταιρεία «XL CLEAN 
SERVICES» για τον αερολιµένα Μυκόνου) υπέβαλαν  οικονοµ ικές  προσφορές ,  το  ύψος  των  οποίων  είνα ι  
πολύ  κάτω  του  εργασιακού  κόστους .   
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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 Μυκόνου  ε ίναι  τέτοιου  ύψους ,  που  αυτοµάτως  τ ις  καθιστούν  παράνοµες ,  επε ιδή  
παραβιάζουν  κατάφωρα  την  εργατική  νοµοθεσία  και  τα  µισθολογικά  και  ασφαλιστ ικά  δικα ιώµατα  
των  εργαζοµένων  που  θα  απασχολήσουν  οι  εν  λόγω  εταιρείες .   
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, τότε  
είναι  εµφανέστατο  ότι  οι  µε ιοδότες   εργολάβοι  και  προκε ιµένου  να  «βγε ι» το  έργο ,  θα  συµπιέσουν  
ακόµα  περισσότερο  το  εργασιακό  κόστος ,  ε ίτε  καταστρατηγώντας  εκτεταµένα  την  εργατική  
νοµοθεσία  και  τη  ΣΣΕ ,  είτε  απασχολώντας  αναγκαστικά  µικρότερο  αριθµό  εργαζοµένων  µε  
περισσότερες  ώρες  απασχόλησης  και  χωρίς  την  καταβολή  των  νοµίµων  αποδοχών !  (ρεπό ,  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 ,67  από  1 .1 .2009 και  σε  €  39,19  από  1.9.2009.   
Επίσης  δεν  διασφαλίζουν  ούτε  την  χορήγηση  των  ρεπό ,  των  αδε ιών  και  τυχόν  ασθενειών ,  ούτε  την  
καταβολή  των  νυχτερ ινών  αποδοχών ,  των  δώρων  Χριστουγέννων ,  Πάσχα   κλπ . ,  και  βεβαίως  ούτε  τ ις  
οποιεσδήποτε  προσαυξήσεις  (επιδόµατα )  που  τυχόν  δικαιούνται  οι  εργαζόµενοι  (επίδοµα  τρ ιετιών ,  
επίδοµα  γάµου  κλπ) .  Εκτός  και  αν  οι  µειοδότες   έχουν  διασφαλίσει ,  ότ ι  στο  έργο  θα  απασχοληθούν  
µόνο  άγαµοι  και  χωρίς  προϋπηρεσία  (σε  οιονδήποτε  εργοδότη)  εργαζόµενοι ! !   
 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  κόστος  (δεν  αφορά  το  εργολαβικό  κέρδος ) :     α) τα 208.000 € περίπου για το 
Αεροδρόµιο της Ρόδου και β) τα 27.000 € για το Αεροδρόµιο της Μυκόνου.    
Με  βάση  τα  προαναφερόµενα ,  οφε ίλουµε  να  επισηµάνουµε  ότι  τυχόν  παράλε ιψή  σας  ως  προς  την  
απαρέγκλιτη  εφαρµογή  της  εργατικής  νοµοθεσίας  και  των  ΣΣΕ  καθώς  και  τυχόν  ανάθεση  έργου  
χωρίς  την  πλήρη  και  χωρίς  προϋποθέσεις  διασφάλιση  των  µ ισθολογ ικών  και  ασφαλιστ ικών  
δικαιωµάτων  των  εργαζοµένων  σε  οιονδήποτε  εργολάβο ,  θα  µας  βρε ι  κατηγορηµατ ικά  αντίθετους  
και  θα  κάνουµε  χρήση  παντός  νοµ ίµου  δικαιώµατός  µας .   
 
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 συνήθη  πρακτ ική και τακτ ική   των εργοδοτών, που διαπιστώνουµε ότι ακολουθούν στο 
συγκεκριµένο κλάδο, µε αποτέλεσµα: 
• την  απώλεια  θέσεων  εργασίας   
• την  αύξηση  του  ποσοστού  της  ανασφάλιστης  «µαύρης» εργασίας  
• την  ε ισφοροδιαφυγή  και  απώλεια  τεράστιων  εσόδων  του  ΙΚΑ   
• τον  άµεσο  αντίκτυπο  στην  ποιότητα  των  παρεχόµενων  υπηρεσιών  µε  πληµµελή  καθαριότητα  και  
γενική  εικόνα  αντίθετη  από  αυτήν  που  εσείς  επιδιώκετε  ! ! !  

 
Για  το  λόγο  αυτό ,  η  Οµοσπονδία  µας  και  στην  περίπτωση  ανάθεσης  του  έργου  σε  εργολάβο  που  δεν  
διασφαλίζει  όλα  όσα  σας  προαναφέραµε ,  ζητά   την  ακύρωση  της  ανάθεσης  του  έργου  και  
προκήρυξη  νέου  διαγων ισµού ,  σύµφωνα και µε τις σχετικές εγκυκλίους του Υφυπουργού Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας, κ. Γιακουµάτου, αφού εξετάσετε τις επισηµάνσεις µας, προκειµένου να εφαρµοστεί στην  
πράξη  η καταγραφόµενη βούλησή σας, σχετικά µε τη νόµιµη  και  σύννοµη  απασχόληση ,  καθώς  και  
ασφάλιση  των  εργαζοµένων  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 

 
Δόλια  και  ανήθικη  µαζική  απόλυση  28  εργαζοµένων  από  εργολαβική  ετα ιρεία  καθαρισµού  

 
 
Η  Οµοσπονδία  Ιδ ιωτ ικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος ,  καταγγέλλει  την  ηθικά  απαράδεκτη ,   και  δόλια  
µεθοδευµένη  απαλλαγή   (δηλ .  απόλυση  χωρίς  αποζηµ ίωση)  28 εργαζοµένων  από  την   
«δουλεµπορική»  εταιρε ία   ABNORR CLEANING ΕΠΕ ,  και  από  την  πρώτη  στιγµή  στέκετα ι  στο  πλευρό  
των  εργαζοµένων  για  άµεση  επαναπρόσληψή  τους .    
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  ΟΙΥΕ   

 
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  ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ  ΤΩΡΑ  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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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΝΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  
ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

 
 
Οκτώβριος 2007 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ   
ενάντια  στις  προσπάθειες  διάσπασης  του  κλάδου  

 
Μετά από χρόνια έντονων, σκληρών αγώνων και κινητοποιήσεων από κοινού τα  κατά τόπους πρωτοβάθµ ια  

σωµατε ία  καθαριστριών των Δηµοσίων σχολείων και η Οµοσπονδία  Ιδ ιωτ ικών  Υπαλλήλων  Ελλάδας  (ΟΙΥΕ )  
κατορθώσαµε, όπως σας είναι γνωστό, να διασφαλίσουµε επιτέλους το αναφαίρετο δικαίωµά µας στην εργασία µε την 
αλλαγή της σύµβασης από «έργου» σε  σχέση  εξαρτηµένης  εργασίας  αορίστου  χρόνου  ! !   
Στους αγώνες µας όλα αυτά τα χρόνια ήταν λίγοι οι  παρόντες  και πολλοί οι απόντες ! !   
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  αποτελούσε  τη  δικαίωση  του  κλάδου  ! ! !  
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 κοµήτης  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 «δήθεν» θέµατα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και για την επίλυση των αιτηµάτων του κλάδου, τα  
οποία  αφενός  ο  αναφερόµενος  σύλλογος  δεν  γνωρίζει  και  αφετέρου  δεν  τον  απασχολούν  ! ! !  
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 «Μεσσίας» και 
τάζει  λαγούς  µε  πετραχήλια ,  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 διαλύσετε  τα σωµατεία σας και να προσχωρήσετε ατοµικά  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 «ως  

δια  µαγείας» µόνο από τον Κουκοφίλιππο !!! Τα σωµατεία σας και η εκπροσώπηση του κλάδου σας µέσα από τα 
νόµιµα αιρετά εκλεγµένα Προεδρεία των συλλόγων σας αποτελούν πρόβληµα  και κίνδυνο  για τον αναφερόµενο 
συνδικαλιστή, µιας και η απαίτησή του αυτή αποδεικνύει και τη σκοπιµότητα της λαθροχε ιρίας  του  !!! Είναι ψευδής , 
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  Οµοσπονδία  των  Διοικητικών  υπαλλήλων  του  Υπουργε ίου  Παιδε ίας  

επιχε ιρεί  να  χρησιµοποιήσε ι  τ ις  καθαρίστρ ιες  µόνο  ψηφοθηρικά ,  µε  σκοπό  να  εµφαν ίσε ι  αύξηση  
των  µελών  της  ! ! !    
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;  
ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙΑ  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 δεύτερης  διαλογής , 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  θεωρούν  ισότιµα  συναδέλφους  στην  πράξη  αποδε ικνύετα ι  και  όχι  στα  λόγια  ! !   
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, αποχωρώντας  από  την  Οµοσπονδία  µας  που  στήριξε  και  οργάνωσε  το  δίκαιο  αγώνα  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  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΟΜΩΣ  ΑΠΑΝΤΟΥΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΟΧΙ  !  

 
ΔΕΝ  ΔΕΧΟΝΤΑΙ  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΚΡΙΚΟΣ  ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ  ΤΟΥΣ  

ΟΥΤΕ  ΑΛΛΟΘΙ  ΣΤΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ  ΤΟΥΣ  ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ!  
 

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Γ ΙΝΟΝΤΑΙ  ΜΕΛΗ  
ΚΑΙ   ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ  ΜΟΝΟ  ΣΤΑ  ΔΙΚΑ  ΤΟΥΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ!  

 
ΑΥΤΑ  ΠΟΥ  ΣΤΗΡΙΞΑΝ  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  ΣΑΣ  ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ  !  

 
ΑΥΤΑ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ  ΝΑ  ΠΑΛΕΥΟΥΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΚΑΙΗ  ΕΠΙΛΥΣΗ  
ΤΩΝ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ  ΤΕΛΙΚΗ  ΤΟΥΣ  ΔΙΚΑΙΩΣΗ  

 
 

  
  
 
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  τη  δικαίωση  τη  φέρνει  ο  µαζικός  συνδικαλιστικός  αγώνας ,  ότι  η  
λύση  θα  δοθεί  πολιτικά  και  όχι  µόνο  µε  δικαστικές  αποφάσε ις .  ΄Αλλωστε  εµείς  δεν  ανακαλύψαµε  
τους  συµβασιούχους  µετά  το  2004, αφού  για  πάνω  από  25 χρόνια  µε  απεργ ίες ,  συγκεντρώσεις  και  
υποµνήµατα  αγωνιζόµαστε  για  τ ις  καθαρίστρ ιες .  
 
Ήδη  από  τ ις  21 .4 .2005 (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  εισήγηση  αυτή  έγινε  οµόφωνα  δεκτή  τόσο  από  τη  �ιο ίκηση  της  ΟΙΥΕ  όσο  και  από  τα  σωµατεία  – 
µέλη  που  ενηµερώθηκαν  για  την  απόφαση  αυτή  σε  πανελλαδική  συγκέντρωση  των  Προέδρων  των  
σωµατε ίων  που  έγ ινε  στα  γραφεία  της  ΟΙΥΕ .  
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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  ΣΤΙΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΝΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ!  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  -  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΣΚ  ΣΕ  ΡΟΛΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ !  Η  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ  ΤΗ  ΝΕΑ  ΚΩΝ/ΝΑ  ΚΟΥΝΕΒΑ!  

 
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  ίδιο  ετα ιρεία  
εργολαβικού  καθαρισµού ,  µετατρέποντας  τους  εργαζόµενους  σε  ανθυποεργολάβους  του  
υπερεργολάβου ! !  
 
Η  ΟΙΥΕ  και  τα  Σωµατεία  µέλη  στην  καθαριότητα  των  Δηµοσίων  Σχολε ίων  καταγγέλλουν  το  
απαράδεκτο  και  κατάπτυστο  κείµενο  µε  τον  τ ίτλο  «Σύµβαση  Παροχής  Υπηρεσιών  Καθαριότητας  
Σχολε ίων», που  προωθε ί  η  ηγεσία  του  Υπουργε ίου  Παιδείας  και  η  Διοίκηση  του  ΟΣΚ  για  την  
απασχόληση  κατά  τη  φετινή  χρον ιά  6.500 καθαριστριών  στα  Δηµόσια  Σχολε ία ,  που  εργάζοντα ι  εδώ  
και  πολλά  χρόνια  µέχρ ι  σήµερα ,  µε  προϋπηρεσία  τουλάχιστον  50 µηνών  και  για  ελάχιστο  χρονικό  
διάστηµα  κάποιων  µηνών  δεν  εντάχθηκαν  στο  Π .Δ .  164/2004. 
 
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» και  το  οποίο  ορίζε ι  εργοδότη  
τον  ΟΣΚ ,  ανάδοχο  εργολάβο  τ ις  Σχολικές  Επιτροπές  ( ! ! ! )  και  δυνητικούς  υπεργολάβους  του  
εργολάβου  νοµ ικά  !  ή  φυσικά  πρόσωπα ! !  Πάλι  καλά  δηλαδή  που  ο  ΟΣΚ  δεν  αναθέτει  υποχρεωτ ικά  
την  καθαριότητα  στ ις  Σχολικές  Επιτροπές ,  αλλά  τους  επιτρέπε ι  να  δώσουν  υπεργολαβικά  το  έργο  
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  όνοµα  τους  στις 
Συµβάσεις, αντιθέτως οι σχολικές επιτροπές αναθέτουν κατά βούληση σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα την καθαριότητα 
των Σχολείων. β) Διαγράφονται ετσιθελικά  και µονοµερώς  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  Κυβέρνηση  και  το  Υπουργείο  Παιδείας  έχουν  εκτροχιαστεί  επικίνδυνα  ! !  Οι δήθεν συνεχείς τους 
δεσµεύσεις για έγκαιρη και θεσµικά κατοχυρωµένη επίλυση του προβλήµατος δεν ήταν τίποτε άλλο από 
ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ,  ΚΟΡΟΪΔΙΑ  και ΑΠΑΤΗ  σε ανθρώπους που παλεύουν να εξασφαλίσουν 400 και 500 € το µήνα! 
 
Το  µέγεθος  της  εξαπάτησης  αποκαλύπτεται  και  από  το  γεγονός  ότι ,  η  πρώην  ηγεσία  του  ΥΠΕΠΘ  άλλο  
Σχέδιο  Σύµβασης  έδειξε  στους  εκπροσώπους  της  Οµοσπονδίας  και  των  σωµατε ίων ,  το  οποίο  οι  
εργαζόµενοι  υπέγραψαν  και  η  νυν  ηγεσία  το  απέσυρε  και  το  ακύρωσε ,  αποστέλλοντας  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  συγκεκριµένο  κυβερνητικό  σχέδιο  και αποτελεί µνηµείο ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ  και 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ  (αν όχι εκδίωξης) των εργαζοµένων που χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα 
Σχολεία. 
Η  ΟΙΥΕ :  
α )  Καλεί  τους  εργαζόµενους  να  µην  υπογράψουν  τη  Σύµβαση  και  να  την  επιστρέψουν  ως  
απαράδεκτη  στον  ΟΣΚ!  
β)  Ζητά  από  τ ις  καθαρίστρ ιες  να  είναι  σε  αγωνιστική  ετο ιµότητα  και  συσπειρωµένες  στα  Σωµατεία  
τους  να  δώσουν  βροντερό  αγωνιστικό  παρόν  στους  ιδ ιαίτερα  σκληρούς  αγώνες  που  θα  αναπτυχθούν  
το  αµέσως  επόµενο  διάστηµα  µε  ευθύνη  και  συντονισµό  της  Οµοσπονδίας .  
 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :  
• 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 
 
 
Θέµα :  «Συµβάσεις  Παροχής  Υπηρεσιών   Καθαριότητας  Σχολε ίων» που  προωθεί  το  Υπουργείο  
Παιδε ίας  και  ο  Οργαν ισµός  Σχολικών  Κτ ιρίων  (ΟΣΚ)   
 
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. Σηµειώνεται  ότι ,  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  φετινής  χρονιάς  οι  
καθαρίστρ ιες  των  σχολείων  εξακολουθούν  και  εργάζονται  κανονικά ,  ανασφάλιστες  και  χωρίς  να  
έχουν  λάβε ι  τ ις  δεδουλευµένες  αποδοχές  του  από  το  Σεπτέµβριο  του  2008 έως  και  σήµερα .   
 
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  «Σύµβαση  Παροχής  Υπηρεσιών  Καθαριότητας  Σχολείων». Η  Σύµβαση  αυτή ,  ορίζει  
εργοδότη  τον  ΟΣΚ ,  ανάδοχο  εργολάβο  τ ις  Σχολικές  Επιτροπές  ( ! ! ! )  και  δυνητ ικούς  υπεργολάβους  του  
εργολάβου  νοµ ικά  !  ή  φυσικά  πρόσωπα ! !  Πάλι  καλά  δηλαδή  που  ο  ΟΣΚ  δεν  αναθέτει  υποχρεωτ ικά  
την  καθαριότητα  στ ις  Σχολικές  Επιτροπές ,  αλλά  τους  επιτρέπε ι  να  δώσουν  υπεργολαβικά  το  έργο  
τους !  
 
Αυτό το κείµενο που για τους εργαζόµενους ονοµάζεται  «Σύµβαση  της  ντροπής» 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.  
 
Συγκεκριµένα :  
α) Εξαφανίζει τις εργαζόµενες καθαρίστριες, των οποίων δεν αναφέρεται καν  το  όνοµα  τους  στις Συµβάσεις, 
αντιθέτως  οι  σχολικές  επιτροπές  αναθέτουν κατά βούληση σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα την καθαριότητα των 
Σχολείων. 
β) Διαγράφονται ετσιθελικά  και µονοµερώς  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, 
υπεξαιρώντας !  τις δεδουλευµένες αποδοχές τους και την ασφάλισή τους από το 
Σεπτέµβριο 2008 έως την ηµεροµηνία της Σύµβασης! 
 
Η  ενέργεια  αυτή  της  Κυβέρνησης  αποτελε ί  για  τους  εργαζόµενους  αιτία  πολέµου .   Οι δήθεν συνεχείς 
δεσµεύσεις για έγκαιρη και θεσµικά κατοχυρωµένη επίλυση του προβλήµατος δεν ήταν τίποτε άλλο από 
ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ,  ΚΟΡΟΪΔΙΑ  και ΑΠΑΤΗ  σε ανθρώπους που παλεύουν να εξασφαλίσουν 400 και 500 € το µήνα! Το  
µέγεθος  της  εξαπάτησης  αποκαλύπτεται  και  από  το  γεγονός  ότι ,  η  πρώην  ηγεσία  του  ΥΠΕΠΘ  άλλο  
Σχέδιο  Σύµβασης  έδειξε  στους  εκπροσώπους  της  Οµοσπονδίας  και  των  σωµατε ίων ,  το  οποίο  οι  
εργαζόµενοι  υπέγραψαν  και  η  νυν  ηγεσία  το  απέσυρε  και  το  ακύρωσε ,  αποστέλλοντας  νέο . 
 
Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι το   κείµενο της «Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας Σχολείων» 
αποτελεί µνηµείο ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ  και ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ  (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.  
 

ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΟΙ  ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  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  αποσυρθε ί  εδώ  και  τώρα  η  Σύµβαση  της  Ντροπής  ! ! !  
• Να  µε ίνουν  έξω  από  τα  Δηµόσια  σχολεία  οι  εργολάβοι  καθαρισµού . 
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• Να  δοθούν  τώρα  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις  αναδροµ ικά  όλες  οι  δεδουλευµένες  
αποδοχές  των  εργαζοµένων  και  τα  ένσηµα  που  τους  οφείλονται .  

• Να  υπάρξει  άµεσα  πλήρης ,  δίκαιη  και  νόµ ιµη  κατοχύρωση  όλων  των  µ ισθολογικών ,  
εργασιακών  και  ασφαλιστικών  δικαιωµάτων  των  καθαριστρ ιών ,  µε  µονιµοποίηση  όλων  των  
συµβασιούχων  των  Δηµοσίων  Σχολείων  και  άµεση  µετατροπή  της  σύµβασής  τους  σε  
προσωπικό  ιδ ιωτ ικού  δικα ίου  πλήρους  απασχόλησης  µε  ίσα  δικαιώµατα  µε  όσους  έχουν  ήδη  
νοµ ιµοποιηθεί   
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΑ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ  ΟΙΚΟΥΣ  
 
 
Ιούνιος  2007 
 

Παρέµβαση  ΟΙΥΕ  
για  τ ις  απολύσεις  στον  Εκδοτικό  Οίκο  «Ελληνικά  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  όµ ιλο  «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 .  ΦΩΛΙΑ  
 
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 .00 και 23 .00 ! !   
 
Όπως είναι κατανοητό, το άνοιγµα και η λειτουργία των καταστηµάτων εν γένει και κατ΄ επέκταση και των 
βιβλιοπωλείων κατά  τ ις  νυκτερ ινές  ώρες  απαγορεύεται  ρητά  από  το  Ν.  3377/05 (άρθρο  12), σύµφωνα µε 
τον οποίο το κλείσιµο των καταστηµάτων κατά τις καθηµερινές είναι στις 21.00. 
 
Πέραν αυτού, η επιλογή των βιβλιοπωλείων να  παραµείνουν  ανοικτά  έως  και  τα  µεσάνυχτα  είνα ι  
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ,  όπου  προκε ιµένου  να  πουλήσουν  το  νέο  βιβλίο  µέσα  από  τ ις  «εκδηλώσεις» αυτές  
δεν  θα  διστάσουν  να  καταπατήσουν  το  στοιχειώδες  δικα ίωµα  των  εργαζοµένων  να  σχολάσουν  στην  
ώρα  τους .   
 
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  τ ις  παράνοµες  και  καταχρηστικές  απολύσεις  στα  βιβλιοπωλεία  «ΠΑΤΑΚΗΣ» 

 
 
Η ΟΙΥΕ  καταγγέλλει τ ις  άδικες ,  αυθαίρετες  και  καταχρηστικές  απολύσε ις  δύο  ( 2)  εργαζοµένων  στο  
Βιβλιοπωλε ίο  Πατάκη .  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  ανάκληση  της  απόλυσης  του  συνδικαλιστή  Ντ .  Παλαιστίδη  από  τ ις  εκδόσεις  

ΑΓΡΑ  
 
ΝΕΟ  ΚΡΟΥΣΜΑ  ΑΠΟΛΥΣΗΣ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ !  ΝΑ  ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ  ΤΩΡΑ  Η  ΑΠΟΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΝΤΙΝΟΥ  
ΠΑΛΑΙΣΤΙΔΗ ,  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  ΣΤΙΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΑΓΡΑ ,  ΕΝΕΡΓΟΥ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ  ΣΤΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥ  
ΒΙΒΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΒΙΒΛΙΟΥ  & ΧΑΡΤΟΥ  ΣΤΗΝ ΟΙΥΕ !  Η  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ  
 
 
 
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 οι  εκδόσε ις  ΑΓΡΑ ,  ο 
εργοδότης της οποίας κ. Πετσόπουλος, προχώρησε στην απαράδεκτη, καταχρηστική και κυρίως εκδικητική απόλυση 
του εργαζόµενου Ντίνου  Παλαιστίδη ,  για χρόνια εκλεγµένου συνδικαλιστικού  στελέχους  σε όλες τις θέσεις 
ευθύνης του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου & Χάρτου Αττικής και  σήµερα  αντ ιπροσώπου  του  Σωµατε ίου  στην  
Οµοσπονδία  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  απέλυσαν  για  καθαρά  εκδικητ ικούς  λόγους  επειδή 
άσκησε το  συνταγµατ ικά  κατοχυρωµένο  δικα ίωµά  του  για  προσφυγή  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας  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  ΟΙΥΕ  καταγγέλλει  τ ις  εκδόσε ις  ΑΓΡΑ ,  για  την  εκδικητική ,  άδικη ,  και  καταχρηστική  απόλυση  του  
συνάδελφου  Παλαιστίδη ,  εκλεγµένου  αντιπροσώπου  του  Συλλόγου  στην  Οµοσπονδία  µας  και  ζητά  
την  άµεση  επαναπρόσληψή  του .  Στηρίζουµε  την  απεργιακή  κινητοποίηση  των  εργαζοµένων  και  του  
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Συλλόγου  στις  εκδόσεις  ΑΓΡΑ  µε  αίτηµα  την  ΑΜΕΣΗ  ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟΛΥΣΗΣ  και  καλούµε  
εργαζόµενους ,  σωµατεία ,  δευτεροβάθµιες  οργανώσε ις  και  τη  ΓΣΕΕ  να  εκφράσουν  τη  στήριξη  και  
την  αλληλεγγύη  τους .  
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 

 
 
 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ  ACS ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΙΣ  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ  ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  
 
Η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος συµπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων στην εταιρεία 
ταχυµεταφορών  ACS A.E.E., η οποία µε πρόσχηµα την απώλεια ενός συµβολαίου συνεργασίας, προχώρησε 
µονοµερώς  σε  βλαπτική  µεταβολή  των όρων και συνθηκών εργασίας σε βάρος 15 εργαζοµένων  της  courier  
(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  εξαναγκάζει  στην  ουσία  σε  παραίτηση. Η κίνησή της αυτή δηµιούργησε βάσιµες 
υπόνοιες στους εργαζόµενους ότι πιθανόν να υποκρύπτονται  οµαδικές  απολύσε ις  ! ! !   Και  δυστυχώς  
επιβεβαιώθηκαν .  Η  εταιρεία  κοινοποίησε  σήµερα ,  παράνοµα  και  καταχρηστικά ,  απόλυση  σε  5 
εργαζόµενους .  Είναι  σίγουρο   ότι  ακολουθούν  και  οι  υπόλοιποι  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. Καλεί  επίσης  τους  εργαζόµενους  να  συµµετάσχουν  στην  
Απεργ ιακή  Συγκέντρωση  του  Σωµατε ίου ,  την  Τρίτη  10/7/2007 και  ώρα  9.00 π .µ.  στα  κεντρικά  
γραφεία  της  εταιρε ίας ,  Πέτρου  Ράλλη  45,  Ταύρος .  
 
Η ΟΙΥΕ  από κοινού µε το ΕΚΑ  έχουν ζητήσει επειγόντως τη σύγκληση  τριµερούς  σύσκεψης  στο  Υπουργείο  
Απασχόλησης ,  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  οδηγών  δικύκλων  στα  Βαρέα  και  Ανθυγειινά  Επαγγέλµατα  
(ΒΑΕ )  

 
Αθήνα 12.11.2009   

 
Προς 
- Γιάννη Παναγόπουλο 
  Πρόεδρο ΓΣΕΕ 

- Μέλη Προεδρείου ΓΣΕΕ 
 
 
Τα  σωµατεία  – µέλη  της  οργάνωσης  µας  στον  κλάδο  των  ταχυµεταφορών  (courier) ,  επαναφέρουν  το  
αίτηµά  τους  για  ένταξη  των  ειδικοτήτων  τους   στα  βαρέα  ανθυγ ιεινά  επαγγέλµατα .  
 
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  
ταχυµεταφορέα   (κούριερ ) .   
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Επειδή το επάγγελµα του εργαζοµένου οδηγού  δικύκλου  είναι σχετικά καινούργιο (κατά το παρελθόν οι εξωτερικοί 
υπάλληλοι, οι εισπράκτορες και οι κλητήρες δεν χρησιµοποιούσαν δίκυκλα οχήµατα), η  ειδ ικότητα  «οδηγός  
δικύκλου» 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  επάγγελµα  δεν  
κατατάσσετα ι  στα  βαρέα  ανθυγιε ινά  επαγγέλµατα ,  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  µέσος  δείκτης  ατυχηµάτων  ανά  
χιλ ιόµετρο  µε  δίκυκλο  είνα ι  12 φορές  υψηλότερος  από  τον  αντίστο ιχο  µέσο  όρο  ατυχηµάτων  για  όλα  
τα  άλλα  οχήµατα .  Είναι  επίσης  14 φορές  υψηλότερος  για  ατυχήµατα  µε  νεκρούς  και  15 φορές  
υψηλότερος  για  ατυχήµατα  µε  βαριά  τραυµατισµένους».  
 
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  λοιπόν  αναγκαίο  να  ξανατεθε ί  το  ζήτηµα  της  ένταξης  των  εργαζοµένων  αυτών  στη    Επιτροπή  
των  Βαρέων  και  Ανθυγιεινών  Επαγγελµάτων ,  να  εκπονηθε ί  σχετ ική  µελέτη  – πραγµατογνωµοσύνη  
που  να  πιστοποιε ί  την  αναγκαιότητα  αυτή  ώστε  να  ενταχθούν  τελικώς  στη  σχετ ική  λίστα  των  ΒΑΕ . 
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ΔΙΕΘΝΗΣ  ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ  
 
 
 

 
 

 
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: 
• Ευρωπαϊκός  Κοινωνικός  Διάλογος :  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 
• Ιδιωτικά  επενδυτικά  (κερδοσκοπικά )   κεφάλαια  :  private equity funds 
• Carrefour  
• Όµ ιλος  METRO  
• Οργάνωση  Ευρωπαϊκού   Συνεδρίου  UNI Εµπόριο :  Γενεύη, στις 21-23 Νοεµβρίου 2007) 
• Μετανάστευση ,  απασχόληση  και  εργασιακές  σχέσε ις  στο  Ευρωπαϊκό  Εµπόριο 
 
  

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  εξελίξεις  της  παγκοσµιοποίησης  µε  την  ολοένα  και  αυξανόµενη   γιγάντωση  των  
παγκόσµ ιων  και  ευρωπαϊκών  πολυεθν ικών  του  Εµπορίου  (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  συζήτησης  υπήρξε  επίσης και  η  συνεχιζόµενη  τάση  απελευθέρωσης  – απορρύθµ ισης  
του  Ωραρίου  λειτουργ ίας  των  καταστηµάτων ,  όπου  η  πλήρης  κατάργηση  της  Κυριακής  – Αργίας  
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  Συνέδριο  ολοκληρώθηκε  µε  την  εκλογή  Προέδρου  και  15µελούς  Πανευρωπαϊκής  Εκτελεστ ικής  
Επιτροπής  (Steering Committee),  µέλος  της  οποίας  εξελέγη  για  2η φορά  ο  Γεν ικός  Γραµµατέας  της  
ΟΙΥΕ ,  Θάνος  Βασιλόπουλος .   
 
  
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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 Η  ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΙΥΕ   
(ΕΚΛΕΓΕΙΣΑ  ΣΤΟ  34Ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ )  

 
  
Πρόεδρος :      Μεταξία Στεκουλέα 
Αντιπρόεδρος:    Γιάννης Κοµνηνός 
Γενικός  Γραµµατέας :     Θάνος Βασιλόπουλος 
Αναπλ. Γενικός Γραµµατέας:   Νίκος Κοτσοβός 
Οργανωτικός Γραµµατέας:   Λία Φράγκου 
Ταµ ίας :      Άγγελος Ντόβας 
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:   Στέλλα Γερασιµάτου 

Κώστας Λάζαρης 
Θωµάς Χόρτης 

Μέλη Διοίκησης:    Μάριος Κορωνίδης 
Γιώτα Παναγοπούλου 
Μαρία Μπόλτση 
Σταµατία Τσούτσα 
Αντώνης Σαλούρος 
Παναγιώτης Κυριακούλιας 
Χρήστος Λυρούδης 
Γιάννης Βλάχος 
Μαρία Τσαγκατάκη 
Γιώργος Τσαµπούκης 
Βασίλης Σταµουλάκης 
Γιώργος Δέρες 


