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Η Ομοσπονδία μας οργανώνει το 37 εκλογοαπολογιστικό της συνέδριο, μέσα σε
πρωτοφανείς και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την εργατική τάξη και την πλειοψηφία
του ελληνικού λαού.
Συνθήκες που σηματοδοτούνται από τα καταστροφικά αποτελέσματα των πιο
ακραίων επιθετικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην οικονομία, στην κοινωνία, στον
κόσμο της μισθωτής εργασίας και στη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Η σημερινή κατάσταση αντικατοπτρίζει το στρατηγικά σχεδιασμένο αποτέλεσμα των
πολιτικών που για 7 χρόνια εφαρμόζονται κατ΄ επιταγή των δανειστών της χώρας, της Ε.Ε.
του ΔΝΤ και του μεγάλου κεφαλαίου, με πρόσχημα την οικονομική διάσωση της χώρας και
τη δήθεν ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της .
ο
Έτσι, και το 37 συνέδριο της ΟΙΥΕ πραγματοποιείται σε «έκτακτες συνθήκες»,
για τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε, μέσα σε συνθήκες μιας συνεχιζόμενης
οικονομικής κρίσης που συνεχίζεται και συνδυάζεται μάλιστα και με την προσφυγική κρίση,
που οξύνεται το τελευταίο διάστημα.
Δυστυχώς και η σημερινή Μνημονιακή Κυβέρνηση, διέψευσε τις ελπίδες και τις
προσδοκίες του λαού και των εργαζομένων, αποδεχόμενη τελικά τις αδιέξοδες πολιτικές,
που όλες οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις απαρέγκλιτα εφάρμοσαν.
Δεν αξιοποίησε, ούτε διεύρυνε, την τεράστια λαϊκή δυναμική των εργατικών και
κοινωνικών αγώνων των προηγούμενων χρόνων, στους οποίους και οι δικές της δυνάμεις
ως αντιπολίτευση πρωτοστάτησαν. Δεν θέλησε και δεν μπόρεσε να εκφράσει τις μεγάλες
πλειοψηφικές κοινωνικές αντιστάσεις των εργαζομένων και του λαού μας και να τις
αξιοποιήσεις προς όφελος του.
Επιλέγοντας το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και ότι ο συμβιβασμός με
τους δανειστές και τους θεσμούς, είναι μεν επώδυνος αλλά αναγκαίος για τη διάσωση της
χώρας, συνεχίζει σήμερα να υπερασπίζεται και να εφαρμόζει όλα όσα ακριβώς
διατείνονταν ότι πολεμούσε.
ου
Μετά την υπογραφή της δανειακής Συμφωνίας και του 3 Μνημονίου με τους
πιστωτές της χώρας τον Ιούλιο και την επικύρωση από την Βουλή στις 14 Αυγούστου από
222 Βουλευτές αλλά και τις εκλογές που ακολούθησαν και ανέδειξαν εκ νέου τη σημερινή
Κυβέρνηση, η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται και να έχει παγιδευτεί σε ένα νέο
φαύλο κύκλο ακόμη μεγαλύτερης λιτότητας, ύφεσης και ανεργίας και εξακολουθεί να
παραμένει εγκλωβισμένη στα δεσμά της υποτέλειας και της οικονομικής επιτροπείας από
τους δανειστές.
Συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές αέναης λιτότητας, συνεχούς εσωτερικής υποτίμησης,
πλήρους ευελιξίας στην αγορά εργασίας, δυσβάσταχτης φορολογίας για τους εργαζόμενους
και τις λαϊκές τάξεις, αναδιάρθρωσης του οικονομικού μοντέλου που έχει ως στόχο την
εξαφάνιση της μικρής και μεσαίας επιχείρησης σε όφελος των μεγάλων κυρίως
πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων, με συρρίκνωση του δημόσιου τομέα μέσω
ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, με διάλυση του κράτους
πρόνοιας, του ασφαλιστικού και των συντάξεων.
Αυτές οι συνειδητές πλέον επιλογές της Κυβέρνησης γέννησαν επιπλέον ένα σοβαρό
κλίμα ηττοπάθειας και μελαγχολίας, αναπαράγοντας διλήμματα του παρελθόντος και
εμπεδώνοντας ένα κλίμα ότι ο αντίπαλος είναι παντοδύναμος, ότι τα Μνημόνια είναι
μονόδρομος, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.
Κυρίως όμως εμφάνισε την γύμνια και την ανεπάρκεια σχεδόν του συνόλου του πολιτικού
συστήματος και των εκφραστών τους.
Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι ακόμα πιο δύσκολος γιατί υπάρχουν ακόμα
μεγαλύτερες πιέσεις, λόγω των δεσμεύσεων που απορρέουν από το νέο μνημόνιο αλλά και
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τις απαιτήσεις των δανειστών που έχουν ως στόχο την πλήρη φτωχοποίηση του λαού και
της χώρας μας.
Σήμερα ως εργαζόμενοι και πολύ περισσότερο ως οργανωμένο συνδικαλιστικό
κίνημα, έχουμε απόλυτη υποχρέωση και καθήκον να αντιστρέψουμε το συντομότερο
δυνατόν αυτή την κατάσταση της ηττοπάθειας και ακινησίας προς όφελος του κόσμου της
εργασίας που εκπροσωπούμε.
Έχουμε καθήκον να βγούμε επιθετικά μπροστά, ενημερώνοντας και οργανώνοντας
τους εργαζόμενους και την κοινωνία.
Έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε όλοι μας τις προϋποθέσεις σοβαρής
οργάνωσης, ανάπτυξης και συντονισμού εργατικών και κοινωνικών αγώνων, που θα
αντιστέκονται στις καταστροφικές πολιτικές των μνημονίων και θα τις ακυρώνουν στην
πράξη.
Με άλλα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα, έχει χρέος να απορρίψει τον ισχυρισμό, ότι
δεν υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντι στις πολιτικές που παράγουν τα μνημόνια και στη
νεοφιλελεύθερη λιτότητα, διότι εάν αυτό το δεχθεί τότε θα έχει αναιρέσει τους λόγους της
ίδιας του της ύπαρξης, της ύπαρξης των συνδικάτων και της αξίας και
αποτελεσματικότητας των εργατικών και κοινωνικών αγώνων.
Το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που εκδηλώθηκε αρχικά και με ένταση στον
χρηματοπιστωτικό τομέα, εξελίσσεται ραγδαία σε γενικευμένη δομική κρίση του
καπιταλιστικού συστήματος. Σήμερα η κρίση έχει πλήξει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναδεικνύοντας το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το νεοφιλελεύθερο
μοντέλο.
Οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, της Ε.Ε. έχουν οδηγήσει σε διεύρυνση των ταξικών
ανισοτήτων, στην εξάπλωση της ανεργίας, της επισφαλούς εργασίας και της φτώχειας,
στην αποδόμηση του κράτους πρόνοιας, στην υπονόμευση των δημοκρατικών
δικαιωμάτων και στη συρρίκνωση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών.
Το όλο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχει οδηγηθεί σε βαθιά κρίση, χωρίς οι
κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις να αντλήσουν τα αναγκαία διδάγματα από τα «όχι» των
Γάλλων και Ολλανδών πολιτών στο λεγόμενο Ευρωσύνταγμα και το «όχι» των Ιρλανδών
πολιτών στην Συνθήκη της Λισαβόνας.
Στις συνθήκες της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των χωρών της
Ε.Ε. εφαρμόζουν ακραία αντεργατικά προγράμματα λιτότητας, προωθούν αυταρχικά
μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ογκούμενη δυσαρέσκεια των εργαζομένων και γενικά
επιχειρούν με κάθε τρόπο αφενός να φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους
και αφετέρου να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο μόνο τα συμφέροντα του μεγάλου
κεφαλαίου.
Η άνοδος της ακροδεξιάς σε μια σειρά χώρες (Γαλλία, Αυστρία, Σκανδιναβικές χώρες),
η άνοδος αντιδραστικών και ξενοφοβικών πολιτικών δυνάμεων με αιχμή το προσφυγικό
(Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία) αλλά και η ταυτόχρονη άνοδος σε Ελλάδα, Πορτογαλία και
Ισπανία πολιτικών δυνάμεων που εντάσσονται στην Αριστερά, όλα αυτά είναι συμπτώματα
που υποδηλώνουν τη βαθιά κρίση που διέρχεται το Ευρωπαϊκό πείραμα και τη βαθιά του
πλέον αμφισβήτηση.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η οικονομική κρίση στη χώρα μας, έχει προσλάβει ήδη
τεράστιες διαστάσεις και είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα διαρκέσει χρονικά πολύ περισσότερο
από ό,τι σε άλλες χώρες.
Και αυτό διότι, οι δανειακές συμβάσεις και οι όροι που τις συνοδεύουν είναι όχι
μόνο αδιέξοδες αλλά και καταστροφικές. Η υποτιθέμενη μείωση του δημοσίου χρέους
ο
που έγινε με το 2 Μνημόνιο και το PSI (το οποίο εκτός άλλων κατέστρεψε τα αποθεματικά
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των ασφαλιστικών ταμείων), απέτυχε παταγωδώς και δεν απεγκλώβισε την Ελλάδα από
την «παγίδα χρεοκοπίας», ούτε συνέβαλλε στην ανάκτηση της φερεγγυότητας της χώρας .
Το ελληνικό δημόσιο χρέος θα εξακολουθήσει να μην είναι βιώσιμο ακόμη και στην
ου
περίπτωση που επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του 3
Μνημονίου, που θα
αποσταθεροποιήσουν ακόμα περισσότερο το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό
σύστημα της οικονομίας.
Η υλοποίηση του πλαισίου οικονομικής πολιτικής της λιτότητας και της
φοροεπιδρομής, ωθεί την Ελλάδα σε ένα καταστροφικό αδιέξοδο, εγκλωβίζοντας την
οικονομία σε συνεχή ύφεση και σε μια καταστροφική διαδικασία συσσώρευσης χρέουςαποπληθωρισμού-ύφεσης με δραματικές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία.
Σήμερα πια βρισκόμαστε στη φάση υλοποίησης των καταστροφικών μέτρων που
ο
επέβαλε το 3 Μνημόνιο και οι δανειστές και αποδέχθηκε πλήρως η Κυβέρνηση.
Τα μέτρα αυτά θα ολοκληρώσουν την οικονομική καταστροφή και θα βουλιάξουν όλο
και πιο βαθιά τη χώρα στην ύφεση και την ανεργία γενικεύοντας τη φτώχεια και την πλήρη
εξαθλίωση του λαού μας.

Εργασιακά – Συλλογικές Συμβάσεις
Οι έλληνες εργαζόμενοι και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού βιώνουν από το 2010
μια πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα κατάσταση.
Οι εργασιακές σχέσεις και τα εργατικά δικαιώματα γνώρισαν κατά τη διάρκεια
εφαρμογής των αλλεπάλληλων Μνημονίων του ακραίου νεοφιλελευθερισμού,
πρωτοφανείς θεσμικές στοχευμένες ανατροπές ιδίως την τριετία 2010-2012.
Είναι τέτοιας έκτασης οι ανατροπές, ώστε εκθεμελίωσαν σταθερές δεκαετιών, ιδίως σε
ότι αφορά στο σύστημα διαμόρφωσης των μισθών μέσα από τις συλλογικές μας συμβάσεις,
αποδομώντας το πλήρως.
Οι δανειστές επέβαλλαν στις διαδοχικές κυβερνήσεις να περάσουν με νομοθεσία αλλά
και με αντισυνταγματικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου , το βίαιο ξήλωμα όλου του
δικαίου των συλλογικών συμβάσεων, όχι μόνο των κλαδικών, αλλά και της ίδιας της ΕΓΣΣΕ
(Ν. 1876/90), ένα σύστημα που είχε θεσμοθετηθεί με πλήρη διακομματική συμφωνία το
1990, ώστε με τον τρόπο αυτό να γενικευτούν και να επιβληθούν στο σύνολο σχεδόν της
αγοράς εργασίας οι ατομικές συμβάσεις εργασίας ενώ παράλληλα εξελίσσεται ένα
συστηματικό ξήλωμα κάθε εργατικής κατάκτησης στο πεδίο των εργατικών δικαιωμάτων.
Μέσα σε μια μόλις πενταετία το εργατικό δίκαιο ενός αιώνα καταστράφηκε.
Μετατράπηκε σε Εργοδοτικό Δίκαιο, σε Δίκαιο διαφύλαξης των συμφερόντων
του μεγάλου κεφαλαίου, των τραπεζιτών και των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Τα Μνημόνια συνιστούν την απαρχή μιας ραγδαίας σε ρυθμό και μεγάλης σε εύρος
βίαιης νομοθετικής παρέμβασης στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας το
δίκαιο των ατομικών εργασιακών σχέσεων, μέσω της παράλληλης ουσιαστικής
κατάργησης του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων.
 Η εκθεμελίωση του εργατικού δικαίου κορυφώθηκε το 2012, με την ψήφιση του Ν.
4046/12 («Μνημόνιο - 2»), ο οποίος πέρασε τα πιο αντεργατικά μέτρα, με το
πρόσχημα της επιτάχυνσης των λεγόμενων «διαρθρωτικών αλλαγών» και
«μεταρρυθμίσεων», οι οποίες αποσκοπούσαν αποσκοπούν ευθέως στη δραστική
μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και της οριστικής κατάργησης
θεμελιωδών αρχών και κανόνων του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων στη
χώρα μας.
 Η ολοκλήρωση των βάρβαρων - για τους εργαζόμενους μέτρων - πραγματοποιήθηκε
με τη ψήφιση του Ν. 4093/12, ως προαπαιτούμενου για την εκταμίευση της τότε νέας
δανειακής δόσης των 31,5 δισ. ευρώ.
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Με αυτόν εφαρμόστηκαν νέες θεμελιώδεις ανατροπές που αφορούν τον τρόπο
διαμόρφωσης των (κατώτατων) μισθών στη χώρα μας, τη δεσμευτικότητα της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), καθώς και νέες διατάξεις για τον
εργάσιμο χρόνο και το καθεστώς των αποζημιώσεων.



Ειδικότερα, το Μνημόνιο-2, επέβαλλε την περαιτέρω μείωση του κόστους της
απόλυσης έως και κατά 50%, σε σχέση με τα επίσης μειωμένα επίπεδα της
αποζημίωσης που είχαν νομοθετηθεί με το Μνημόνιο-1 (2010) και έπληξαν ιδίως
όσους είχαν και έχουν μεγάλη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη (άνω των 17 ετών
συμπληρωμένων). Η νέα δραματική μείωση του σχετικού κόστους εφαρμόζεται μέσα
από την ευθεία μείωση των ποσών που οφείλονται σε περίπτωση απόλυσης για όλες
τις κατηγορίες εργαζομένων, αλλά και μέσα από την μείωση του ανώτερου χρόνου
προειδοποίησης (στους 4 μήνες) σαν μέσο μείωσης αυτών των νέων μειωμένων
ποσών στο μισό.
Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι εργοδότες ώστε να απαλλαγούν από τους
εργαζόμενους με μεγάλη προϋπηρεσία και αυξημένη κοινωνική προστασία και να
έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης των εργαζομένων και της πρόσληψης άλλων με
τους νέους όρους που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Από την άλλη, σε
συνδυασμό με τα εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας, ενισχύεται η δυνατότητα των
εργοδοτών να τρομοκρατούν τους μισθωτούς και να τους υποχρεώνουν να δέχονται
να εργάζονται κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας ή με μείωση των
αποδοχών τους.
Από την άλλη πλευρά, η βίαια φτωχοποίηση των εργαζομένων γίνεται με το όπλο της
γενικευμένης εφαρμογής του κατώτατου μισθού.
Αφού προηγήθηκαν οι ανατροπές που έχουν ήδη αποδιαρθρώσει το σύστημα των
συλλογικών διαπραγματεύσεων με μείωση του χρόνου μετενέργειας των συμβάσεων,
με την κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας
των ΣΣΕ, την κατάργηση της Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), ο νόμιμος ελάχιστος μισθός κλείδωσε
στα 586 ευρώ (και 511 για τους νέους κάτω των 25 ετών) ενώ καταργήθηκαν όλα τα
επιδόματα και οι ωριμάνσεις, πλην ορισμένων που αφορούν στις τρεις πρώτες
τριετίες, αλλά και αυτές παγώνουν έως ότου η ανεργία υποχωρήσει κάτω από το 10%
σε εθνικό επίπεδο. Ο δε κατώτατος εθνικός μισθός, δεν καθορίζεται πλέον μέσα
από την ΕΓΣΣΕ αλλά νομοθετικά από το κράτος.
Σήμερα λοιπόν η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων αμείβεται με τον κατώτατο
μισθό.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σχεδόν οριστική και αμετάκλητη διαμόρφωση ενός
εντελώς νέου προτύπου εργασίας, του οποίου η καθιέρωση σύμφωνα με τις
διακηρύξεις των Μνημονίων, έχει βαπτιστεί ως η «ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας»
της οικονομίας μέσω της δραστικής μείωσης του κόστους εργασίας («εσωτερική
υποτίμηση») και της καθιέρωσης νομοθετικά μιας εκτεταμένης ευελιξίας στις
εργασιακές σχέσεις, όπου η ατομική σύμβαση εργασίας θα είναι κυρίαρχη.









Οι δεσμεύσεις του 3

ου

Μνημονίου για τα εργασιακά

ο

Το 3 Μνημόνιο, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της Κυβέρνησης με τους
δανειστές και την επικύρωση του από την Βουλή τον Αύγουστο του 2015, το οποίο ήδη
εφαρμόζεται με στοχευμένα νέα επώδυνα μέτρα για τους εργαζόμενους και την κοινωνία,
όχι μόνο στα εργασιακά, αλλά και στο Ασφαλιστικό και στη Φορολογία
Η Κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να ψηφίσει πάνω από 200 μέτρα στο πλαίσιο
ο
εφαρμογής της Συμφωνίας του Αυγούστου. Ωστόσο, τα μέτρα που προβλέπει το 3
μνημόνιο, πολλά εκ των οποίων είναι προαπαιτούμενα είναι εξαιρετικά δύσκολο να
υλοποιηθούν γιατί κατ΄ουσίαν πλήττονται όλες οι κοινωνικές τάξεις.
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Οι ανατροπές που περιλαμβάνονται και σε αυτό, αποτελούν τη λογική συνέχεια των
απορρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα δύο προηγούμενα μνημόνια και στους
εφαρμοστικούς τους νόμους και εντάσσονται στην στρατηγική της νεοφιλελεύθερης
επιβολής των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων στην χώρα μας.
Το κείμενο της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων, το οποίο ψηφίστηκε με το Ν. 4336/2015 περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της
Κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές.
Σε ότι αφορά τα εργασιακά οι δεσμεύσεις είναι ξεκάθαρες.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα η Κυβέρνηση πρέπει να « δρομολογήσει διαδικασία
διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την
επανεξέταση των υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης (σ.σ. βλ. Απεργιακό Δίκαιο και Ν.
1264/82) και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των
βέλτιστων, όπως επικαλούνται, πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο».
Συλλογικές Συμβάσεις.
Όπως είναι γνωστό, μετά από μια σειρά συνεχών νομοθετικών παρεμβάσεων από το
2010 και μετά, στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι γνωστές
Κυβερνήσεις (Ν. 3899/2010, Ν 4024/2011, Ν. 4046/2012, Ν. 4093/2012, Ν. 4172/2013),
μειώθηκαν οι κατώτατοι μισθοί κατά 22% (και 32% για τους νέους κάτω των 25 ετών) σε
σχέση με τους ισχύοντες κατώτατους μισθούς της ΕΓΣΣΕ ετών 2008-2010, άλλαξε ο
μηχανισμός διαμόρφωσης των κατώτατων μισθών και τροποποιήθηκε ριζικά όλο το
νομοθετικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων του Ν.1876/1990.
Κατά την προηγούμενη περίοδο, η ΕΓΣΣΕ απώλεσε το ρόλο της ως εκείνος ο
μηχανισμός διαμόρφωσης των κατώτατων μισθών στη χώρα, αντικαθιστούμενος με το
μηχανισμό της νομοθετικής διαμόρφωσης τους εκ μέρους της κυβέρνησης και μετά από
διαβούλευση με τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων.
Κατά τον τρόπο αυτό, η ΕΓΣΣΕ έχασε τον καθολικό και δεσμευτικό της
χαρακτήρα ως προς τους μισθολογικούς όρους, αφού ναι μεν είναι δυνατή η σύναψη
ΕΓΣΣΕ, πλην όμως οι μισθολογικοί της όροι δεσμεύουν μόνο τα μέλη των οργανώσεων
που την υπογράφουν.
Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων άλλαξαν ριζικά
το τοπίο των συλλογικών συμβάσεων.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των νομοθετικών παρεμβάσεων της προηγούμενης
περιόδου είναι:
 η κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης,
 η δυνατότητα απόκλισης των επιπέδων της συλλογικής διαπραγμάτευσης, με την
καθιέρωση της υπερίσχυσης των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων έναντι των
κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών έστω και εάν περιέχουν δυσμενέστερους όρους,
 η διευκόλυνση της σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις,
μέσω της καθιέρωσης του θεσμούς της «ένωσης προσώπων»,
 η κατάργηση του μηχανισμού κήρυξης των συλλογικών συμβάσεων ως υποχρεωτικών,
καθώς πλέον οι εθνικές, κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις
δεσμεύουν μόνο τα μέλη, χάνοντας έτσι την δεσμευτικότητα και την καθολικότητά
τους,
 η ριζική αλλαγή του θεσμού της Διαιτησίας (και του ΟΜΕΔ) με βασικότερη παρέμβαση
αρχικά την κατάργηση της δυνατότητας της μονομερούς προσφυγής σε αυτήν
(«υποχρεωτική διαιτησία»)
 Μετά την Απόφαση του ΣτΕ που επανέφερε ο δικαίωμα αυτό δηλαδή της μονομερούς
προσφυγής στη Διαιτησία, της θεσμοθέτησης (Ν.4303/2014,ΦΕΚ Α 231/17.10.2014) δύο
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βαθμών Διαιτησίας με δικαίωμα έφεσης κατά Διαιτητικής Απόφασης και δυνατότητα
δικαστικού ελέγχου των Διαιτητικών Αποφάσεων.
Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μια συνεχή μείωση των κλαδικών /
ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αντιστρόφως μια μεγάλη
αύξηση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων σε συνδυασμό και με την καθιέρωση
της «ένωσης προσώπων», ως θεσμού «συλλογικής εκπροσώπησης» των εργαζομένων με
σκοπό την υπογραφή συλλογικής σύμβασης.
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την εξέλιξη του αριθμού των ΣΣΕ κατά έτη 20102015, όπως αυτά προκύπτουν από το Υπουργείο Εργασίας.
Εξέλιξη του αριθμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατά
(2010- 2015)

ΕΤΟΣ

Εθνικές Κλαδικές ή
Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ

Τοπικές Κλαδικές ή
Ομοιοεπαγγελματικές
ΣΣΕ

Επιχειρησια
κές ΣΣΕ

Σύν
ολο

Ποσοστό
συμμετοχής
επιχειρησιακών ΣΣΕ
(%)

2010

65

14

227

306

74,2

2011

38

7

170

215

79,1

2012
2013

23
14

6
-

976
409

1005
423

97,1
96,7

2014

14

5

286

305

93,8

2015
Σύνο
λο

10

5

263

240
247

93,8

162

37

2331
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Πηγή: Υπουργείο Εργασίας
Επεξεργασία: OIYE
Τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας υποδεικνύουν ότι, κατά την περίοδο 2010-2014
οι εθνικές κλαδικές/ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ μειώθηκαν από 65 (2010) σε 14 (2014). Την
ίδια δε περίοδο, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ από 227 (2010) αυξήθηκαν σε 976 (2012), για να
μειωθούν ωστόσο σε 409 (2013) και σε 286 (2014).
Η ίδια τάση παρουσιάζεται και κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2015 (έως τον Οκτώβριο
2015). Οι επιχειρησιακές συμβάσεις αφορούν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των ΣΣΕ
(93,8%), όπου σε σύνολο 240 ΣΣΕ, οι 225 είναι επιχειρησιακές.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι, ο υψηλότερος αριθμός σύναψης
επιχειρησιακών ΣΣΕ παρουσιάζεται κατά το έτος 2012 (976), και αυτό διότι το έτος αυτό
έτος συμπίπτει με τη θεσμική διευκόλυνση σύναψης επιχειρησιακών ΣΣΕ σε επιχειρήσεις
κάτω των 50 εργαζομένων, κυρίως αν όχι αποκλειστικά με τη δυνατότητα σύναψης
επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης με το την «Ένωση Προσώπων» και σε συνδυασμό
και με τη δυνατότητα της τριετούς ισχύος εφαρμογής τους.
Κατά συνέπεια, οι
νομοθετικές παρεμβάσεις του μνημονίου στο πεδίο των
συλλογικών διαπραγματεύσεων είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του
αριθμού των επιχειρησιακών ΣΣΕ (είτε με σωματεία, είτε με ενώσεις προσώπων).
Η θεσμοθέτηση της τριετούς διάρκειας ισχύος των ΣΣΕ, δηλαδή για τα έτη 2012-2014
ή/ και 2013-2016, δίνει προϊούσας και της οικονομικής κρίσης, τη δυνατότητα σε πολλές
επιχειρήσεις να καθορίσουν τους μισθούς των εργαζομένων μέσω ΣΣΕ, για 3 έτη και κατά
βάση στα νέα κατώτατα όρια μισθών.
Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι ενώ ο απόλυτος αριθμός των επιχειρησιακών ΣΣΕ
μειώνεται κατά έτη 2013-2015, η ποσοστιαία συμμετοχή τους στο σύνολο των
υπογραφεισών ΣΣΕ είναι συντριπτικά μεγάλη και αντιπροσωπεύει το 93%.
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Συμπερασματικά, η αύξηση του αριθμού των επιχειρησιακών ΣΣΕ και η σχεδόν
εξάλειψη των κλαδικών / ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ, οφείλεται στη θεσμοθέτηση της
υπερίσχυσης των επιχειρησιακών ΣΣΕ έναντι των κλαδικών ΣΣΕ, δηλαδή
στην
αποκέντρωση του επιπέδου συλλογικής διαπραγμάτευσης από τον κλάδο στην επιχείρηση
σε συνδυασμό και με την αναστολή εφαρμογής της επέκτασης των κλαδικών συλλογικών
συμβάσεων.
Αγορά Εργασίας – Ευέλικτη εργασία
Οι καταστροφικές συνέπειες των εφαρμοζόμενων πολιτικών για την εργατική τάξη και
την ελληνική κοινωνία, αποτυπώνονται στα εκρηκτικά υψηλά ποσοστά ανεργίας, που
προκαλούν σοκ, και στην απογείωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης με μισθούς
φτώχειας και εξαθλίωσης, εφόσον και όταν αυτοί καταβάλλονται από τους εργοδότες!
Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία τόσο στην Ευρωζώνη όσο και
στην Ε.Ε. εδώ και χρόνια.
Το ποσοστό ανεργίας είναι σταθερά πάνω από το 24%, ενώ η ανεργία των νέων έχει
φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ και αγγίζει σχεδόν στο 50%.
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, εκτιμά μάλιστα ότι το ποσοστό της ανεργίας το
2016 θα ανέλθει στο 34%, ενώ από τον Οκτώβριο του 2008 έως σήμερα έχουν χαθεί
περίπου 1.000.000 θέσεις απασχόλησης.
Την ίδια στιγμή που η ανεργία εξαθλιώνει κάθε οικογένεια και απειλεί την κοινωνική
συνοχή, το επίδομα ανεργίας όχι μόνο μειώθηκε στο εξευτελιστικό ποσό των 360 Ευρώ το
μήνα, ως αποτέλεσμα του πετσοκόμματος του κατώτατου μισθού, αλλά επιπλέον μόνο
200.000 χιλιάδες το λαμβάνουν (έναντι 800.000 επίσημα εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ και
1.200.000 εκατ. πραγματικά ανέργων).
Με τέτοια ποσοστά ανεργίας, η αγορά εργασίας έχει εξελιχθεί σε μια μισθολογική και
εργασιακή ζούγκλα, όπου ο εκβιασμός και η τρομοκρατία των εργοδοτών είναι ο κανόνας.
Οι όποιες προσλήψεις γίνονται είναι με συμβάσεις μερικής απασχόλησης είτε ημερήσιας,
είτε εβδομαδιαίας, είτε μηνιαίας απασχόλησης.
Ταυτόχρονα οι εκβιαστικές μετατροπές των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε
μερική απασχόληση και σε εκ περιτροπής εργασίας αυξήθηκαν κατακόρυφα καθόλη τη
διάρκεια της τριετίας που πέρασε.
Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας βρίσκεται σχεδόν υπό διάλυση, καθώς στο πλαίσιο
της αναδιοργάνωσης που γίνεται με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων,
περικόπτονται υπηρεσίες και κλείνουν περιφερειακές επιθεωρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι επιθεωρητές Εργασίας που συνταξιοδοτούνται δεν αντικαθίστανται, με συνέπεια εκεί
που υπήρχε μόνο ένας επιθεωρητής Εργασίας να μην υφίσταται καν υπηρεσία .
Ασφαλιστικό
Όλα τα τελευταία χρόνια οι Μνημονιακές κυβερνήσεις έκαναν αλυσιδωτές και
συνεχείς στοχευμένες επιθέσεις ενάντια στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Οι επιθέσεις
αυτές υπηρέτησαν και υπηρετούν σταθερά το στόχο της μετάλλαξης του
ασφαλιστικού συστήματος από δημόσιο καθολικό και αναδιανεμητικό σε ατομικό –
κεφαλαιοποιητικό.
Τα αλλεπάλληλα νομοθετήματα των δύο πρώτων Μνημονίων έφεραν αύξηση των
απαιτούμενων χρόνων υπηρεσίας, αύξηση των ορίων ηλικίας, μείωση του συντάξιμου
μισθού και μείωση των συντάξεων.
Σήμερα πλέον η οικονομική κατάσταση του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων είναι
πραγματικά τραγική και το σύστημα απειλείται με απόλυτη οικονομική κατάρρευση.
Κυριότερες αιτίες αυτής της κατάστασης είναι:
1. Η ανεπαρκέστατη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων που οφείλεται στην
καταλήστευση των αποθεματικών τους με τη χρησιμοποίησή τους ως άτοκο κεφάλαιο
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κίνησης του εμποροβιομηχανικού τομέα έως την τοποθέτησή τους σε επισφαλέστατα
χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως τα δομημένα η τοξικά ομόλογα.
2. Η τεράστιας έκτασης εισφοροδιαφυγή που ξεπερνά το 30-35% των εσόδων του
συστήματος, λόγω της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, η εισφοροαποφυγή, η
υποασφάλιση, οι άτυπες και ευέλικτες σχέσεις εργασίας με προσωρινές η ατομικές
συμβάσεις εργασίας που φθάνουν να μετατρέπουν μισθωτούς σε μαϊμού
αυτοαπασχολούμενους, χωρίς κανένα από τα δικαιώματα των μισθωτών, η μεγάλη
καθυστέρηση στην είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας που προσδιορίζεται πλέον πάνω
από το 30ο έτος της ηλικίας τους και τέλος η μη απόδοση των οφειλόμενων που γίνεται με
διαχρονική κυβερνητική ανοχή όλα αυτά έχουν μειώσει σοβαρά τις οικονομικές εισροές
του ΣΚΑ οδηγώντας το σε οικονομική ασφυξία.
3. Η πρωτοφανής έκταση της ανεργίας που επισήμως πια καταγράφεται σταθερά σε
1.200.000 άτομα, ενώ συνολικά οι άνεργοι φθάνουν ήδη το 25-28% του εργατικού
δυναμικού.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ τα ασφαλιστικά ταμεία καταγράφουν
οικονομικές απώλειες αξίας: α) -58 δισ. € συνολικά για την περίοδο 1950-1985 λόγω της
ανορθολογικής χρήσης των αποθεματικών τους, β) -6,5 δισ. € λόγω της λόγω της ανεργίας
και των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, γ) -2,2 δις. € από την πρόσφατη μείωση κατά 22%
του κατώτατου μισθού, δ) -8-10 δις. € από την εισφοροδιαφυγή και την εισφοροαποφυγή,
στ) -11 δις. € από τις παγωμένες και ανείσπρακτες οφειλές
Τέλος τα αξίας 24 δις. € σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που κατείχαν τα
ασφαλιστικά ταμεία και αποτελούσαν το ύστατο αποθεματικό τους κεφάλαιο όχι μόνο δεν
εξαιρέθηκαν από το κούρεμα των ομολόγων αλλά απομειώθηκαν τουλάχιστον στο μισό
ακολουθώντας το κούρεμα του δημόσιου χρέους και χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει καμία
ουσιαστική συγκεκριμένη και συγκροτημένη πρόταση ισοδύναμου αποτελέσματος.
Απέναντι σε αυτά τα καταλυτικά και δομικά προβλήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης
που οξύνονται ακόμη περισσότερο στα πλαίσια της διαρκούς κρίσης και ύφεσης με
πρόφαση και άλλοθι το Μνημόνιο είχαμε και εξακολουθούμε να σειρά νομοθετικών
παρεμβάσεων ασφαλιστικού χαρακτήρα στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν
της επίλυσής τους.
Δηλαδή στην μεταβίβαση σημαντικών βαρών στη νέα γενιά, στην μετατόπιση από
διανεμητικού τύπου σε κεφαλαιοποιητικού, άρα ιδιωτικοποίηση του και στην μετάθεση
της χρηματοδότησής όλο και περισσότερων ασφαλιστικών κινδύνων στα άτομα και στην
«καλή τους τύχη».
Η οικονομική αυτή πολιτική που υποτίθεται ότι αποβλέπει στη μείωση των δημοσίων
δαπανών είναι μια απολύτως νεοφιλελεύθερη αντίληψη με στόχο να καταργήσει πλήρως
κάθε έννοια του κοινωνικού κράτους και πρόνοιας και να μεταφέρει όλο του βάρος
στήριξης του απαλλάσσοντας τους εργοδότες και το κράτος από αυτή τους την
υποχρέωση.
Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης
Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δημοσιοποίησε
η Κυβέρνηση και το οποίο στην ουσία αφορά παλαιές και νέες μνημονιακές δεσμεύσεις που
μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκαν.
Οι αλλαγές που προωθεί η Κυβέρνηση είναι πλήρως ανατρεπτικές και μεταλλάσουν
τον χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο νέο σύστημα, τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνον εφόσον
τηρούνται οι στόχοι του Προγράμματος, ενώ από 1-1-2016 το κράτος αναλαμβάνει πλέον
τη χρηματοδότηση μόνο της λεγόμενης βασικής εθνικής σύνταξης (384 Ευρώ) και βέβαια
μόνο σύνταξη δεν είναι αλλά προνοιακό επίδομα.
Στο πλαίσιο αυτό:
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Περικόπτονται συνολικά από το ασφαλιστικό σύστημα για το 2015 450εκατ. ευρώ
και από 1% του ΑΕΠ για το 2016 και 2017, δηλαδή άλλα 3,6δις ευρώ.
Αναπροσαρμόζονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συνταξιοδοτούνται
όλοι είτε στα 62 με 40 έτη ασφάλισης και πλήρη σύνταξη, είτε στα 67 έτη με
λιγότερα έτη ασφάλισης ανατρέποντας οποιαδήποτε έννοια κοινωνικής ισότητας.
Αυτό είναι σχεδόν ανέφικτο μέσα σε συνθήκες γενικευμένης ανεργίας και ακραίας
μισθολογικής ευελιξίας.
Για τον υπολογισμό της σύνταξης, υπολογίζεται πλέον ο μέσος όρος μισθού όλου
του εργασιακού βίου του εργαζόμενου
Ταυτόχρονα αναπροσαρμόζεται ο λεγόμενος δείκτης αναπλήρωσης δηλαδή το
ποσοστό των αποδοχών που θεωρούνται συντάξιμος μισθός και συνδυαστικά με
τους χαμηλότερους μισθούς θα οδηγήσουν και σε μειωμένες κατά 25-50%
συντάξεις όσο θα ωριμάζει το σύστημα.
Θεσμοθετείται η σταδιακή περικοπή του ΕΚΑΣ μέχρι την πλήρη κατάργησή του το
2019 και η μείωση της κατώτερης σύνταξης από τα 486 στα 384 ευρώ.
Υπάρχει αύξηση κατά 2% στις κύριες και 6% στις επικουρικές των κρατήσεων για
την υγειονομική περίθαλψη, πού τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούλιο, αλλά και νέα
αύξηση εισφορών τώρα στο όνομα της διατήρησής τους.
Επαναφέρεται στις επικουρικές συντάξεις η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος - που
απλά μετονομάστηκε σε κανόνα βιωσιμότητας - και η κατάργηση της κρατικής
χρηματοδότησης και των εισφορών από τρίτους, θα μειώσουν άμεσα τις
επικουρικές συντάξεις, μέχρι την πλήρη κατάργησή τους και την ενσωμάτωση,
όσων και ό,τι θα έχει απομείνει, στις κύριες. Και αυτό αφού υποχρεωτικά
ενοποίησαν με σκοπό να καταληστεύσουν τα αποθεματικά και να εκποιήσουν και
την ακίνητη περιουσία τους.
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Η Δράση της Ομοσπονδίας την προηγούμενη τριετία (2013-2016)
ο

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, αυτές είναι συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται το 37
Συνέδριο της ΟΙΥΕ να συζητήσει και να πάρει εκείνες τις αποφάσεις που θα βοηθήσουν
στην οργάνωση της αντίστασης της τάξης μας που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
εργατικών αγώνων και σε συντονισμό με το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος, των
εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις μιας
αποτελεσματικής ανατροπής αυτής πολιτικής όσων την υπηρετούν!
Ήδη η ΟΙΥΕ μετρά 94 χρόνια ζωής, και οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει
τη δύσκολη ιστορική της πορεία μέσα στο χρόνο και ότι θα εξακολουθήσει να αποτελεί μια
από τις μεγαλύτερες οργανώσεις του εργατικού – συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Ως Ομοσπονδία μαζί με τα σωματεία μέλη μας πρέπει παρά τις όποιες δυσκολίες, να
ανασυνταχθούμε και να δυναμώσουμε τις παρεμβάσεις, δράσεις μας και τους αγώνες μας
για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούμε.
Είναι ένας αγώνας δύσκολος και μακρύς.
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 στο πετσόκομμα των μισθών, στις ατομικές συμβάσεις, στις απολύσεις, τα
υποχρεωτικά διήμερα τριήμερα εργασίας,
στη μη καταβολή δεδουλευμένων και
αποζημιώσεων
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 είναι
απόλυτα βέβαιο ότι ισχυροποιούν τον αντίπαλο.
Τα συνδικάτα είναι και παραμένουν ο μοναδικός φορέας από τον οποίο η εργατική
τάξη, οι άνεργοι, και οι νέοι προσμένουν και περιμένουν από αυτόν να προασπιστεί
προάσπιση και να διαφυλάξει τα συμφέροντα τους, και τα δικαιώματα τους. Δικαιώματα
τα οποία μέρα με τη μέρα καταστρατηγούνται, πετσοκόβονται και γίνονται βωμός για την
ακόμα μεγαλύτερη ανισομερή κατανομή του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι
εξαιτίας των Νεοφιλελεύθερων πολιτικών οι οποίες εντείνονται ακόμα περισσότερο από τη
συγκυρία της κρίσης και τις ασκούμενες αντεργατικές πολιτικές στραγγαλίζοντας την τάξη
μας.
Σε αυτά τα τρία χρόνια, Διοίκηση, Σωματεία, Εργαζόμενοι, δούλεψαν, αγωνίστηκαν,
και έδωσαν μικρές και μεγάλες μάχες.
 Πέρα από τις όποιες διαφορετικές απόψεις ή και διαφωνίες σε θέματα δράσης και
τακτικής, η Ομοσπονδία συνεργάστηκε και βρέθηκε αρωγός δίπλα σε όλα τα
σωματεία της.
 Η Ομοσπονδία συντόνισε και καθοδήγησε τους αγώνες όλων των κλάδων της.
 Βοήθησε στην επίλυση των προβλημάτων των σωματείων και όσων απλών
εργαζομένων της απευθύνθηκαν.
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 όπως άλλωστε οφείλουμε, θέτοντας τες υπόψην 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 προσπαθήσουμε να βάλουμε ακόμα
περισσότερο την Ομοσπονδία μας στο προσκήνιο των εξελίξεων.
Η περίοδος που έρχεται χρειάζεται γόνιμες προτάσεις, συνεργασία, ενωτική δράση,
συνεχή αγώνα, τακτικές και στρατηγικές κινήσεις για να αντιμετωπίσουμε όλους όσους
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επιφυλάσσουν το χειρότερο μέλλον για τις δυνάμεις της εργατικής τάξης και τον κόσμο
της μισθωτής 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 που
καταρρέει εξαιτίας των στοχευμένων εφαρμοζόμενων εις βάρος της πολιτικών.

Κεντρική συνδικαλιστική δράση - Απεργίες και κινητοποιήσεις
Η τριετία που πέρασε ήταν μια από τις δυσκολότερες περιόδους για την
αποτελεσματική ανάπτυξη της συνδικαλιστικής μας δράσης και την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων που ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε το
2013 – 2014 άφησε χωρίς στοιχειώδη συλλογική προστασία, το σύνολο σχεδόν των
εργαζομένων της χώρας μας και των κλάδων που εκπροσωπούμε.
Ταυτόχρονα με την κατεδάφιση των συλλογικών συμβάσεων, οι νομοθετικές
νεοφιλελεύθερες παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο, απελευθέρωσαν πλήρως τις εργασιακές
σχέσεις αφήνοντας τους εργαζόμενους έρμαια απέναντι στο ανεξέλεγκτο διευθυντικό
δικαίωμα, νομιμοποιώντας κάθε μορφή ευέλικτης απασχόλησης, χωρίς κατ΄ουσίαν υπό την
απειλή της απόλυσης, να μπορεί να αντισταθεί ο εργαζόμενος.
Σε κεντρικό επίπεδο, καθόλη τη διάρκεια της τριετίας και μέσα σε συνεχώς
επιδεινούμενες συνθήκες για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. συμμετείχαμε στις
πανεργατικές – πανελλαδικές απεργίες των ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ.
Οργανώσαμε συσκέψεις των σωματείων – μελών μας και πραγματοποιήσαμε
περιοδείες και εξορμήσεις σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, εμπορικά καταστήματα –
πολυκαταστήματα και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα για να ενημερώσουμε τους
εργαζόμενους για τις απεργιακές κινητοποιήσεις και για την αναγκαιότητα να
αντισταθούμε στην βαρβαρότητα των μνημονιακών πολιτικών.
Κλαδική συνδικαλιστική δράση – Κινητοποιήσεις – Παρεμβάσεις – Σωματεία
Μέλη
Καθόλη τη διάρκεια της θητείας της απερχόμενης διοίκησης τα προβλήματα στους
χώρους μας γιγαντώθηκαν.
Η σταδιακή κατάρρευση της οικονομίας, η μεγάλη πτώση της ζήτησης, το πετσόκομμα
μισθών και συντάξεων ως απόρροια των μνημονιακών πολιτικών εντάθηκε όλο το
προηγούμενο διάστημα.
Σύμφωνα με τις έρευνες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ),
καθόλη τη διάρκεια των μνημονιακών πολιτικών τα λουκέτα των εμπορικών επιχειρήσεων
(ιδίως
των
μικρών
και
μεσαίων)
έλαβαν
μορφή
επιδημίας,
η
οποία
συνεχίζεται και αυξάνεται ως «μεταδοτική ασθένεια».
Πολλές επιχειρήσεις στους κλάδους μας (Υπηρεσίες, Εμπόριο), προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα κινήθηκαν επιθετικά απέναντι στους
εργαζομένους έχοντας σα στόχο είτε να μειώσουν βίαια τους μισθούς, είτε να περικόψουν
το εργασιακό κόστος με τη μέθοδο της εκβιαστικής μετατροπής της πλήρους εργασίας σε
μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής εργασία.
Στην προσπάθειά τους αυτή, είχαν δικό τους όλο το νομικό οπλοστάσιο, το οποίο
δημιούργησαν σε όφελος των εργοδοτών οι μνημονιακές κυβερνήσεις κύρια μέσα από τη
κατάργηση των συλλογικών μας συμβάσεων και σε συνδυασμό με την θεσμοθέτηση της
πλήρους εργασιακής ευελιξίας με διευθυντικό δικαίωμα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα προβλήματα των εργαζομένων γιγαντώθηκαν.
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Μεγάλες επιχειρήσεις κινήθηκαν με τη μέθοδο της υπαγωγής στο άρθρο 99 ή με
κήρυξη πτώχευσης, προσπαθώντας να απεμπλακούν από τις υποχρεώσεις τους προς τους
εργαζόμενους.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν τα Σ/Μ ΑΤΛΑΝΤΙΚ, ΑΛΕΞ – ΠΑΚ- ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ,
ΤΑ Σ/Μ ΕΧΤΡΑ, το ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ, η Γερολυμάτος Cosmetics, τα ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ.
Ακολούθησαν τα Σ/Μ ΛΑΡΙΣΑ, τα Σ/Μ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, τα Hondos Palace, τα Sprider
Stores, o ΦΩΚΑΣ, τα βιβλιοπωλεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ αλλά και άλλες μικρότερες επιχειρήσεις.
Σήμερα έχουμε
τελευταίες εξελίξεις τον ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ / CAREFFOUR στον
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ, στην NOTOS.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλους αριθμούς
εργαζομένων, οι οποίοι έχουν μείωση μισθών, παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, τίθενται σε υποχρεωτικό καθεστώς της εκ περιτροπής εργασίας της μιας ή
δύο ημερών την εβδομάδα, ακόμη και να απολύονται χωρίς καταβολή αποζημίωσης, τις
οποίες αναγκάζονται να διεκδικούν εκ των υστέρων στα δικαστήρια.
Η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, που σε πολλές περιπτώσεις φθάνει και τον
έναν (1) χρόνο ή/και η καταβολή μέρους μόνο των δεδουλευμένων, έλαβε και αυτή
διαστάσεις πραγματικής μάστιγας, με τους εργοδότες κυριολεκτικά να έχουν κηρύξει στάση
πληρωμών.
Σε άλλους μεγάλους εργασιακούς χώρους, από το 2013 και μετά, αφού είχε προηγηθεί
το ξήλωμα των συλλογικών συμβάσεων και έπαυσε η ισχύς τους, οι εργοδότες προέβησαν
σε δραστικές μειώσεις μισθών από 10% έως και 40%, κάνοντας χρήση της νομοθεσίας του
Μνημονίου και συνήθως με τη μέθοδο της εκβιαστικής επιβολής νέων τροποποιητικών
ατομικών συμβάσεων εργασίας ή επιβολή της μερικής απασχόλησης / εκ περιτροπής
εργασίας.
Τέτοιου είδους τακτική ακολούθησαν για παράδειγμα τα καταστήματα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ,
τα Σ/Μ ΕΧΤΡΑ, τα Σ/Μ Μάρκετ ΙΝ, τα ΙΚΕΑ ο ΦΩΚΑΣ, ο Χόντος, καθώς και μια σωρεία
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο Εμπόριο, στα τουριστικά γραφεία και στις υπηρεσίες.
Σε άλλους χώρους όπου υπήρχαν σωματεία, η πρακτική των επιχειρησιακών
συλλογικών συμβάσεων επέφερε μικρές ή μεγάλες μειώσεις μισθών, άλλοτε με τη σύμφωνη
γνώμη των εργαζομένων, άλλοτε με στημένα σωματεία ή ακόμα χειρότερα με «Ενώσεις
Προσώπων» που ιδρύθηκαν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια του Μνημονίου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
υπό την απειλή της απόλυσης, ή της εκβιαστικής μετατροπής της εργασιακής σχέσης και με
την ανεργία να γιγαντώνεται καθημερινά και την οικονομία να βυθίζεται, οι εργαζόμενοι
οδηγήθηκαν σε δραματικές μειώσεις μισθών, ενώ τα συνδικάτα δεν καταφέραμε να
δημιουργήσουμε ικανές αντιστάσεις.
Απέναντι σε αυτή την οικονομική και εργασιακή λαίλαπα, η Ομοσπονδία μας μαζί με
τα σωματεία μέλη της, αποδύθηκε ουσιαστικά σε έναν αμυντικό αγώνα υπεράσπισης των
στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων, αντίστασης ενάντια στην κατάρρευση των
συλλογικών συμβάσεων και των μισθών, ενάντια στις μαζικές απολύσεις, στην γενικευμένη
επιβολή της μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, ενάντια στη συνεχή και ανεξέλεγκτη
φτωχοποίηση των εργαζομένων.
Είχαμε όμως και επιτυχίες μέσα στο δυσμενές αυτό πλαίσιο.
Όπως παρεμβήκαμε στα Σ/Μ ΑΤΛΑΝΤΙΚ και η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων
εντάχθηκε μέσω των εξαγορών σε ασφαλείς θέσεις εργασίας και με όλα τα δικαιώματα, το
ίδιο καταφέραμε και στα Σ/Μ ΕΧΤΡΑ αλλά και σε μικρότερες εξαγορές επιχειρήσεων.
Σήμερα παλεύουμε για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ και ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ.
Αγωνιστήκαμε με όλα τα μέσα για να κρατήσουμε τις συλλογικές συμβάσεις και τα
εργατικά δικαιώματα στους κλάδους των τροφίμων, των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων
(ΙΚΕΑ, Leroy Merlin και αλλού)
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Συλλογικές Συμβάσεις ΟΙΥΕ
Κατά την πορεία του ξεδιπλώματος των αντεργατικών πολιτικών του Μνημονίου, η
νεοφιλελεύθερη παρέμβαση στις εργασιακές σχέσεις, κατάργησε με βίαιο τρόπο όλο το
δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων, χωρίς από την άλλη πλευρά τα συνδικάτα να
μπορέσουν ούτε να αντισταθούν στην εξέλιξη αυτή, ούτε όμως να επιβάλλουν και να
κατοχυρώσουν μέσα από τους εργατικούς και απεργιακούς αγώνες τους την
υπογραφή ΣΣΕ που θα γίνονται σεβαστές και θα εφαρμόζονται από το σύνολο των
εργοδοτών.
Σήμερα, όχι μόνο έχει καταρρεύσει το σύνολο σχεδόν των κλαδικών συλλογικών
συμβάσεων, αλλά και η ίδια η ΕΓΣΣΕ, η οποία ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που θα
υπογραφεί, ακόμα και τότε θα είναι ένα «αδειανό πουκάμισο» από τη στιγμή που θα την
εφαρμόζει «όποιος εργοδότης προαιρείται».
Από την παραπάνω εξέλιξη, δεν εξαιρέθηκε βεβαίως ούτε η Ομοσπονδία, η οποία
παρά τις συνεχείς προσπάθειες βλέπει τις συλλογικές μας συμβάσεις να διαλύονται, να έχει
λήξει η ισχύς τους, τους εργοδότες να κάνουν πλήρη χρήση του αντεργατικού οπλοστασίου
και να μην προσέρχονται καν σε διάλογο έχοντας το πάνω χέρι και ευνοϊκό συσχετισμό
δυνάμεων.
Στην πορεία αυτή, πέραν των δυσκολιών και της αφαίρεσης των νομοθετικών
εργαλείων των ΣΣΕ και του ΟΜΕΔ, η Ομοσπονδία καθόλη την προηγούμενη τριετία
προσπάθησε με κάθε τρόπο να υπερασπιστεί τις συλλογικές μας συμβάσεις και να υπερβεί
το Μνημόνιο.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΣΕ ΤΗΣ ΟΙΥΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΣΣΕ / ΔΑ
Διαιτητική
Απόφαση Επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών
ΣΣΕ Εργαζομένων
στα βιβλιο-χαρτοπωλεία

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ
ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
1/1/2010 έως
31/12/2010

1/1/2012 έως
31/12/2011

ΣΣΕ Προσωπικού
Γραφείων Βιομηχανίας
και Βιοτεχνίας (ΣΕΒ &
ΓΣΕΒΕΕ)

1/1/2010 έως
31/12/2011

ΣΣΕ Φυλάκων,
Νυχτοφυλάκων,
Βιομηχανίας –
Βιοτεχνίας (ΣΕΒ – ΓΣΕΕ)

1/1/2010 έως
31/12/2011

ΣΣΕ Καθαριστριών
Βιομηχανίας –
Βιοτεχνίας (ΣΕΒ – ΓΣΕΕ)

1/1/2010 έως
31/12/2011

ΣΣΕ Προσωπικού
Ηλεκτρονικών

1/1/2010 έως
31/12/2011

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ &
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Καμία αύξηση
Διατήρηση όλων
των όρων των
παλαιότερων ΣΣΕ και ΔΑ
Αύξηση 1,5% από
1.1.2011
Κατοχύρωση
δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόματος
αδείας
Αυξήσεις μισθών
σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην
ΕΓΣΣΕ (αύξηση με βάση
Ευρωπαϊκό ΔΤΚ στις
1/7/2011)
Αυξήσεις μισθών
σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην
ΕΓΣΣΕ (αύξηση με βάση
Ευρωπαϊκό ΔΤΚ στις
1/7/2011)
Αυξήσεις μισθών
σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην
ΕΓΣΣΕ (αύξηση με βάση
Ευρωπαϊκό ΔΤΚ στις
1/7/2011)
Αυξήσεις μισθών
σύμφωνα με τα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν κηρύχτηκε υποχρεωτική
Έληξε οριστικά στις 1.6.2011

Δεν κηρύχτηκε υποχρεωτική
Έληξε στις 14/5/2012

Κηρύχτηκε υποχρεωτική
Έληξε στις 14/5/2012

Κηρύχτηκε υποχρεωτική
Έληξε στις 14/5/2012

Κηρύχτηκε υποχρεωτική
Έληξε στις 14/5/2012

Κηρύχτηκε υποχρεωτική
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Υπολογιστών

ΣΣΕ
Περιοδευόντων
Πωλητών όλης της
χώρας

1/1/2010 έως
31/12/2011

ΣΣΕ Ραδιοταξί

1/1/2010 έως
31/12/2011

Κλαδική ΣΣΕ
Εμπορίου
(με ΕΣΕΕ και
ΓΣΕΒΕΕ)

Κλαδική ΣΣΕ με
ΣΕΛΠΕ

Κλαδική ΣΣΕ
Εμπορίου (με ΕΣΕΕ και
ΓΣΕΒΕΕ)

1/1/2010
Χωρίς
ημερομηνία λήξης

Υπογράφηκε
μετά από πολλές
διαπραγματεύσεις
στις αρχές του 2012

προβλεπόμενα στην
ΕΓΣΣΕ (αύξηση με βάση
Ευρωπαϊκό ΔΤΚ στις
1/7/2011)
Κατοχύρωση
δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόματος
αδείας
Αυξήσεις μισθών
σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην
ΕΓΣΣΕ (αύξηση με βάση
Ευρωπαϊκό ΔΤΚ στις
1/7/2011)
Κατοχύρωση
δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόματος
αδείας
Αύξηση 1% από
1.1.2010 & αύξηση 2%
από 1.1.2011
Κατοχύρωση όλων
των επιδομάτων και
Δώρων Πάσχα –
Χριστουγέννων και
επιδόματος αδείας
Αυξήσεις μισθών
σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην
ΕΓΣΣΕ (αύξηση με βάση
Ευρωπαϊκό ΔΤΚ στις
1/7/2011)
Κατοχύρωση
δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόματος
αδείας
Δεν χορηγήθηκαν
αυξήσεις – κρατήθηκαν
σε ισχύ οι μισθοί του
2009.

Έναρξη ισχύος
1.1.2010 και λήξη στις
31.12.2012

Κατοχύρωση όλων
των επιδομάτων, δώρων
Χριστουγέννων – Πάσχα
και επιδόματος αδείας

Από 24/7/2012
έως 23/6/2013

Επανακαθορισμός
μισθών σύμφωνα με τη
ΣΣΕ έτους 2009
Κατοχύρωση όλων
των επιδομάτων και
δώρων Χριστουγέννων –
Πάσχα και επιδόματος
αδείας
Πρόνοιες για
εφαρμογή της με
προσχώρηση εργοδοτών

Έληξε στις 14/5/2012

Κηρύχτηκε υποχρεωτική
Έληξε στις 14/5/2012

Δεν κηρύχτηκε υποχρεωτική
Έληξε στις 14/5/2012

Δεν κηρύχτηκε υποχρεωτική
Εληξε
Ο ΣΕΛΠΕ αρνήθηκε να την
υπογράψει

Δέσμευε αποκλειστικά και
μόνο τις επιχειρήσεις – μέλη του
ΣΕΛΠΕ
Καταγγέλθηκε πρόωρα από
τον ΣΕΛΠΕ στις 10.4.2012 κάνοντας
χρήση της Μνημονιακής
νομοθεσίας)
Έληξε στις 10.7.2012
Σύμφωνα με τη μνημονιακή
νομοθεσία δεσμεύει μόνο όσους
εργοδότες είναι μέλη σε οργανώσεις
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ
Έληξε στις 23/9/2013

Για την υπογραφή της ΣΣΕ στο Εμπόριο το 2012
Η απόφαση της Διοίκησης Ομοσπονδίας, να προχωρήσει τελικά στην υπογραφή
κλαδικής συλλογικής σύμβασης στο Εμπόριο, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση που
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λήφθηκε μέσα σε ένα διαλυμένο εργασιακό τοπίο, μετά από τα 2,5 χρόνια εφαρμογής των
αντιλαϊκών αντεργατικών πολιτικών του Μνημονίου.
Η απόφαση της ΟΙΥΕ, δεν λήφθηκε στο κενό, ούτε μακριά από τους εργαζόμενους και
τα σωματεία.
Η ΣΣΕ Εμπορίου, αφορά έναν μεγάλο κλάδο της οικονομίας με χιλιάδες εργαζόμενους,
οι οποίοι πολύ περισσότερο από ότι σε άλλους κλάδους, χτυπήθηκαν ακόμα πιο σκληρά
από τις αντεργατικές πολιτικές του Μνημονίου που διέλυσαν κυριολεκτικά τις εργασιακές
σχέσεις και την ελάχιστη συλλογική προστασία που παρείχε μέχρι πρόσφατα η κλαδική
ΣΣΕ.
Οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο, οι οποίοι πριν από την εκδήλωση της κρίσης και της
ύφεσης υπολογίζονταν σε περίπου 400.000, ενώ το 90% σχεδόν από αυτούς εργάζεται σε
μικρά και μεσαίου μεγέθους εμπορικά καταστήματα κάτω των 10 ατόμων.
Ο βαθμός οργάνωσης των εργαζομένων στα σωματεία μας παραμένει εξαιρετικά
χαμηλός, γεγονός που έχει να κάνει σε απόλυτη σχέση με τη δομή του κλάδου στη χώρα
μας, λόγω της κυριαρχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Σήμερα 3 χρόνια μετά το Μνημόνιο, ο κλάδος του Εμπορίου θυμίζει βομβαρδισμένο
μισθολογικό και εργασιακό τοπίο.
Το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας και μόνο
τον τελευταίο χρόνο οι απολύσεις των εργαζομένων έχουν υπερβεί σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία τις 70.000. Εκτιμώνται ότι άλλοι τόσοι πρόκειται να το αμέσως επόμενο
διάστημα, καθώς η ύφεση βαθαίνει και η ζήτηση καταρρέει ως αποτέλεσμα των πολιτικών
του Μνημονίου.
Καθημερινά, εργαζόμενοι εγκαταλείπονται στο δρόμο από τους ιδιοκτήτες των
καταστημάτων που και αυτοί εντάσσονται σε καθεστώς ανεργίας.
Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι (από 2 έως 6 μήνες) εκτιμώνται ότι υπερβαίνουν ήδη τις
100.000, ενώ η υποχρεωτική μερική απασχόληση και η εκ περιτροπής εργασία κάνουν
θραύση. Από τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, η ανασφάλιστη εργασία αγγίζει το 30%.
Μέσα σε αυτό το τοπίο, ήρθε να προστεθεί και το αντεργατικό πλαίσιο των 2
Μνημονίων, το οποίο ξεθεμελίωσε όλο σχεδόν το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας και αποστέρησε από τις κλαδικές ομοσπονδίες την θεσμική και οργανωτική
ικανότητα διαπραγμάτευσης και υπογραφής ικανοποιητικών και αξιοπρεπών Συλλογικών
Συμβάσεων.
Θυμίζουμε ότι τα Μνημόνια θεσμοθέτησαν την υπερίσχυση των επιχειρησιακών
συμβάσεων, δίνοντας την ευχέρεια υπογραφής ΣΣΕ ακόμα και στις πλέον μικρές
επιχειρήσεις από το εργοδοτικό έκτρωμα της «ένωσης προσώπων», κατάργησαν την
κήρυξη των κλαδικών συμβάσεων ως υποχρεωτικών για το σύνολο των εργοδοτών,
αποδόμησαν τον ΟΜΕΔ και τη Διαιτησία, μείωσαν τους κατώτατους μισθούς στα
εξευτελιστικά 586 € και στα 510 € για τους νέους. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας έγιναν
θεσμός.
Αυτό είναι το τοπίο, μέσα στο οποίο η ΟΙΥΕ κλήθηκε να βρει τρόπους για να
σταματήσει μια άνευ προηγουμένου κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων και των
μισθών.
Για πάνω από 6 μήνες είχαμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε τη δεδηλωμένη
απόφαση των μικρών εργοδοτών (ΕΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ) να ζητήσουν νέα σύμβαση με μειώσεις
της τάξης του 15-20% και την καταγγελία της ΣΣΕ από τα μεγάλα πολυκαταστήματα
(ΣΕΛΠΕ) των οποίων η πρόταση ήταν η θεσμοθέτηση βασικού μισθού στα 750 €, χωρίς
επιδόματα και άλλες ρυθμίσεις.
Κυρίαρχο όπλο στα χέρια των εργοδοτών, ήταν η γενικευμένη πρακτική των
επιχειρήσεων (που υποστηρίχθηκε και από τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Εργασίας που γνωμοδότησαν ότι η ΣΣΕ έχει λήξει) και άρχισαν να εφαρμόζουν μετά από
τις 14/5/2012 το Ν. 4046/12 δηλ. την περιορισμένη μετενέργεια (μείωση μισθού 20-40%),
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ενώ ακόμα περισσότερες προχώρησαν σε εκβιαστικές τροποποιητικές συμβάσεις εργασίας
στο ύψος των νέων κατώτατων μισθών των 586€
Απέναντι σε αυτό το δυσμενές τοπίο και παρά τον εξαιρετικά αρνητικό συσχετισμό
δυνάμεων, η Ομοσπονδία προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση των εργαζομένων.
Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης οργανώθηκαν δεκάδες περιοδείες, συσκέψεις και
συζητήσεις με πάνω από 50 σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.
Όλο το προηγούμενο διάστημα και παρά τις αντιξοότητες η ΟΙΥΕ, βρεθήκαμε δίπλα
στους εργαζόμενους σε μια σειρά εργασιακούς χώρους και επιχειρήσεις που προσπάθησαν
να επιβάλλουν μειώσεις μισθών με όπλο το Ν. 4046/12 και να γενικεύσουν την μερική
απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία: στον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ, στο ΦΩΚΑ, στο ΧΟΝΤΟ, στα
ΑΛΕΞ ΠΑΚ, στα Sprider Stores, στα Multirama, στον ΑΡΑΘΥΜΟ, στα Extra Super Market, στα
ΙΚΕΑ και αλλού.
Στόχος μας ήταν να υπογραφεί ΣΣΕ, η δυνατότερη ευνοϊκή σε συνθήκες Μνημονίου
και με στόχο να λειτουργήσει έτσι ώστε να μπει ένας φραγμός στη βία των ατομικών
συμβάσεων, στην κατάρρευση των μισθών και στον κανιβαλισμό των εργοδοτών.
Κατά συνέπεια και μέσα πάντα στις συγκεκριμένες συνθήκες του κλάδου και με
δεδομένο τον συσχετισμό δυνάμεων, η διοίκηση της Ομοσπονδίας αναλαμβάνοντας τις
ευθύνες της προχώρησε στην τελική διαπραγμάτευση και στην υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ,
βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η διαμόρφωση των μισθών βάσει της τελευταίας
κηρυχθείσας ως υποχρεωτικής ΣΣΕ, αυτής του 2009.
Παρά τις αντιρρήσεις, που προήλθαν από μια συγκεκριμένη παράταξη, για την
απόφαση αυτή, βαρύνοντα ρόλο μέσα στις σημερινές συνθήκες έπαιξε το μείζον και όχι το
έλλασον.
Σε αυτή την καταστροφική περίοδο για τους μισθωτούς το διακύβευμα δεν είναι μόνο
το ύψος του μισθού (το οποίο και βεβαίως είναι σοβαρότατο ζήτημα), αλλά η διαφύλαξη
και διατήρηση εν ζωή του μοναδικού εργαλείου – θεσμού, που έχουν κατακτήσει τα
συνδικάτα στην ιστορική τους πορεία, αυτόν της ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Και σήμερα είναι πλέον φανερό, ότι ο στόχος της Τρόικας είναι μεν στη σημερινή
συγκυρία η εσωτερική υποτίμηση, αλλά το στρατηγικό τους σχέδιο αφορά στην εξαφάνιση
της συλλογικής προστασίας των μισθωτών μέσα από τις ΣΣΕ, την αποδυνάμωση των ίδιων
των συνδικάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή της πιο ακραίας εργασιακής ευελιξίας σε
μια αγορά εργασίας – ζούγκλα.
Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση της ΟΙΥΕ να προχωρήσει στην υπογραφή ΣΣΕ, ήταν μια
κίνηση τακτικής και με οριακή υποχώρηση (-6% και όχι -16% όπως ψευδώς
αναπαράγεται) προσωρινού χαρακτήρα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο στρατηγικός μας
στόχος: η διάσωση και υπεράσπιση της συλλογικής προστασίας των εργαζομένων, του
θεσμού των ΣΣΕ και η κατοχύρωση κατακτήσεων ετών (επιδόματα, παροχές, θεσμικές
ρυθμίσεις)
Η απόφαση αυτή, δεν ήταν μια επιλογή κορυφής και σε απόσταση από τους
εργαζόμενους, αλλά στηρίχθηκε από γραπτές εξουσιοδοτήσεις και τη σύμφωνη γνώμη της
συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων – μελών της ΟΙΥΕ, που πάρθηκαν μέσα από
Γενικές Συνελεύσεις.
Είχε τα χαρακτηριστικά ανάληψης της ευθύνης για τη μέγιστη δυνατή προστασία των
εργαζομένων, μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες του Μνημονίου και της γενικευμένης
επίθεσης που δέχεται η εργατική τάξη, διεξάγοντας αμυντικό αγώνα σε συνθήκες ύφεσης
και εκτεταμένης ανεργίας.
Ήταν μια σύμβαση, των ελάχιστων δυνατών απωλειών και είναι χαρακτηριστικό ότι
σε άλλους κλάδους και εργασιακούς χώρους, με κατά τεκμήριο μεγαλύτερη οργανωτική
και αγωνιστική ικανότητα (ΟΤΕ, Τράπεζες, Ξενοδοχεία), είχαν υπογραφεί δυσμενέστερες ΣΣΕ
και με μειώσεις μισθών που αγγίζουν ή υπερβαίνουν το 15%
Είναι αλήθεια ότι η υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ στο Εμπόριο το 2012 άνοιξε μια μεγάλη
συζήτηση μέσα στα συνδικάτα για το περιεχόμενο των ΣΣΕ.
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Στη συζήτηση αυτή, πεποίθησή μας είναι ότι κάθε φορά οι αντικειμενικές συνθήκες και
ο συσχετισμός δυνάμεων είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση της τακτικής
μας, επαναπροσδιορίζοντας τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις μας.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, καθήκον του συνδικάτου είναι μέσα από μια αγωνιστική
κινητικότητα, να διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό κάθε φορά τρόπο, τα συλλογικά
συμφέροντα των μισθωτών. Καθήκον μας είναι και θα είναι, να μην αφήσουμε τον
εργαζόμενο μόνο του απέναντι στη βία του εργοδότη. Καθήκον μας είναι να αγωνιστούμε
για τη συλλογική προστασία και ενάντια στις ατομικές συμβάσεις.
Ωράριο Καταστημάτων – Κυριακή Αργία & Κυριακή ακόμα με νόμο την
τελευταία του έτους
Παρά την επανειλημμένη και καθολική αντίδραση όχι μόνο των εργαζομένων αλλά
και της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων εμπόρων και καταστηματαρχών
ενάντια στη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές και αργίες, η Κυβέρνηση
Σαμαρά – Βενιζέλου προχώρησε στη ψήφιση του Ν. 4177/2013.
Η απελευθέρωση της Κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων στην ουσία
αποτελεί μνημονιακή δέσμευση των Κυβερνήσεων, στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης
των αγορών και του πλήρους ανοίγματος του ανταγωνισμού σε νεοφιλελεύθερη
κατεύθυνση, με τη νομοθέτηση και εφαρμογή της περίφημης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.
Ο νόμος αυτός θεσμοθέτησε την ελεύθερη λειτουργία των καταστημάτων για 7
Κυριακές το χρόνο και άνοιξε το δρόμο για τη γενικευμένη κατάργηση της Κυριακής –
Αργίας στο Εμπόριο. Και αυτό διότι παράλληλα με τις 7 Κυριακές θεσμοθετήθηκε το
ελεύθερο άνοιγμα των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του έτους ύστερα από
αποφάσεις των αποφάσεις αντιπεριφερειαρχών.
Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα νομοθεσία του Ν. 4177/2013:
1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής
Κυριακές (σύνολο 7 Κυριακές):
1) τέσσερις (4) Κυριακές ετησίως, κατά την πρώτη Κυριακή έναρξης των χρονικών
περιόδων εκπτώσεων και προσφορών δηλαδή:
α) από τη δεύτερη Δευτέρα του
Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και β) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου
μέχρι το τέλος του Αυγούστου, γ) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο
δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη
αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
β) δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
γ) Μία (1) Κυριακή: την Κυριακή των Βαΐων.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία
εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ορίζονται
οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων και τις άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων 7, λαμβανομένων υπόψη
των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό
αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250)
τετραγωνικά μέτρα, β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα
καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), γ)
να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά
καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερειάρχης
υπέχει πειθαρχική ευθύνη. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται
ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον
Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.
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Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ορίζεται από 11.00 π.μ. έως 20.00
μ.μ.
Ακόμα, μετά τη ψήφιση του Νόμου και σε εφαρμογή αυτού εκδόθηκε τον Ιούλιο
2014, η Υπουργική Απόφαση Γιακουμάτου (Αριθ. Κ1−1119/7.7.2014) που όρισε την
χωρίς κανένα όριο λειτουργία των καταστημάτων (μικρών και μεγάλων) και τις 52
Κυριακές σε συγκεριμένες περιοχές και με πρόσχημα δήθεν την ενίσχυση του
Τουρισμού, με τελικό στόχο όμως την πλήρη τελική και γενικευμένη απελευθέρωση.
Στην απόφαση αυτή επιτράπηκε «πιλοτικά» για ένα (1) έτος η εντελώς ελεύθερη
των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες 45 Κυριακές, πέραν των αναφερομένων
των 7 που προβλέπει ο Νόμος 4177/13.
Οι περιοχές αυτές ήταν:
1) Ιστορικό κέντρο Δήμου Αθήνας
2) Δήμος Ραφήνας − Πικερμίου
3) Ιστορικό κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης
4) Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
5) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα: (α) Δήμος Ρόδου (β) Δήμος Κω
(γ) Δήμος Σύρου − Ερμούπολης (δ) Δήμος Μυκόνου (ε) Δήμος Θήρας
Οι αγώνες μας ενάντια στην κατάργηση της Κυριακής - Αργίας
Η ΟΙΥΕ και μαζί με όλα τα σωματεία – μέλη της έδωσαν όλο το διάστημα μετά τη
ψήφιση του Ν. 4177/13, με επιμονή, διάρκεια και αντοχή τη μάχη για την κατάργηση του
μνημονιακού νόμου.



Προκηρύξαμε 15 Πανελλαδικές Απεργίες για την υπεράσπιση της Κυριακής –
Αργίας κάθε Κυριακή που τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά, διαδηλώνοντας στην
Ερμού και κλείνοντας μαγαζιά, ενώ σε τοπικό επίπεδο τα σωματεία μας
έκαναν παράλληλες δράσεις.



Κάναμε καμπάνιες και κοινές συνεντεύξεις Τύπου με τις εργοδοτικές
οργανώσεις των Εμπόρων (ΕΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ) σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.



Οι κινητοποιήσεις μας για την Κυριακή, έγιναν θέμα στα ΜΜΕ και μας
βοήθησαν στο να προβάλλουμε τις θέσεις μας.



Προσφύγαμε από κοινού με τους μικρομεσαίους στο ΣτΕ για να ακυρώσουμε
την πιλοτική εφαρμογή της ελεύθερης Κυριακάτικης λειτουργίας στις δήθεν
τουριστικές περιοχές, όπου περιλαμβανόταν το Κέντρο της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης
Καταφέραμε με την απόφαση του ΣτΕ να ακυρωθεί η Υπουργική Απόφαση για
τις 52 Κυριακές «στις τουριστικές περιοχές»





Καταφέραμε ακόμα, οι Περιφερειάρχες να μην βγάλουν αποφάσεις ώστε να
ανοίξουν τα μαγαζιά πέρα από τις 8 Κυριακές της νομοθεσίας.



Καταφέραμε τέλος, σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας να μην ανοίγουν τα
μαγαζιά τις Κυριακές, παρά τις προσπάθειες των πολυεθνικών.
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Αντισταθήκαμε στις Λευκές Νύχτες, στο Ίλιον, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι
και αλλού, ενώ πάρα πολλές τοπικές συλλογικότητες κινητοποιήθηκαν.



Γνωστοποιήσαμε τεκμηριωμένες θέσεις για όλες τις συνέπειες της κατάργησης
της Κυριακής στους εργαζόμενους, στην οικονομία και στον κλάδο.

Οι αγώνες μας, έχοντας πάντα τις γνωστές αδυναμίες της έλλειψης μαζικότητας και
ενότητας, δεν ήταν, ούτε είναι χαμένοι αγώνες.
Κρατήσαμε και έχουμε καταφέρει να κρατάμε ζωντανό σε επίπεδο εργαζομένων,
μικρών εμπόρων, κοινωνίας και καταναλωτών, το αίτημα για την κατάργηση της
μνημονιακής νομοθεσίας και της νομοθετικής κατοχύρωσης της Κυριακής.
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να ακυρώσουμε στην πράξη το άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές, την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και την περαιτέρω
διάλυση των εργασιακών μας σχέσεων.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Ομοσπονδία από κοινού με τα σωματεία μας:
1. Ρίξαμε το βάρος μας και τη δράση μας στο να μην ανοίξουν τα
καταστήματα καμιά Κυριακή πλην αυτών που προέβλεπε το παλιό νομοθετικό
πλαίσιο (άνοιγμα 1 ή 2 Κυριακές την περίοδο των Χριστουγέννων.
2. Σε τοπικό επίπεδο, επιδιώξαμε ευρείες συμμαχίες με τους Εμπορικούς
Συλλόγους της ΕΣΕΕ, τις Ενώσεις Εμποροβιοτεχνών (ΓΣΕΒΕΕ), άλλες εργοδοτικές
οργανώσεις καθώς και τοπικούς κοινωνικούς φορείς, ώστε να πιεστεί η
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (Αντιπεριφεριάρχες), να εκδώσει αποφάσεις στην
κατεύθυνση της απαγόρευσης της λειτουργίας των καταστημάτων τις 45 Κυριακές
αλλά και σε κάθε περίπτωση να μην περάσουν σε τοπικό επίπεδο ούτε οι 7
Κυριακές. Σημειώνεται ότι για τις 7 Κυριακές ο Αντιπεριφερειάρχης δεν έχει
αρμοδιότητα για απόφαση, οι οποίες ισχύουν εκ του νόμου ως προαιρετικό
άνοιγμα.
3. Επιδιώξαμε ταυτόχρονα ώστε οι όποιες τυχόν εξαιρέσεις να εξεταστούν
αυστηρά κατά περιοχή ή ζώνη (π.χ. τουριστικές) και να μπορούν να συζητηθούν
μέσα από διάλογο / συνεννόηση μεταξύ εργοδοτών – εργαζομένων με βάση την
τοπική εμπειρία ή συνήθεια της αγοράς.
4. Γενικότερα προωθήσαμε τη συγκρότηση της «Συμμαχίας για την Κυριακή
– Αργία» με δυνάμεις και κοινωνικούς φορείς και δώσαμε το στίγμα «ΟΧΙ ΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ»
Οι θέσεις μας για την ΚΥΡΙΑΚΗ
Τα βασικά σημεία του Ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και ιδίως η
απαγόρευση της λειτουργίας τους κατά τις Κυριακές, ήταν και είναι το αποτέλσμα της
Κοινής Συμφωνίας μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργαζομένων
και των εργοδοτών του Εμπορίου ήδη από το 1996.
Αυτή, η Κοινή Συμφωνία θεσμοθετήθηκε αρχικά από την τότε Κυβέρνηση (ΥΑ 1162/97)
αλλά και επιβεβαιώθηκε από την κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Εμπορίου έτους
2001, δημιουργώντας για τον κλάδο του Εμπορίου ένα διαχρονικά οικονομικά λειτουργικό
και ευρύτατα κοινωνικά αποδεκτό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων του κλάδου,
από καταναλωτές, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
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Η συγκεκριμένη Συμφωνία και ΣΣΕ για την απαγόρευση της λειτουργίας των
καταστημάτων τις Κυριακές είχε γίνει σεβαστή από όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις
από το 1996 και μετά.
Καταγγέλλουμε όλες τις Κυβερνήσεις που προχώρησαν στο άνοιγμα των
Καταστημάτων τις Κυριακές, όταν καμία οργάνωση ή κανένας εμπλεκόμενος φορέας στο
χώρο του Εμπορίου όχι μόνο δεν είχε θέσει σχετικό αίτημα, αλλά αντίθετα είχε ταχθεί
δημόσια εναντίον στην κατάργηση της Κυριακής – Αργίας.
Το ζήτημα του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές έχει από χρόνια τεθεί
παρασκηνιακά από ορισμένες γνωστές πολυεθνικές επιχειρήσεις και μεγάλα εμπορικά
επιχειρηματικά συμφέροντα (mall, εκπτωτικά χωριά κλπ), τα οποία χρησιμοποιούν το
προσχηματικό επιχείρημα ότι η απελευθέρωση του Ωραρίου θα φέρει δήθεν ανάπτυξη, θα
μειώσει τις τιμές και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό
προσπαθούν να προκαλέσουν ακόμα περισσότερη ασφυξία στις μικρές,
μεσαίες
επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις του Εμπορίου οδηγώντας τες σε
κλείσιμο.
Στην ουσία τα μεγάλα πολυεθνικά συμφέροντα επιδιώκουν να ανακατανεμηθεί ο
εμπορικός τζίρος σε όφελός τους (ο οποίος σημειωτέον στη σημερινή συγκυρία της ύφεσης
βαίνει συνεχώς μειούμενος), να μονοπωληθεί η αγορά από ελάχιστες πολυεθνικές, οι οποίες
θα μπορούν απερίσπαστα και χωρίς κανέναν έλεγχο να χειραγωγούν και την ποιότητα και
τις τιμές των προϊόντων σε βάρος των εργαζομένων και των καταναλωτών.
Η κυβέρνηση με τις επιλογές της για το Ωράριο οδηγεί στην κυριαρχία των
πολυεθνικών ομίλων, η οποία με τη σειρά της θα έχει ως αποτέλεσμα τον αφελληνισμό όχι
μόνο του Εμπορίου αλλά και της ελληνικής παραγωγής με καταστροφικά αποτελέσματα
για τη χώρα.
Τα επιχειρήματα περί ενίσχυσης της ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας
λόγω απελευθέρωσης της Κυριακής – Αργίας είναι όχι μόνο έωλα, αλλά και καθοδηγούμενα
από τις «γνωστές-άγνωστες» πολυεθνικές που επιδιώκουν να υπάρξουν μαζικά λουκέτα
στις ΜΜΕ, επειδή αυτές δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να ανταπεξέλθουν στο
αυξημένο λειτουργικό και εργασιακό κόστος που θα προκύψει από την απελευθέρωση της
Κυριακής.
Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ακόμα περισσότερες καταστροφικές συνέπειες για την
απασχόληση και την ανατροφοδότηση του φαύλου κύκλου της ύφεσης και ανεργίας, αφού
ως γνωστόν η συντριπτική πλειοψηφία (άνω του 90%) των εργαζομένων στο Εμπόριο
απασχολείται σε επιχειρήσεις έως 10 ατόμων. Το ίδιο σε ισχύει και για τους αυτόαπασχολούμενους εμπόρους, οι οποίοι ειδικά στον κλάδο του Εμπορίου εκπροσωπούν το
30% της απασχόλησης.
Για την ανάπτυξη και την Απασχόληση δεν λείπουν ώρες για ψώνια αλλά εισοδήματα
από εργαζόμενους και καταναλωτές, που εξαθλιώνονται από τις πολιτικές της λιτότητας.
Επιπτώσεις για τους εργαζόμενους
Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και αργίες έχει αρνητικές συνέπειες
στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, με χειροτέρευση των εργασιακών
συνθηκών και γενικευμένη καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας, ιδίως ως
προς το σκέλος της υποχρέωσης των εργοδοτών να αμείβουν τους εργαζόμενους με
την προσαύξηση του 75%.
 Καμία επιχείρηση (μικρή και μεγάλη) δεν τηρεί την προσαυξημένη αμοιβή κατά
75%, επειδή κάτι τέτοιο αυξάνει ακόμα περισσότερο το κόστος λειτουργίας της.
 Μετά την πενθήμερη εργασία, καταργείται στην πράξη ακόμα και αυτή η
εξαήμερη εργασία, και τούτο διότι οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο εξαναγκάζονται και
εκβιάζονται τελικώς να απασχολούνται 7 ημέρες την εβδομάδα.
 Υπάρχει
μεγάλη χειροτέρευση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα γιγαντώνεται το φαινόμενο της μαύρης 
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ανασφάλιστης εργασίας μέσα από ατομικές συμβάσεις, που εξαθλιώνουν τον
εργαζόμενο.
Η κατάργηση της Κυριακής – Αργίας έχει τελικά ως αποτέλεσμα , οι ήδη εργαζόμενοι
να γίνουν ακόμα πιο λάστιχο και με μισθούς εξαθλίωσης, απλά και μόνο για να
στηριχθεί η κερδοφορία των μεγάλων εμπορικών ομίλων σε συνθήκες κρίσης και
βαθιάς ύφεσης. Οι εργαζόμενοι αποστερούνται
οριστικά των στοιχειωδών
δικαιωμάτων τους στην ξεκούραση, στην υγεία, στον ελεύθερο χρόνο, στην
οικογένεια, στην ποιότητα ζωής, στη συμμετοχή στη κοινωνική δράση.



Επιπτώσεις στην οικονομία και στο Εμπόριο








Δεν θα αυξηθεί ο τζίρος, απλώς θα ανακατανεμηθεί σε όφελος των μεγάλων.
Ήδη πολλές μελέτες καταγράφουν ότι οι καταναλωτές σε καμία περίπτωση δεν
αυξάνουν τις αγορές τους, αλλά τις περικόπτουν λόγω της δραματικής μείωσης
των μισθών, της ανεργίας και της δυσβάσταχτης φορολογικής επιβάρυνσης.
Δεν θα μειωθούν οι τιμές των προϊόντων. Η εξόντωση και τα λουκέτα των
επιχειρήσεων λόγω Κυριακάτικης λειτουργίας θα πολλαπλασιαστούν με
αποτέλεσμα να υπάρξει συγκέντρωση της αγοράς και δημιουργία ολιγοπωλιακών
καταστάσεων, που με τη σειρά τους θα χειραγωγούν τις τιμές σε βάρος των
καταναλωτών.
Δεν θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, αντίθετα θα αυξηθεί περαιτέρω
η ανεργία. Τα λουκέτα στις εμπορικές επιχειρήσεις ήδη έχουν επιφέρει απώλεια
90.000 θέσεων εργασίας (ΕΣΕΕ). Σχετική έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ (Ιανουάριος 2013)
αναφέρει επίσης ότι το 85% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν υπάρξει καμία αύξηση
της απασχόλησης λόγω λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, αντίθετα θα
αυξηθεί η ανεργία.
Δεν θα αυξηθεί η τουριστική κίνηση. Η αύξηση του τουρισμού αφορά κατά κύριο
λόγο τον all-inclusive τουρισμό, ο οποίος ως γνωστόν δεν ευνοεί τις τοπικές
τουριστικές αγορές, αφού οι τουρίστες διαμένουν και καταναλώνουν αποκλειστικά
στα ξενοδοχεία διαμονής. Έτσι και αλλιώς όμως, το Ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές είναι ήδη πλήρως απελευθερωμένο και
κατά συνέπεια η γενικευμένη απελευθέρωση δεν πρόκειται να επιφέρει κανένα
όφελος στον τουρισμό.


Είναι φανερό ότι η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ αυτή συνιστά ένα ακόμη βάρβαρο
μέτρο σε βάρος των εργαζομένων.
Η ανεργία στο Εμπόριο θα λάβει δραματικές διαστάσεις με το μαζικό κλείσιμο των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες και απασχολείται πάνω από το 70% των
εμποροϋπαλλήλων.
Η εργασία – λάστιχο με μισθούς εξαθλίωσης θα ενταθεί ακόμα περισσότερο.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ξεκούραση, στην υγεία, στον ελεύθερο χρόνο,
στη οικογενειακή και κοινωνική ζωή, δίνονται βορά στους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους
και εμπορικές αλυσίδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους μέσα σε συνθήκες
κρίσης και βαθιάς ύφεσης μέσω της ανακατανομής του (ήδη συρρικνωμένου) τζίρου σε
όφελος των μεγάλων.
Η Κυβέρνηση μετά τη διάλυση των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων και των
εργασιακών σχέσεων, κάνει με το Ωράριο των καταστημάτων, ακόμα ένα αποφασιστικό
βήμα για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, που θα χτυπήσει ακόμα περισσότερο τους
εργαζόμενους.
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Καθαριότητα Σχολείων
Οι αγώνες των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων διαχρονικά έχουν
αποτελέσει κομβικό σημείο στη δράση της Ομοσπονδίας μας, και έχουν υπάρξει σημαντικές
νίκες στο παρελθόν ως προς την κατοχύρωση των θέσεων εργασίας τους μέσα από τη
μονιμοποίησή τους, τη διασφάλιση των εργασιακών τους σχέσεων και όλων των
δικαιωμάτων τους.
Η Ομοσπονδία μας έβαλε και την προηγούμενη τριετία σε απόλυτη προτεραιότητα τον
αγώνα των καθαριστριών.
Μαζί με τα σωματεία και όλους τους εργαζόμενους κινητοποιήθηκε δυναμικά.
Έβαλε πλάτη στον αγώνα της νέας γενιάς των συμβασιούχων καθαριστριών και μέσα
στις δυσμενείς συνθήκες των Μνημονίων κινητοποιήθηκε, συντόνισε, μπήκε μπροστά.
Μετά τη μεγάλη μας νίκη, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών στα δημόσια
σχολεία μονιμοποιήθηκε σε σταθερές θέσεις εργασίας, σήμερα παλεύουμε για μια νέα γενιά
συναδέλφων μας, οι οποίες επί σειρά ετών, εξακολουθούν να εργάζονται με τις
κατάπτυστες συμβάσεις έργου, μένοντας απλήρωτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και
στερούμενες των στοιχειωδών δικαιωμάτων τους, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες σε έναν ευαίσθητο χώρο, όπως είναι αυτός των σχολείων που
πηγαίνουν τα παιδιά μας.
Εξακολουθούμε να δίνουμε τον αγώνα στην καθαριότητα των σχολείων.
Την τριετία που πέρασε, η Ομοσπονδία συντόνισε μαζί με ΌΛΑ τα Σωματεία έναν
μεγάλο αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οργανώσαμε και συντονίσαμε δράσεις, παρεμβάσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις, με
τελευταία δράση την Πανελλαδική Απεργία στον Κλάδο στις 9 Δεκέμβρη 2015
Για τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα των σχολείων, ο κόμπος έχει φθάσει στο χτένι,
αφού και η σημερινή Κυβέρνηση ακολουθεί τις απαράδεκτες και ανάλγητες πρακτικές των
προκατόχων της, αφήνοντάς τους επί μήνες απλήρωτους.
Ενώ, οι καθαρίστριες καθημερινά δίνουν αγώνα για να διατηρήσουν καθαρά και ασφαλή
τα σχολεία των παιδιών μας, η Κυβέρνηση όχι μόνο αδιαφορεί αλλά και εμπαίζει τους
εργαζόμενους, αρνούμενη να καταβάλλει ακόμα και αυτούς τους πενιχρούς μισθούς των 250300 Ευρώ.
Οι εργαζόμενες, βρίσκονται σε δραματική κατάσταση, καθώς οι περισσότερες εξ΄ αυτών
δεν μπορούν να καλύψουν καν τις στοιχειώδες ανάγκες βιοπορισμού τους, ενώ η Κυβέρνηση
αδιαφορεί..
Η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις έργου και
με μια χαμηλότατη αμοιβή που δεν ξεπερνά τα 300 Ευρώ, η οποία καλύπτει μικρό μόνο μέρος
της παρεχόμενης δουλειάς τους. Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως και οι
εργαζόμενες με αορίστου χρόνου σχέση εργασίας), το κράτος μέχρι τώρα τις θεωρεί
εργολάβους καθαρισμού κατ’ αποκοπή, χωρίς δικαιώματα.
Κι όμως, παρά τα παραπάνω, η Κυβέρνηση το 2015 αποφάσισε να προχωρήσει σε
μείωση της ήδη πενιχρής αμοιβής τους κατά 10%.
Ο Αγώνας μας επικεντρώνεται στα παρακάτω βασικά αιτήματα:
 καθαρά και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας
 να μην μειωθεί η ήδη πενιχρή αμοιβή των καθαριστριών,
 να καταβληθούν άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις όλα τα δεδουλευμένα,
 να μονιμοποιηθούν στις θέσεις εργασίας τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
 να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, χωρίς εξαιρέσεις, στα βαρέα και
ανθυγιεινά.
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Επικουρικά ταμεία

Η Ομοσπονδία στάθηκε με ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους και τους
συνταξιούχους στο ζήτημα της ένταξης ή μη των επικουρικών ταμείων των κλάδων της
στο ΕΤΕΑ (ΤΑΝΠΥ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΥΕΚ) μελετώντας προσεκτικά τις αναλογιστικές μελέτες, τη
βιωσιμότητα των ταμείων και τη διασφάλιση των συντάξεων.
Στην πορεία αυτή, το ζήτημα συζητήθηκε σε ειδική παλαιότερρη θεματική ολομέλεια
του Δ.Σ. της ΟΙΥΕ, η οποία και ενέκρινε τη θέση ότι όσα ταμεία μπορούν να διασφαλίσουν
τους πόρους για τη βιωσιμότητα των ταμείων και τη διασφάλιση χορήγησης αξιοπρεπών
συντάξεων να μην υπαχθούν στο ΕΤΕΑ, κάνοντας χρήση και του εξαμήνου που δόθηκε
ανάμεσα στην αρχική και την τελική απόφαση.
Σήμερα, από τα ταμεία μας:
α) το επικουρικό των τροφίμων (ΤΕΑΙΤ) είναι απολύτως βιώσιμο ως ανεξάρτητα
ΑΥΤΟΔΙΟΚΟΥΜΕΝΑ Επαγγελματικό Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης με διασφαλισμένους
πόρους και πολύ καλό ύψος επικουρικής σύνταξης, το οποίο μάλιστα δεν κινδυνεύει από
τις παρεμβάσεις των κυβερνήσεων
β) το ΤΕΑΥΕΚ και το ΤΑΝΠΥ τελικά υπάχθηκαν στο ΕΤΕΑ.
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Χρονολόγιο Δράσης της ΟΙΥΕ (2013-2016)
15/3/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση ολομέλειας Διοίκησης ΟΙΥΕ με θέμα:
«Συγκρότηση σε Σώμα».

4/4/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνέχεια συνεδρίασης ολομέλειας Διοίκησης
ΟΙΥΕ με θέμα: «Συγκρότηση σε Σώμα».

10/4/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10/4/2013

ΔΙΑΦΟΡΑ

11/4/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για προσπάθεια κυβέρνησης
κατάργησης Κυριακής αργίας.

29/4/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για Πρωτομαγιά.

13/5/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για επιστράτευση καθηγητών από
κυβέρνηση.

20/5/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύσκεψη σε Επιθεώρηση Εργασίας για
ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ. Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Κ.
Διαμαντής.

28/5/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύσκεψη σε Υπουργείο για απολύσεις σε
ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ. Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Κ. Διαμαντής.

28/5/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εστάλη έγγραφο για τριμερή με Γ.Γ. για EXPRESS
SERVICE.

31/5/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύσκεψη σε Επιθεώρηση Εργασίας Λαυρίου για
Σ/Μ ΕΧΤΡΑ. Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας, ο Π.
Κυριακούλιας & η Μ. Τσαγκατάκη.

3/6/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εστάλη ανακοίνωση συμπαράστασης για
μήνυση ACS σε εργαζόμενο, Χρ. Γιαμπουράνη.

5/6/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εστάλη ανακοίνωση συμπαράστασης για
απόλυση μέλους Δ/σης ΟΙΥΕ, Ε. Στεφανίδου.

5/6/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6/6/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εστάλη ανακοίνωση συμπαράστασης σε
εργαζόμενες Ε.Κ. Κομοτηνής.
Εστάλη συγχαρητήρια επιστολή σε νέο Πρόεδρο,
κ. Καββαθά, ΓΣΕΒΕΕ.

Εστάλη έγγραφο σε Ειδικό Γραμματέα για
ελέγχους σε εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.
Σύσκεψη σε Επιθεώρηση Εργασίας για
ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ. Παρευρέθη η Πρόεδρος.
Τριτανακοπή Σωματείου μέλους εργαζομένων
Lidl στη Θεσ/νίκη για δημιουργία εργοδοτικού
σωματείου. Εστάλη εξουσιοδότηση σε δικηγόρο
Θεσ/νίκης για εκπροσώπηση ΟΙΥΕ.

11/6/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

11/6/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για ημερίδα, 12/6/2013, δομής
ισότητας ΟΙΥΕ.

12/6/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση Ε.Ε. ΟΙΥΕ,
14/6/2013.

12/6/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. συμπαράστασης στην ΕΡΤ.
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Εστάλη Δ.Τ. για συμμετοχή ΟΙΥΕ σε 24ωρη
απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ & συγκέντρωση σε ΕΡΤ,
13/6/2013.

12/6/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

13/6/2013

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

14/6/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

19/6/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27/6/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

28/6/2013

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2/7/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

2/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

3/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

3/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

3/7/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

4/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

4/7/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

4/7/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

5/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

5/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

8/7/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

8/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

Συνάντηση ΟΙΥΕ με ΣΥΡΙΖΑ για θέμα λειτουργίας
κατ/των Κυριακής αργίας.

8/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

Συνάντηση ΟΙΥΕ με Αρχιεπίσκοπο για θέμα
λειτουργίας κατ/των Κυριακής αργίας.

8/7/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη έγγραφο σε Ειδικό Γραμματέα για
ελέγχους σε βιβλιοπωλεία για αργία ημέρας Αγίου
Πνεύματος.
Εστάλη επιστολή σε πολιτικά κόμματα & ΕΣΕΕ,
ΓΣΕΒΕΕ για συναντήσεις με ΟΙΥΕ με θέμα Κυριακή
Αργία.
Εστάλη ανακοίνωση-κάλεσμα για συλλαλητήριο
συντονισμού Ομοσπονδιών, 29/6/2013.
Εστάλη Δ.Τ. για απολύσεις από εταιρεία
εργολαβίας καθαρισμού σε νοσοκομείο
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Συνάντηση ΟΙΥΕ με ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
για θέμα λειτουργίας κατ/των Κυριακής αργίας.
Συνάντηση ΟΙΥΕ με ΔΗΜΑΡ για θέμα λειτουργίας
κατ/των Κυριακής αργίας.
Συνάντηση ΟΙΥΕ με εργοδοτικές οργανώσεις
εμπορίου ΕΣΕΕ & ΓΣΕΒΕΕ για θέμα λειτουργίας
κατ/των Κυριακής αργίας.
Εστάλη Δ.Τ. για συναντήσεις ΟΙΥΕ με
Ανεξάρτητους ΄Ελληνες & ΔΗΜΑΡ.
Συνάντηση ΟΙΥΕ με Κ.Κ.Ε. για θέμα λειτουργίας
κατ/των Κυριακής αργίας.
Εστάλη Δ.Τ. για συνάντηση με Κ.Κ.Ε.
Εστάλη κοινό Δ.Τ. με εργοδοτικές οργανώσεις
για θέμα λειτουργίας κατ/των Κυριακής αργίας.
Εστάλησαν σε βουλευτές υλικά ΟΙΥΕ &
εργοδοτικών οργανώσεων για ωράριο λειτουργίας
κατ/των Κυριακής αργίας.
Συνάντηση ΟΙΥΕ με ΠΑΣΟΚ για θέμα λειτουργίας
κατ/των Κυριακής αργίας.
Εστάλη Δ.Τ. για συνάντηση ΟΙΥΕ με ΠΑΣΟΚ.

Εστάλη Δ.Τ. για συνάντηση ΟΙΥΕ με ΣΥΡΙΖΑ για
θέμα λειτουργίας κατ/των Κυριακής αργίας.
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Εστάλη Δ.Τ. για συνάντηση ΟΙΥΕ με
Αρχιεπίσκοπο για θέμα λειτουργίας κατ/των Κυριακής
αργίας.

8/7/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

9/7/2013

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

9/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

9/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

Ευχαριστήριο σε Αρχιεπίσκοπο που δέχτηκε και
συμπαρίσταται σε ΟΙΥΕ.

12/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

Εστάλη ανακοίνωση σε σωματεία-μέλη για
προετοιμασία Απεργίας 16/7/2013.

15/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

Κοινή συνέντευξη τύπου ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΟΙΥΕ για
λειτουργία κατ/των Κυριακές.

16/7/2013

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

17/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

17/7/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

18/7/2013

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

22/7/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

22/7/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/7/2013

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

25/7/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

19/8/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

27/8/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

6-8/9/2013

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

9/9/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

13/9/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εστάλη πρόσκληση για σύσκεψη στην ΟΙΥΕ,
18/7/2013, για θέματα κλάδου (πολυνομοσχέδιο).
Εστάλη κοινή επιστολή με ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ προς
Αρχιεπίσκοπο για συμμετοχή του σε «Συμμαχία
Κυριακή – Αργία».

24ωρη Απεργία ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ για
πολυνομοσχέδιο.
Πρόσκληση σε Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής &
Εμπορίου Βουλής για σχέδιο νόμου λειτουργίας
κατ/των. Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Γεν.
Γραμματέας.
Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση Εκτελεστικής
Επιτροπής ΟΙΥΕ, 22/7/2013.
Σύσκεψη στην ΟΙΥΕ Προέδρων Σωματείων –
μελών για θέματα κλάδου. Παρευρέθη η Πρόεδρος, ο
Γεν. Γραμματέας, η Στ. Χρονοπούλου-Γερασιμάτου &
ο Γ. Κομνηνός.
Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΙΥΕ.
Εστάλη Δ.Τ. για συμμετοχή ΟΙΥΕ σε κοινό
συλλαλητήριο με ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ για Κυριακές.
Κοινό συλλαλητήριο με ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ για
Κυριακή – αργία.
Συμμετοχή σε Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Αθηναίων, μετά από πρόσκληση συνδυασμού
«Ανοιχτή Πόλη» για λειτουργίας κατ/των Κυριακές.
Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας.
Εστάλη Δ.Τ. σχετικά με δηλώσεις Προέδρου ΕΣΕΕ
για μειώσεις μισθών σε Κλαδική ΣΣΕ Εμπορίου.
Εστάλη Δ.Τ. για δηλώσεις Υπουργού Εργασίας
για ΤΕΑΥΕΚ.
Συμμετοχή μελών Διοίκησης σε Δ.Ε.Θ.
Εστάλη Δ.Τ. για μειώσεις σε Κλαδική ΣΣΕ
Εμπορίου.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Μεσσηνίας
για εργατική διαφορά με ΚΑΡΕΛΙΑ. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας.
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16/9/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για συμμετοχή ΟΙΥΕ σε στάση
εργασίας ΓΣΕΕ 18/9/2013 & συλλαλητήριο.
Συνάντηση με Αντ/ρχη Δυτ. Αθήνας για
λειτουργία κατ/των Κυριακές. Παρευρέθη η
Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Π. Κυριακούλιας, & ο
Κ. Διαμαντής.

16/9/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

17/9/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για συνάντηση ΟΙΥΕ με Αντ/ρχη
Δυτικής Αθήνας.

18/9/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, λόγω δολοφονίας
Π. Φύσσα.

23/9/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εστάλη έγγραφο σε Υφυπουργό για τριμερή με
Sprider Stores.

23/9/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

23/9/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

24/9/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. – κάλεσμα σε αντιφασιστικό
συλλαλητήριο 25/9/2013.

30/9/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΙΥΕ.

1/10/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

2/10/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3/10/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3/10/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

4/10/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

7/10/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8/10/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

9/10/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

10/10/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11/10/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Εστάλη έγγραφο σε Δ/ντα Σύμβουλο Sprider
Stores για θέσεις εργασίας (έφεση για υπαγωγή σε
άρθρο 99).
Συνάντηση με Αντ/ρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα
Αθηνών. Παρευρέθη η Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας,
& ο Κ. Διαμαντής.

Εστάλη Δ.Τ. & έγγραφο σε Ε.Κ. για κλείσιμο
Sprider Stores.
Τριμερής με Υφυπουργό, κ. Γκεγκέρογλου, για
Sprider stores. Παρευρέθη η Πρόεδρος, ο Γεν.
Γραμματέας, ο A. Σαλούρος, ο Γ. Κομνηνός, η Μ.
Τσαγκατάκη, ο Κ. Διαμαντής & η Μ. Αργυρού.
Εστάλη έγγραφο σε Επιθεώρηση Εργασίας
Ελευσίνας για παραβάσεις σε Σ/Μ EXTRA.
Εστάλη έγγραφο σε Δ/τη ΙΚΑ για επικόλληση
ενσήμων εργαζομένων ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗ περιόδου
επίσχεσης.
Συνάντηση με Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής
για λειτουργία κατ/των Κυριακές. Παρευρέθη η
Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας & ο Κ. Διαμαντής.
Συνέχεια τριμερούς σύσκεψης της από 2/10/2013
για Sprider stores. Παρευρέθη η Πρόεδρος, ο Γεν.
Γραμματέας, ο Γ. Κομνηνός & η Μ. Τσαγκατάκη.
Εστάλη σε Ε.Κ. προσωρινή διαταγή απαγόρευσης
μεταβολής περιουσιακών στοιχείων Sprider stores για
ενέργειές τους.
Εστάλη πρόσκληση για ολομέλεια Διοίκησης
ΟΙΥΕ για 17/10/2013.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Γλυφάδας για
μη καταβολή δεδουλευμένων σε εργαζόμενο.
Παρευρέθη ο Ζευγολατάκος Βρασίδας.
Εστάλη πρόσκληση για ολομέλεια Διοίκησης
ΟΙΥΕ με νέα ημερομηνία 21/10/2013.
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21/10/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση ολομέλειας Διοίκησης ΟΙΥΕ.

21/10/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

21/10/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/10/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

25/10/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29/10/2013

ΩΡΑΡΙΟ

30/10/2013

ΩΡΑΡΙΟ

31/10/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

31/10/2013

ΣΣΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ

1/11/2013

ΕΜΠΟΡΙΟ

3/11/2013

ΩΡΑΡΙΟ

4/11/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

4/11/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

6/10/2013

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

7/11/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για επέμβαση ΜΑΤ σε ΕΡΤ.

7/11/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για επέμβαση ΜΑΤ σε εργαζόμενους
ACS.

9/11/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

14/11/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας για
Σύλλογο Δανειζόμενου Προσωπικού Τραπεζικού
Τομέα. Παρευρέθη ο Β. Ζευγολατάκος.

14/11/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Περιστερίου
για Praktiker Hellas. Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.

19/11/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Δάφνης για
Πρόεδρο ΠΑΣΕΦ, Κ. Γιανναρά. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας & ο Π. Κυριακούλιας.

Εστάλη πρόσκληση για σύσκεψη σωματείων
μελών Αττικής στις 23/10/2013 για ΣΣΕ, Κυριακή &
Απεργία.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας με εταιρεία
ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ. Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Κ. Διαμαντής.
Σύσκεψη στην ΟΙΥΕ σωματείων μελών.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ανατ. Τομέα
Αττικής για εργαζόμενη σε τουριστικό γραφείο.
Παρευρέθη ο Γ. Κομνηνός & η Ελ. Στεφανίδου.
Εστάλη Δ.Τ., ανακοίνωση, επιστολή προς
καταναλωτές για Απεργία Κυριακή 3/11/2013.
Εστάλη εξώδικο σε εργοδοτικές οργανώσεις
εμπορίου & αρμόδια Υπουργεία για Απεργία Κυριακή
3/11/2013.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Δάφνης για
Πρόεδρο ΠΑΣΕΦ, Κ. Γιανναρά. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας & ο Π. Κυριακούλιας.
Συνάντηση με εργοδοτικές οργανώσεις εμπορίου
(ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ) και υπογραφή συμφωνίας για
παράταση διαπραγματεύσεων & ισχύος της ΣΣΕ έως
31/12/2013. Παρευρέθη η Πρόεδρος, ο Γεν.
Γραμματέας & ο Π. Κυριακούλιας.
Εστάλη Δ.Τ. για υπογραφή συμφωνίας για
παράταση ΣΣΕ εμπορίου.
24ωρη Απεργία ΟΙΥΕ στο εμπόριο για άνοιγμα
κατ/των Κυριακές & κατάργηση Κυριακής – Αργίας.
Εστάλη Δ.Τ. – κάλεσμα και συμμετοχή σε Γενική
Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 6/11/2013.
Εστάλη Δ.Τ. για Απεργία 3/11/2013 και
αποτελέσματα ανοίγματος κατ/των την Κυριακή.
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Σύσκεψη στην ΟΙΥΕ με εργαζόμενους Sprider
stores. Παρευρέθη η Πρόεδρος.
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19/11/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής με Υφυπουργό Εργασίας για Σ/Μ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ. Παρευρέθη η Πρόεδρος.

19/11/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής με Υφυπουργό Εργασίας για ΦΩΚΑ.
Παρευρέθη η Πρόεδρος.

20/11/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Υφυπουργό
Εργασίας για Σύλλογο Δανειζόμενου Προσωπικού
Τραπεζικού Τομέα για παράνομες μεταθέσεις
Προέδρου & Ταμία.

22/11/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εστάλη υπόμνημα για εργατική διαφορά
Προέδρου ΠΑΣΕΦ σε Επιθεώρηση Εργασίας Δάφνης.

23/11/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

25/11/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

25/11/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

25/11/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

26/11/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

28/11/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ-Σ.Σ.Ε

3/12/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

5/12/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

9/12/2013

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ - ΣΣΕ

17/12/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/12/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/12/2013

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/12/2013

ΣΣΕ

3/1/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για νέα ενδιάμεση συμφωνία ισχύος
Κλαδικής ΣΣΕ εμπορίου.

7/1/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για Μetropolis.

΄Εκτακτη Γ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Προμ/κου
Συν/σμου Προσ/κου ΔΕΗ, για μειώσεις μισθών.
Παρευρέθη η Πρόεδρος.
Εστάλη εξώδικη δήλωση σε Προμ/κο Συν/σμο
Υπαλλήλων Προσωπικού ΔΕΗ για μη καταβολή
δεδουλευμένων αποδοχών 3 μηνών.
Εστάλη Δ.Τ. για άμεση ανάκληση απολυμένης
από βιβλιοπωλείο Ευριπίδης.
Εστάλη Δ.Τ. – ψήφισμα για δίωξη εφημερίδας
Εργατική Αλληλεγγύη από συνεργάτη Χρυσής Αυγής.
Δικαστήριο εργαζομένων Sprider Stores.
Παρευρέθη η Πρόεδρος.
Συνάντηση με Μεσολαβητή στον ΟΜΕΔ για
επιχειρησιακή ΣΣΕ Praktiker. Παρευρέθη η Πρόεδρος
& ο Κ. Διαμαντής.
Δικαστήριο για απόλυση Προέδρου Σωματείου
Φυλάκων Μεσσηνίας από ΚΑΡΕΛΙΑ. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας.
Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση κάλεσμα για
συλλαλητήριο 7/12/2013 για προϋπολογισμό.
Συνάντηση με Μεσολαβητή στον ΟΜΕΔ για
επιχειρησιακή ΣΣΕ Praktiker. Παρευρέθη η Πρόεδρος
& ο Κ. Διαμαντής.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Αθηνών με
εταιρεία Praktiker. Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.
Εστάλη Δ.Τ. για πρόθεση Εμπορικού Συλλόγου
Αθήνας να μείνουν ανοιχτά τα κατ/τα έως 23.00 στις
28/12/2013.
Εστάλη Δ.Τ. για εταιρεία Carrefour
Μαρινόπουλος που ανακοίνωσε ότι προτίθεται να
διακόψει τη χορήγηση επιδομάτων & απάντηση σε
ανακοίνωση επιχειρησιακού Σωματείου.
Υπεγράφη νέα παράταση ισχύος Κλαδικής ΣΣΕ
εμπορίου.
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Εστάλη Δ.Τ. για απόλυση εργαζόμενης από
WIND.

8/1/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

13/1/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

15/1/2014

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

Σύσκεψη σωματείων μελών στην ΟΙΥΕ για
Κυριακή 19/1/2014.

16/1/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

16/1/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

16/1/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

16/1/2014

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

17/1/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17/1/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/1/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/1/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

31/1/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

31/1/2014

ΔΙΑΦΟΡΑ

4/2/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

5/2/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7/2/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Αθηνών με με
εταιρεία PRAKTIKER.Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.

18/2/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εστάλη έγγραφο σε Υφυπουργό Εργασίας, κ.
Γκεγκέρογλου, για επίδομα ανεργίας SPRIDER STORES.

21/2/2014

ΔΙΑΦΟΡΑ

21/2/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

26/2/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη πρόσκληση για σύσκεψη σωματείων
μελών εμπορίου Αθήνας – Πειραιά 15/1/2014 για
λειτουργία κατ/των Κυριακή 19/1/2014.

Εστάλη εξώδικη δήλωση για 24ωρη
Πανελλαδική Απεργία, Κυριακή 19/1/2014, σε
εργοδοτικές οργανώσεις εμπορίου.
Εστάλη Δ.Τ. και ανακοίνωση για απεργία
Κυριακή 19/1/2014.
Εστάλη κοινό υπόμνημα με πανελλήνιους
συλλόγους συνταξιούχων σε Πρόεδρο ΕΤΕΑ για
αλλαγές σε επικουρικές συντάξεις.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Αθηνών με
Praktiker για μειώσεις μισθών. Παρευρέθη ο Κ.
Διαμαντής.
Εστάλη Δ.Τ. για κατάργηση οργανισμού
Ανθρώπινου Δυναμικού & Εργασίας.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας παρουσία
Υφυπουργού για Σύλλογο Δανειζόμενου Προσωπικού
Τραπεζικού Τομέα. Παρευρέθη η Πρόεδρος.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Υπουργείο
Εργασίας με ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ σε Δ.Α.Α.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Πειραιά για
εταιρεία ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ. Παρευρέθη ο
Α.Σαλούρος.
Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή, Διϋλιστήρια &
Χημική Βιομηχανία. Παρευρέθη και απηύθυνε
χαιρετισμό η Πρόεδρος .
Συνάντηση Συλλόγου Δανειζόμενου Προσωπικού
Τραπεζικού Τομέα με ICAP. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας με εταιρεία
PRAKTIKER.Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.

Ημερίδα Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών για
τα γεννόσημα. Παρευρέθη ο Κ. Λάζαρης.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας, με Υφυπουργό,
κ. Γκεγκέρογλου, για Σ/Μ Αρβανιτίδης. Παρευρέθη η
Πρόεδρος, ο Γ. Κομνηνός & η Μ. Τσαγκατάκη.
Εστάλη Δ.Τ.-καταγγελία για Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ για
μειώσεις μισθών & προαναγγελία απολύσεων.
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Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Ιωνίας για
εταιρεία Lancaster & Notos. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας & ο Π. Κυριακούλιας.
Εστάλη εξώδικο σε εταιρεία COTY PRESTIGE
(Lancaster) για μονομερή μείωση μισθών
εργαζομένων.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Πάτρας για
Praktiker. Παρευρέθη η Γ. Παναγοπούλου & ο Κ.
Διαμαντής.
Εστάλη έγγραφο με ερώτημα για μονομερή
μείωση αποδοχών εργαζομένων Προμ/κού Συν/σμού
ΔΕΗ.

4/3/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4/3/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

5/3/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11/3/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11/3/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12/3/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

΄Ενορκη κατάθεση σε Ειρηνοδικείο Χαλκίδας για
Γ.Γ. Ε.Κ. λόγω μη χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας.
Παρευρέθη η Πρόεδρος.

16/3/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Γ.Σ. Σωματείου Καθαριστριών Σχολείων Αθήνας.
Παρευρέθη η Πρόεδρος.

17/3/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

΄Εγγραφο προς Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ για
διενέργεια ελέγχων στα κατ/τα RAXEVSKY.

18/3/2014

ΔΙΑΦΟΡΑ

20/3/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/3/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24/3/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27/3/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

27/3/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

27/3/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

28/3/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για συμμετοχή σε συλλαλητήριο
συνδικάτων 30/3/14 ενάντια σε πολυνομοσχέδιο.

28/3/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. – καταγγελία για πολυνομοσχέδιο
για πιλοτικό άνοιγμα κατ/των όλες τις Κυριακές σε
τουριστικές περιοχές.

1/4/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. – καταγγελία για απαγόρευση από
κυβέρνηση συγκεντρώσεων λόγω ECOFIN.

2/4/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

3/4/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εστάλη έγγραφο σε Υφυπουργό Εργασίας για
εργαζόμενους ΑLEX PAK για επίδομα ανεργίας.

Συνάντηση με Πρόεδρο ΕΤΕΑ, κ. Παπανικολάου,
για θέματα ασφαλισμένων. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας.
Εστάλη έγγραφο προς Γεν. Γραμματέα
Υπουργείου Εργασίας, κα. Στρατινάκη, για
Papasotiriou Presspoint (αεροδρόμιο).
Εστάλη έγγραφο για νέα τριμερή για Σύλλογο
Δανειζόμενου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα για μη
τήρηση συμφωνηθέντων.
Εστάλη έγγραφο για νέα τριμερή με εταιρεία
Praktiker, λόγω επικείμενης πώλησής της.
Εστάλη Δ.Τ. για συμμετοχή σε συλλαλητήριο
ενόψει ECOFIN 1/4/2014.
Εστάλη πρόσκληση για σύσκεψη 2/4 με θέματα
προετοιμασία απεργίας 9/4 & άνοιγμα κατ/των 13/4.
Εστάλη πρόσκληση σε μέλη Ε.Ε. για συνεδρίαση
3/4/2014.

Σύσκεψη σωματείων – μελών στην ΟΙΥΕ για
προετοιμασία απεργίας 9/4 & άνοιγμα κατ/των
Κυριακή 13/4.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Ιωνίας για
Coty Prestige & Notos Com. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας.
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3/4/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

4/4/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

4/4/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

8/4/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

Διανομή ανακοίνωσης – εντύπου σε χώρους
εργασίας για Απεργία 9/4/2014.

9/4/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

24ωρη Απεργία ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.

9/4/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

Εστάλη Δ.Τ.-ανακοίνωση-αφίσα για απεργία στο
εμπόριο, Κυριακή 13/4/2014.

10/4/2014

ΔΙΑΦΟΡΑ

11/4/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13/4/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

14/4/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

14/4/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

14/4/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24/4/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ.- ανακοίνωση για Πρωτομαγιά.

24/4/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση Εκτελεστικής
Επιτροπής ΟΙΥΕ, 28/4/2014, ώρα 16.00.

28/4/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

29/4/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

30/4/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

2/5/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5/5/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

5/5/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη ανακοίνωση – κάλεσμα για Απεργία
9/4/2014.
Εστάλη εξώδικη δήλωση για κήρυξη 24ωρης
Απεργίας στο εμπόριο για Κυριακή των Βαϊων,
13/4/2014.

Εστάλη ανακοίνωση – κάλεσμα για συμμετοχή σε
συλλαλητήριο για επίσκεψη Α. Μέρκελ, 11/4/14, 5 μ.μ.
πλατ. Κλαυθμώνος.
Τριμερής Εργασίας σε Επιθεώρηση Εργασίας
Αττικής για Praktiker. Παρευρέθηκε ο Κ. Διαμαντής.
24ωρη Απεργία ΟΙΥΕ στο εμπόριο ενάντια στην
κατάργηση της Κυριακής αργίας & συγκέντρωση στο
Σύνταγμα.
Εστάλη Δ.Τ. για επίθεση ΜΑΤ σε απεργούς
εμποροϋπάλληλους κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης
για Κυριακή αργία, 13/4/14 Κυριακή Βαϊων.
Εστάλη Δ.Τ. – απάντηση σε ΠΑΜΕ, για
δημοσιεύματα σε ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ και ανακοίνωση για
εκλογές σε σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων
Ελασσόνας.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Υπουργείο
Εργασίας για βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας &
αμοιβών με Notos Com & Coty prestige.

Εστάλη εξώδικη δήλωση σε εργοδοτικές
οργανώσεις εμπορίου για κήρυξη πανελλαδικής
απεργίας, Κυριακή 4/5/2014.
Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση για πανελλαδική
απεργία εμπορίου Κυριακή 4/5/2014.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας με
εταιρεία Marmaras Navigation. Παρευρέθη η Μ.
Τσαγκατάκη.
Εστάλη Δ.Τ. για δηλώσεις Υπουργού Ανάπτυξης
για λειτουργία κατ/των Κυριακή.
Εστάλη Δ.Τ. για στήριξη παράσταση
διαμαρτυρίας σωματείου μέλους Speedex για
απολύσεις.
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7/5/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ανατ. Τομέα
Αττικής για εταιρεία Point services. Παρευρέθη ο
Ζευγολατάκος Βρασίδας.

7/5/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Ιωνίας με
εμπορική εταιρεία. Παρευρέθη ο Καραντιλιόν Νίκος.

8/5/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

8/5/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

8/5/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

9/5/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12/5/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/5/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/5/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27/5/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/6/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/6/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

4/6/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12/6/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18/6/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

18/6/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

26/6/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

30/6/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1/7/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4/7/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

Εστάλη εξώδικη δήλωση 24ωρης Απεργίας σε
Παν. ΄Ενωση Ταχ/κων Επ/χεων για απολύσεις
SPEEDEX.
Εστάλη Δ.Τ. – καταγγελία για απολύσεις
SPEEDEX.
Εστάλη έγγραφο σε Επιθεώρηση Εργασίας
΄Ανοιξης για ελέγχους σε SPEEDEX για παραβιάσεις
εργατικής νομοθεσίας.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Αθηνών για
PRAKTIKER. Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.
Τριμερής σε Υπουργείο με Υφυπουργό για
ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ. Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Κ. Διαμαντής.
Εστάλη Δ.Τ. συμπαράστασης για καθαρίστριες
Υπουργείου Οικονομικών.
Εστάλη έγγραφο σε Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ για
ελέγχους σε βιβλιοπωλεία με συνεργασία με Σύλλογο
για αργία Αγ. Πνεύματος, 9/6/2014.
Τριμερής σε Υπουργείο με Notos Com & Coty
Prestige. Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Γεν.
Γραμματέας.
Εστάλη έγγραφο με συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία
σε Ειδικό Γραμματέα για ελέγχους Αγ. Πνεύματος.
Εστάλη ενημερωτική επιστολή σε εργαζόμενους
Sprider stores για αποζημιώσεις τους.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Αθηνών για
Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ.
Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Γεν. Γραμματέας.
Εστάλη έγγραφο με ερώτημα για εσωτερικούς
κανονισμούς λειτουργίας (Προμ/κος Συν/σμος Πρ/κου
ΔΕΗ).
Εστάλη Δ.Τ. για «Λευκές Νύχτες», που
διοργανώνονται από Δήμους ΄Ιλιον & Μαρούσι.
Εστάλη Δ.Τ. συμπαράστασης για απεργία
εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία.
Εστάλη έγγραφο όπου ζητάμε συνάντηση με
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιακουμάτο για το θέμα της
Κυριακής αργίας.
Εστάλη Δ.Τ. για πώληση ΔΕΗ.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας για
πώληση PRAKTIKER. Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.
Συνάντηση με Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γ.
Γιακουμάτο, για Κυριακή αργία. Παρευρέθησαν η
Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Γ. Κομνηνός & ο Κ.
Λάζαρης.

34

8/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας
εμπορικών κατ/των όλες τις Κυριακές.

8/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για απόλυση συνδικαλιστή
(συνδικάτο Μετάλλου Θήβας) από εταιρεία
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΕΒΕ.

8/7/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση Εκτελεστικής
Επιτροπής ΟΙΥΕ, 9/7/2014, ώρα 15.00.

9/7/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

9/7/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

9/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

10/7/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

11/7/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

11/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. & ανακοίνωση για Απεργία Κυριακή
13/7/2014.

14/7/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση Εκτελεστικής
Επιτροπής ΟΙΥΕ, 16/7/2014, ώρα 14.00.

14/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για αποτελέσματα Απεργίας Κυριακή
13/7/2014.

15/7/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εστάλη ανακοίνωση – κάλεσμα σε σωματεία –
μέλη για παράσταση διαμαρτυρίας 16/7/14,
Υπουργείο Εργασίας για αλλαγή του Ν. 1264.

16/7/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

16/7/2014

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

16/7/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

17/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση για 24ωρη
Πανελλαδική Απεργία Κυριακή 20/7/2014.

22/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. – κάλεσμα σε σημερινό
Συλλαλητήριο ενάντια στη σφαγή στη Λωρίδα της
Γάζας.

22/7/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22/7/23014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/7/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

28/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη πρόσκληση σε σωματεία – μέλη Αττικής
για σύσκεψη 10/7/2014 για Κυριακές.
Εστάλη κοινό Δ.Τ. με ΕΣΕΕ & ΓΣΕΒΕΕ για θέμα
Κυριακής αργίας.
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων μελών
Αττικής στην ΟΙΥΕ για 52 Κυριακές.
Εστάλη εξώδικη δήλωση για 24ωρη Απεργία
Κυριακή 13/7/2014 σε εργοδοτικές οργανώσεις.

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.
Παράσταση διαμαρτυρίας με ΕΚΑ σε Υπουργείο
Εργασίας για πρόθεση κυβέρνησης αλλαγής του Ν.
1264/82.
Εστάλη εξώδικη δήλωση για 24ωρη Απεργία
Κυριακή 20/7/2014 σε εργοδοτικές οργανώσεις.

Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για Σ/Μ
ΛΑΡΙΣΑ. Παρευρέθη ο Γ. Κομνηνός.
Εστάλη Δ.Τ. για λειτουργία καταστημάτων την
Κυριακή 20/7/2014.
Εστάλη έγγραφο σε Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ για
ελέγχους σε εμπορικά κατ/τα για Κυριακές 13 &
20/7/14.
Εστάλη Δ.Τ. για μαζικές απολύσεις σε Central
Parking System (αεροδρόμιο).
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Εστάλη έγγραφο σε Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας για
τριμερή με CPS.

29/7/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29/7/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29/7/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

31/7/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

31/7/2014

ΔΙΑΦΟΡΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

31/7/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4/8/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11/8/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1/9/2014

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

3/9/2014

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανακοίνωση – κάλεσμα ΟΙΥΕ για συλλαλητήριο
συνδικάτων στη ΔΕΘ, 6/9/2014.

11/9/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για ολομέλεια Δ/σης ΟΙΥΕ,
18/9/2014.

12/9/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για απόφαση ΣτΕ για Κυριακές.

17/9/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17/9/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

18/9/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

19/9/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

22/9/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

25/9/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30/9/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη έγγραφο σε Επιθεώρηση Εργασίας
Παλλήνης για ελέγχους σε Papasotiriou Press Point για
άδειες.
Εστάλη έγγραφο σε Επιθεώρηση Εργασίας Ν.
Ιωνίας για παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας σε
ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΚΑΤΣΕΛΗ.
Εστάλη Δ.Τ.- καταγγελία για εργασιακές σχέσεις
σε ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.
Συνάντηση με Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΑΠΙΤ για
ασφαλιστικά θέματα. Παρευρέθη η Πρόεδρος.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για Hondos
Center & Αφοι Κωνσταντακάτου. Παρευρέθη ο Γ.
Κομνηνός.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Παλλήνης για
Central Parking System (αεροδρόμιο). Παρευρέθη ο
Π.Κυριακούλιας.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Παλλήνης για
Press Point (αεροδρόμιο). Παρευρέθη ο Π.
Κυριακούλιας.
Εγκύκλιος ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς σχολικές επιτροπές για
σύναψη συμβάσεων καθ/τριων σχολείων 2014-2015.
Ενημέρωση με έγγραφο ΟΙΥΕ σε σωματεία – μέλη.

Τριμερής σε Υπ. Εργασίας για Central Parking
System. Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας & ο
Π.Κυριακούλιας.
Δικαστήριο για ακύρωση αρχαιρεσιών Συλλόγου
Εμπ/λων Πάτρας. Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Κ.
Διαμαντής.
Συνεδρίαση ολομέλειας Διοίκησης ΟΙΥΕ.
Αίτηση για ένορκες βεβαιώσεις Γ.
Παναγοπούλου, που αφορούν ακύρωση αρχαιρεσιών
Συλλόγου Εμπ/λων Πάτρας. Παρευρέθη η Πρόεδρος
& ο Κ. Διαμαντής.
Εστάλη Δ.Τ. – ψήφισμα για νομοσχέδιο
οικονομικής ενίσχυσης πολιτικών κομμάτων.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για απολύσεις
σε CPS (κατετέθη και σχετικό υπόμνημα ΟΙΥΕ).
Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας.
Εστάλη Δ.Τ. για δικαστήριο σε Ειρηνοδικείο
Κατερίνης εργαζόμενης Σ/Μ για μείωση μισθού 32%
(εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών).
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Εστάλη πρόσκληση για σύσκεψη σωματείων –
μελών εμπορίου Αττικής στις 9/10/14, με θέμα
λειτουργία κατ/των Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ελευσίνας για
εργαζόμενο σε ΠΛΑΙΣΙΟ. Παρευρέθη ο Β.
Ζευγολατάκος.
Σύσκεψη σωματείων – μελών εμπορίου Αττικής
με θέμα λειτουργία κατ/των Κυριακή 2 Νοεμβρίου
2014.

1/10/2014

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

7/10/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9/10/2014

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

14/10/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για Εκτελεστική Επιτροπή,
16/10/2014.

16/10/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

17/10/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο
Εμπόριο, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014.

20/10/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ

27/10/2014

ΩΡΑΡΙΟ

27/10/2014

ΩΡΑΡΙΟ

29/10/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

29/10/2014

ΔΙΑΦΟΡΑ

Εστάλη εξώδικη δήλωση σε επαγγελματικές
οργανώσεις εμπορίου για 24ωρη Πανελλαδική
Απεργία, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014.
Εστάλη υλικό σε σωματεία μέλη για Πανελλαδική
Απεργία Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014.
Εστάλη επιστολή σε εμπορικούς συλλόγους και
Ομοσπονδίες μέλη ΕΣΕΕ & ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να
μην ανοίξουν τα κατ/τα τους.
Εστάλη έγγραφο για συνάντηση με Δ/νση
εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ για εργασιακά.
Εστάλη απάντηση σε Υπουργείο Εργασίας για
υπόδειξη εκπροσώπου μας σε ΤΑΠΙΤ.
Εστάλη έγγραφο προς οργανώσεις
καταναλωτών για στήριξη Απεργίας 2/11 και
προτροπή καταναλωτών να απέχουν από
καταστήματα.

30/10/2014

ΩΡΑΡΙΟ

30/10/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7/11/2014

ΩΡΑΡΙΟ

20/11/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για Εκτελεστική Επιτροπή,
24/11/2014.

24/11/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

25/11/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ

Εστάλη ανακοίνωση για Πανελλαδική Απεργία
ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, 27/11/2014.

27/11/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ

24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.

4/12/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8/12/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για EXPRESS
SERVICE. Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας.
ΣτΕ για προσφυγή εργοδοτικών οργανώσεων
εμπόρων & ΟΙΥΕ για λειτουργία κατ/των κατά τις
Κυριακές.

Εστάλη ανακοίνωση – κάλεσμα για
συλλαλητήριο ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 7/12/2014, για ψήφιση
προϋπολογισμού.
Εστάλη πρόσκληση για Εκτελεστική Επιτροπή,
9/12/2014.
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9/12/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

10/12/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

10/12/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

10/12/2014

ΕΜΠΟΡΙΟ

12/12/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. – κάλεσμα για απεργία, Κυριακή
14/12/2014.

16/12/2014

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩ

Εστάλη ενημερωτικό έγγραφο σε σωματεία –
μέλη για συμβάσεις καθαριστριών.

18/12/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για 8 Κυριακή λειτουργίας των
εμπορικών κατ/των (28/12/2014).

29/12/2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για επίθεση ΜΑΤ κατά απεργών
βιβλ/λων σε ΙΑΝΟ.

8/1/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. – κάλεσμα για συλληφθέντες σε
ΙΑΝΟ σε Δικαστήρια.

19/1/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5/2/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για ολομέλεια Διοίκησης
ΟΙΥΕ, Τρίτη 17/2/2015.

17/2/2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση ολομέλειας Διοίκησης ΟΙΥΕ.

19/2/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

19/2/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

24/2/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

25/2/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27/2/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27/2/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

2/3/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

4/3/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Εστάλη εξώδικο σε εργοδοτικές οργανώσεις
εμπορίου για 24ωρη πανελλαδική απεργία, Κυριακή
14/12/2014.
Εστάλη ανακοίνωση – δελτίο τύπου για 24ωρη
πανελλαδική απεργία στο εμπόριο, Κυριακή
14/12/2014.
Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης ελληνικού
εμπορίου ΕΣΕΕ. Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας & ο Π.
Κυριακούλιας.

η

Εστάλη επιστολή σε ΣΕΠΕ για ελέγχους σε Nakas
Bazaar Book (΄Ιλιον-Ρέντης-Πάτρα).

Εστάλη έγγραφο σε Υπουργό Οικονομίας, κ.
Σταθάκη, για συνάντηση για θέματα λειτουργίας
εμπορικών κατ/των.
Εστάλη Δ.Τ. για αργία Καθαράς Δευτέρας σε
εμπόριο.
Εστάλη έγγραφο σε Υπουργό Εργασίας & Αναπλ.
Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης για συνάντηση για
εργασιακό και ασφαλιστικό.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας με εταιρεία ISS
Facilities (security-καθαρισμού). Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Υπουργείο
Εργασίας για Πολυκ/τα ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ για μη
καταβολή δεδουλευμένων πολλών μηνών.
Εστάλη έγγραφο σε Υπουργό Οικονομίας, κ.
Σταθάκη, με διαμαρτυρία μας που δεν
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ΟΙΥΕ και εξαγγελία
του για 5 Κυριακές.
Εστάλη Δ.Τ. συμπαράστασης σε απεργία
σωματείων εργαζομένων VODAFONE-WIND.
Εστάλη έγγραφο γνωστοποίησης απεργίας σε
Σύνδεσμο επιχ/σεων πληροφορικής & επικοινωνιών
για 24ωρη απεργία 5/3/14 σε Vodafone & Wind.
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Συνάντηση ΟΙΥΕ με Υπουργό Εργασίας, κ.
Σκουρλέτη, για εργασιακά (κατετέθη υπόμνημα).
Παρευρέθη η Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Π.
Κυριακούλιας, ο Γ. Κομνηνός, ο Κ. Λάζαρης & ο Κ.
Διαμαντής.

5/3/2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

6/3/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για συνάντηση με Υπουργό
Εργασίας, κ. Σκουρλέτη.

10/3/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για παρανομίες εργοδοσίας ΧΟΝΤΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ.

11/3/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Παλλήνης για
απόλυση εργαζομένου. Παρευρέθη ο Ν. Καραντιλιόν.

12/3/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για ΧΟΝΤΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ (κατετέθη υπόμνημα). Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας & ο Π. Κυριακούλιας.

13-16/3/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Αρχαιρεσίες Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ορεστιάδας. Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας.

18/3/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλη έγγραφο για συνάντηση με Γεν.
Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας για θέματα
καθαριστριών ΙΔΑΧ.

18/3/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18/3/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

19/3/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

19/3/2015

ΣΩΜΑΤΕΙ ΜΕΛΗ

20/3/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/3/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/3/2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

24/3/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

24/3/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

26/3/2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

27/3/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

28/3/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για EXPRESS
SERVICE. Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας.
Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση Εκτελεστικής
Επιτροπής, 23/3/2015.
Εστάλη Δ.Τ. διαμαρτυρία για Υπουργό
Οικονομίας, σχετικά με λειτουργία κατ/των 7
Κυριακές το χρόνο.
Συνάντηση με εργαζόμενους ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
για οφειλές δεδουλευμένων αποδοχών. Παρευρέθη ο
Γεν. Γραμματέας & ο Π. Κυριακούλιας.
Τριμερής εργατικής διαφοράς σε Επιθεώρηση
Αγ. Παρασκευής. Παρευρέθη η Μ. Τσαγκατάκη.
Εστάλη Δ.Τ. για συνάντηση με εργαζόμενους
ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ και αναβολή τριμερούς συνάντησης
σε Υπουργείο Εργασίας.
Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Αθηνών για
μεταβολή όρων εργασίας εργαζομένων ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ.
Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.
Εστάλη Δ.Τ. για προκήρυξη απεργίας ΟΙΥΕ στο
εμπόριο, Κυριακή 5 Απριλίου (Βαΐων) 2015.
Συνάντηση ΟΙΥΕ με Υπουργό Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, κ. Σταθάκη, για
Κυριακή αργία (κατετέθη υπόμνημα). Παρευρέθη η
Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Π. Κυριακούλιας, ο Γ.
Κομνηνός, ο Κ. Λάζαρης & ο Κ. Διαμαντής..
Εστάλη Δ.Τ. για συνάντηση αντιπροσωπείας
ΟΙΥΕ με Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &
Τουρισμού, κ. Σταθάκη, για Κυριακή αργία.
Γ.Σ. Σωματείου καθαριστριών Αθήνας.
Παρευρέθη η Πρόεδρος & η Στ. Γερασιμάτου-
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Χρονοπούλου.

Αρχαιρεσίες Σωματείου Καθαριστριών Πιερίας.
Παρευρέθη η Πρόεδρος.

28-29/32015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

30/3/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30/3/2015

ΕΜΟΡΙΟ

30/3/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ

2/4//2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

2/4/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/4/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7/4/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

7/4/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

19-22/4/2015

ΔΙΕΘΝΗ

20/4/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/4/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση σε μέλη Ε.Ε. για συνεδρίαση
27/4/2015.

27/4/2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

27/4/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ

30/4/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

11/5/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13/5/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Συνάντηση με Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ, κ. Α.
Καψάλη. Παρευρέθη η Πρόεδρος & ο Π.
Κυριακούλιας.
Ετήσια Τακτική Γ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας.
Εστάλη εξώδικη δήλωση προς εργοδοτικές
οργανώσεις εμπορίου για κήρυξη Απεργίας Κυριακή
(Βαΐων) 5/4/2015.
Συνάντηση με Γ.Γ. Υπουργείου Παιδείας για
θέματα καθαριστριών σχολείων. Παρευρέθη η
Πρόεδρος & η Στ. Γερασιμάτου-Χρονοπούλου.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Υπουργείο
Εργασίας για ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΑΣ για μη καταβολή
δεδουλευμένων.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Υπουργείο
Εργασίας για PRESS POINT ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ για
μείωση αποδοχών .
Εστάλη Δ.Τ. για δικαίωση εργαζόμενης από
Ειρηνοδικείο Κατερίνης για μείωση αποδοχών της.
Εστάλη έγγραφο προς Ε.Κ. Κομοτηνής για
καταγγελίες εργαζόμενης του Ε.Κ. για εργασιακά της
θέματα.
Συνέδριο Ομοσπονδίας VERDI. Παρευρέθη ο Π.
Κυριακούλιας.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για ΧΟΝΤΟΣ
ΠΑΛΑΣ για μη καταβολή δεδουλευμένων. Παρευρέθη
ο Γεν. Γραμματέας & ο Β. Ζευγολατάκος.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για PRESS
POINT ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ για μείωση αποδοχών.
Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας & ο Β. Ζευγολατάκος.

Εστάλη εξώδικη δήλωση προς εργοδοτικές
οργανώσεις εμπορίου για κήρυξη Απεργίας Κυριακή
3/5/2015.
Εστάλη έγγραφο για συνάντηση με Αναπλ.
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Γ.
Κατρούγκαλο, για θέματα καθαριστριών ΙΔΑΧ.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Υπουργείο
Εργασίας για καταστήματα ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ.
Συνάντηση με Αναπλ. Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, για θέματα καθαριστριών σχολείων.
Παρευρέθη η Πρόεδρος, η Στ. ΧρονοπούλουΓερασιμάτου, ο Π. Κυριακούλιας & ο Γ. Κομνηνός.
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Τριμερής συνάντηση σε Υπουργείο Εργασίας για
PRESS POINT. Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας.

14/5/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14-16/5/2015

ΔΙΕΘΝΗ

19/5/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

19/5/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

27/5/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

28/5/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29/5/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29/5/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλη έγγραφο για συνάντηση με Υπουργό
Εσωτερικών, κ. Ν. Βούτση, για θέματα κλάδου.

29/5/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλη ανακοίνωση – ενημέρωση σε σωματεία
μέλη για σύσκεψη και συναντήσεις με αρμόδιους
Υπουργούς, που πραγματοποιήθηκε 27/4/2015.

1-3/6/2015

ΔΙΕΘΝΗ

3/6/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

5/6/2015

ΩΡΑΡΙΟ

8/6/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

9/6/2015

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

12-13/6/2015

ΔΙΕΘΝΗ

17/6/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/6/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

25/6/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

25/6/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ο

11 Παγκύπριο Συνέδριο Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας.
Εστάλη έγγραφο σε Υπουργό Παιδείας για
συνάντηση 27/5/2015, κατόπιν σύσκεψης σωματείων
μελών στην ΟΙΥΕ.
Εστάλη έγγραφο σε Σωματεία μέλη για σύσκεψη
στην ΟΙΥΕ 27/5/2015 και επίσκεψη σε αρμόδια
Υπουργεία.
Σύσκεψη Προεδρείων Σωματείων μελών στην
ΟΙΥΕ. Συνάντηση με Υπουργό Δ/κης Μετ/σης, κ.
Κατρούγκαλο και Γεν. Γραμματέα Υπουργείου
Παιδείας.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας ΄Ανω Λιοσίων
εργαζόμενου με εταιρεία ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ ΑΕΒΕ.
Παρευρέθη ο Βρ. Ζευγολατάκος.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ανατ. Τομέα
Αθηνών εργαζόμενης. Παρευρέθη ο Βρ.
Ζευγολατάκος.

Συνέδριο Uni Europa Εμπορίου στην Πολωνία.
Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας.
Εστάλη εξώδικη δήλωση 24ωρης απεργίας σε
Σύνδεσμο εταιρειών πληροφορικής-επικοινωνιών για
5/6/2015 (VODAFONE).
Εστάλη έγγραφο σε Δήμο ΄Ιλιου για διαφωνία
μας για εκδήλωση «Λευκής Νύχτας» 27/6/2015.
Εστάλη Δ.Τ. με ψήφισμα UNI Europa Commerce
με υποστήριξή τους για επανακαθιέρωση ΣΣΕ και
βασικού κατώτατου μισθού.
Δικαστήριο εργαζομένων κατά εταιρείας ΛΗΤΩ
για εκ περιτροπής εργασία. Παρευρέθη η Μ. Αργυρού.
Συνάντηση Ε.Ε. Uni ΙΚΕΑ στην Ελλάδα.
Παρευρέθη η Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Π.
Κυριακούλιας….
Τριμερής σύσκεψη σε Υπουργείο Εργασίας για
εργαζόμενους METROPOLIS. Παρευρέθη ο Βρ.
Ζευγολατάκος.
Εστάλη εξώδικη δήλωση 24ωρης απεργίας σε
Σύνδεσμο εταιρειών πληροφορικής-επικοινωνιών για
25/6/2015 (VODAFONE).
Εστάλη έγγραφο σε Υπουργείο Εσωτερικών για
ορισμό εκπροσώπων μας σε Επιτροπή για θέματα
καθαριστριών δημοσίων σχολείων.
Εστάλη πρόσκληση σε μέλη Ε.Ε. για συνεδρίαση
30/6/2015.
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30/6/2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

14/7/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

14/7/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

16/7/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ

16/7/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

16/7/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19/7/2015

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

21/7/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

5/8/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4-6/9/2015

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7/9/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8/9/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

8/9/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλη ενημερωτικό έγγραφο για
συμβασιούχους εργαζόμενους δημοσίων σχολείων.

9//9/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλη ενημερωτικό έγγραφο για
συμβασιούχους εργαζόμενους δημοσίων σχολείων.

16/9/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

25/9/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

28/9/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

28/9/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.
Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση για κήρυξη 24ωρης
Πανελλαδικής Απεργίας στον κλάδο του εμπορίου
Κυριακή 19/7/2015.
Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση για συνέχιση αγώνων
ο
ενάντια σε 3 μνημόνιο.
Εστάλη εξώδικη δήλωση προς εργοδοτικές
οργανώσεις εμπορίου για κήρυξη Απεργίας Κυριακή
19/7/2015.
Εστάλη Δ.Τ. καταγγελία για καταστολή και
ο
χρήση χημικών σε συλλαλητήριο 15/7/2015 για 3
μνημόνιο.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας
Θεσσαλονίκης για εργαζόμενο. Παρευρέθη ο Μάριος
Κορωνίδης.
24ωρη Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο, για
κατάργηση Ν. 4177/2013 (άνοιγμα κατ/των Κυριακές).
Εστάλη Δ.Τ.- κάλεσμα σε συλλαλητήριο
ου
22/7/2015 κατά 3 Μνημονίου.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας για
εργατική διαφορά εργαζόμενης. Παρευρέθη η Μ.
Τσαγκατάκη.
Διεθνής ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Αν. Τομέα
Αττικής για Προμηθευτικό Συνεταιρισμό ΔΕΗ.
Παρευρέθη η Πρόεδρος.
Εστάλη Δ.Τ. – καταγγελία για μη τακτοποίηση
συμβασιούχων καθαριστριών ενόψει έναρξης
σχολικής χρονιάς.

Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για ΕΠΟ.
Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας.
Εστάλη ενημερωτικό έγγραφο για
συμβασιούχους εργαζόμενους δημοσίων σχολείων με
σχετικά ΦΕΚ (ανάθεση σε ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
Εστάλη Δ.Τ. για μαζικό κλείσιμο καταστημάτων
CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & να μην απολυθεί
κανένας εργαζόμενος.
Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας για θέματα
συμβασιούχων καθ/τριων δημοσίων σχολείων.
Παρευρέθη η Πρόεδρος & η Στ. ΧρονοπούλουΓερασιμάτου.
Εστάλη έγγραφο σε Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για συνάντηση με
Υπουργό, κ. Κουρουμπλή, για θέμα καθ/τριων
δημοσίων σχολείων.
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Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας για κλείσιμο
κατ/των CARREFOUR. Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματεάς,
ο Π. Κυριακούλιας, ο Γ. Κομνηνός & η Ντ. Γκογκάκη.
Εστάλη Δ.Τ. για ανακοίνωση Συλλόγου Εμπ/λων
Αθήνας για παραπλάνηση εργαζομένων &
στοχοποίηση ΟΙΥΕ, σχετικά με τριμερή για
CARREFOUR.
Εστάλη ενημερωτικό έγγραφο & εγκύκλιοι
ΙΝΕΔΙΒΙΜ για συμβασιούχους εργαζόμενους δημοσίων
σχολείων.

2/10/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5/10/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

5/10/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

6/10/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

13/10/205

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16/10/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. για κοινωνική ασφάλιση.

20/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση Εκτελεστικής
Επιτροπής ΟΙΥΕ, Παρασκευή 23/10/2015.

21/10/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

21/10/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

23/10/2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

26/10/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

26/10/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ

27/10/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ

29/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση ολομέλειας
Διοίκησης ΟΙΥΕ, Δευτέρα 2/11/2015.

30/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για σύσκεψη σωματείων –
μελών ΟΙΥΕ Αττικής για προετοιμασία απεργίας
12/11/2015, Πέμπτη 5/11/2015.

2/11/2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

3/11/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3/11/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5/11/2015

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

Εστάλη επιστολή για άμεση συνάντηση με
Υπουργό Παιδείας για θέματα καθ/τριων σχολείων.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Υπουργείο
Εργασίας για εταιρεία καθαρισμού σε ΑΤΤΙΚΟ
Νοσοκομείο.

Συνάντηση με Υπουργό Εσωτερικών για θέματα
καθ/τριων σχολείων. Παρευρέθη η Πρόεδρος, ο Γεν.
Γραμματέας, η Στ. Γερασιμάτους-Χρονοπούλου, ο Π.
Κυριακούλιας & ο Γ. Κομνηνός.
Εστάλη επιστολή για άμεση συνάντηση με
Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χουλιαράκη, για
θέματα καθ/τριων σχολείων.
Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.
Εστάλη Δ.Τ. για πανελλαδική απεργία στο
εμπόριο Κυριακή 1/11/2015 & συμμετοχή ΟΙΥΕ σε
απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 12/11/2015.
Εστάλη εξώδικη δήλωση σε εργοδοτικές
οργανώσεις εμπορίου για απεργία Κυριακή 1/11/2015.
Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση για απεργία
1/11/2015 & προσυγκέντρωση.

Συνεδρίαση ολομέλειας Διοίκησης ΟΙΥΕ.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Ιωνίας για
διαφορά εργαζόμενης με εταιρεία EUROPLANET.
Παρευρέθη ο Βρ. Ζευγολατάκος.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας με εταιρεία
ΑΝΟΔΙΚΗ. Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας.
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της
ΟΙΥΕ των σωματείων μελών της Ν. Αττικής για
προετοιμασία Πανελλαδικής Απεργίας 12/11/2015.
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6/11/2015
8&
9/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εστάλη ανακοίνωση για Πανελλαδική Απεργία
12/11/2015.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διοργάνωση για συμμαχία για την Κυριακή, UNI
& VERDI, στο Βερολίνο. Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας.

11/11/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ

Κοινή Συνέντευξη Τύπου ΟΚΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ &
ΟΙΥΕ για κινητοποιήσεις 12/11/2015. Παρευρέθη ο Γεν.
Γραμματέας.

12/11/2015

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

16/11/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

17/11/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

18/11/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19/11/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/11/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/11/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

23/11/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Επιδόθηκε υπόμνημα με θέματα κλάδου σε
Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ.Χουλιαράκη.

23/11/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Επιδόθηκε υπόμνημα με θέματα κλάδου σε
Υπουργό Παιδείας, κ. Ν. Φίλη.

23/11/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ

24/11/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

25/11/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλη ενημερωτικό σημείωμα σε σωματεία
μέλη & υποστηρικτικό υλικό για Απεργία 9/12/2015.

25/11/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλησαν επιστολές για θέματα κλάδου &
Απεργία 9/12/2015 σε αρμόδιους φορείς (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ,
ΚΕΔΕ, Βουλευτές, Πολιτικά Κόμματα κ.λπ).

26/11/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλη εξώδικο για 24ωρη Πανελλαδική
Απεργία καθ/τριων δημοσίων σχολείων, 9/12/2015.

24ωρη Γενική Απεργία ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.
Εφετείο Καλαμάτας Καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ
Α.Ε. Παρευρέθη ο Γεν. Γραμματέας.
Εστάλη πρόσκληση για σύσκεψη σωματείων –
μελών στην ΟΙΥΕ, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Γ.Γ. Υπουργείου
Εργασίας για απλήρωτους εργαζόμενους ιδιωτικής
εταιρείας Δήμου Γλυφάδας.
Εστάλη έγγραφο σε Υπουργό Εργασίας με
διαμαρτυρία για ΣΕΠΕ Ανατ. Τομέα Αθηνών, μετά από
καταγγελία Σωματείου Εργαζομένων Προμ/κου
Συν/σμου Προσωπικού ΔΕΗ.
Εστάλη Δ.Τ. για επεισόδια σε Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου Κρήτης από συνδικαλιστές ΠΑΜΕ.
Σύσκεψη Προέδρων σωματείων-μελών στην
ΟΙΥΕ για θέματα κλάδου.

Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ΕΣΕΕ.
Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας, ο Γ. Στάβαρης & ο Κ.
Λάζαρης.
Εστάλη Δ.Τ. για καταδικαστική απόφαση
συνδικάτου ΙΓΜΕ.

26/11/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τριμερής με Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας, κ.
Νεφελούδη, Σωματείου Εργαζομένων ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ, για
υποχρεωτική αργία Αντιπροέδρου Σωματείου, Γ.
Αλευρά. Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.

30/11/2015

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση για Πανελλαδική
Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Πέμπτη 3 Δεκέμβρη 2015.

3/12/2015

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

Πανελλαδική 24ωρη Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
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Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση για πανελλαδική
24ωρη Απεργία εργαζομένων στην καθαριότητα των
δημοσίων σχολείων.

7/12/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

8/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

8/12/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

8/12/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8/12/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8/12/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

9/12/2015

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

10/12/2015

ΕΡΓ/ΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εστάλη ενημερωτικό σε σωματεία μέλη για
απεργιακή κινητοποίηση 9/12/2015.

10/12/2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΙΥΕ.

11/12/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ–ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

11/12/2015

ΕΜΠΟΡΙΟ–ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

14/12/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

15/12/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15/12/2015

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Εστάλη εξώδικη δήλωση για απεργία
εργαζομένων στη WIND, 17/12/2015.

16/12/2015

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εστάλη Δ.Τ. συμπαράστασης για απεργία
εργαζομένων στη WIND, 17/12/2015.

17/12/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22/12/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

23/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

11/1/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13/1/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Εστάλη πρόσκληση για συνεδρίαση Εκτελεστικής
Επιτροπής, 10/12/2015.
Εστάλη Δ.Τ. για παράνομες απολύσεις σε
εταιρεία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Γεν. Γραμματέα
Υπουργείου Εργασίας για εταιρεία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Γεν. Γραμματέα
Υπουργείου Εργασίας για Προμηθευτικό Συνεταιρισμό
Προσωπικού ΔΕΗ.
Εστάλη υπόμνημα για θέμα καθαριστριών
δημοσίων σχολείων σε Υπουργό Εσωτερικών, κ.
Π.Κουρομπλή.
Πανελλαδική 24ωρη Απεργία εργαζομένων στην
καθαριότητα των δημοσίων σχολείων.

Εστάλη εξώδικο για 24ωρη Πανελλαδική
Απεργία ΟΙΥΕ στο εμπόριο, Κυριακή 13/12/2015.
Εστάλη Δ.Τ. για 24ωρη Πανελλαδική Απεργία
ΟΙΥΕ στο εμπόριο, Κυριακή 13/12/2015.
Εστάλη ανακοίνωση για αντισυνδικαλιστική
συμπεριφορά Προέδρου ΕΚ Κομοτηνής κατά
εργαζόμενης.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Δυτικού
Τομέα Αθηνών για εργαζόμενη σε εμπορικό κατ/μα.
Παρευρέθη ο Ν. Καραντιλιόν.

Τριμερής με Γεν. Γραμματέα Υπουργείου
Εργασίας, κ. Α. Νεφελούδη, για Προμηθευτικό
Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ (νέα συνάντηση
11/1/2016). Παρευρέθη η Πρόεδρος.
Τριμερής σε Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Ιωνίας,
εργαζόμενης σε εμπορικό κατάστημα. Παρευρέθη ο Ν.
Καραντιλιόν.
Εστάλη πρόσκληση για ολομέλεια Διοίκησης
ΟΙΥΕ, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016.
Τριμερής σε Υπουργείο Εργασίας με
Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ.
Παρευρέθη η Πρόεδρος.
Συνεδρίαση ολομέλειας Διοίκησης ΟΙΥΕ.
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13/1/2016

ΕΜΠΟΡΙΟ–ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

14/1/2016

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

14/1/2016

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

15/1/2016

ΓΣΕΕ

28/1/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1/2/2016

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

2/2/2/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3/2/2016

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ - ΣΣΕ

4/2/2016

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝ/ΣΕΙΣ

8/2/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

15/2/2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Εστάλη εξώδικο σε εργοδοτικές οργανώσεις για
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΟΙΥΕ στο εμπόριο,
Κυριακή 17/1/2016.
Εστάλη Δ.Τ. – ανακοίνωση για συμμετοχή σε
Συλλαλητήριο για Ασφαλιστικό, Σάββατο 16/1/2016.
Εστάλη Δ.Τ. για 24ωρη Πανελλαδική Απεργία
ΟΙΥΕ στο εμπόριο, Κυριακή 17/1/2016.
Γενικό Συμβούλιο ΓΣΕΕ.
Εστάλη έγγραφο για τριμερή σε Γεν. Γραμματέα
Υπουργείου για εταιρεία καθαρισμού αμαξοστασίων.
Εστάλη Δ.Τ. για Απεργία 4/2/2016 για
ασφαλιστικό.
Τριμερής με Γεν. Γραμματέα Υπουργείου
Εργασίας, κ. Α. Νεφελούδη, με εταιρεία καθαρισμού
αμαξοστασίων. Παρευρέθη ο Π. Κυριακούλιας.
Ανάδειξη Μεσολαβητή στον ΟΜΕΔ για
επιχειρησιακή ΣΣΕ Σωματείου Εργαζομένων στην
PRAKTIKER ΕΛΛΑΣ. Παρευρέθη ο Κ. Διαμαντής.
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ για
ασφαλιστικό.
Εστάλη πρόσκληση σε μέλη Διοίκησης ΟΙΥΕ για
ου
ολομέλεια Διοίκησης 15/2/2016. Προκήρυξη 37
Συνεδρίου ΟΙΥΕ.
Συνεδρίαση ολομέλειας Διοίκησης ΟΙΥΕ.
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Πρόγραμμα Δράσης
Η πολιτική, οικονομική και οικονομική κατάσταση σήμερα
Η εμμονή στις μνημονιακές πολιτικές, έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους και την
πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Η κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων μας, η φορολεηλασία και τα απανωτά
χαράτσια, η κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και των Κλαδικών Συμβάσεων
Εργασίας, οι απολύσεις στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, η δραματική αύξηση της
ανεργίας, η διάλυση των Δημόσιων Υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών όπως της
Παιδείας και της Υγείας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η διάλυση του Δημόσιου Κοινωνικού
Ασφαλιστικού Συστήματος και η δραματική μείωση των Κύριων και Επικουρικών
Συντάξεων, η συνεχιζόμενη ύφεση στην οικονομία είναι τα αποτελέσματα αυτής της
πολιτικής.
Το Σ.Κ. μπροστά σε νέες επιλογές
Οφείλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε βάρος του
κόσμου της εργασίας, να εμποδίσουμε και να αποτρέψουμε τη χειροτέρευση της.
Ανάγκη για ανασύνταξη των συνδικάτων και την επαναθεμελίωση του
εργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος.
Στεκόμενοι αυτοκριτικά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι η προηγούμενη
περίοδος συνιστά ουσιαστικά μεγάλης οπισθοχώρησης για το εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα.
Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι έχασαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ό,τι είχαν
κερδίσει με αγώνες όλες τις προηγούμενες δεκαετίες.
Τις αιτίες υποχώρησης του σ.κ. κινήματος μπορούμε να τις εντοπίσουμε στο χαμηλό
επίπεδο συνδικαλιστικής οργάνωσης, στην περιορισμένη κοινωνική και ταξική συνείδηση
του μεγάλου όγκου των εργαζομένων, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, στην οργανωτική
πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό και στην συνεχή ανακύκλωση των εργαζομένων
στους χώρους δουλειάς.
Για την εξέλιξη αυτή είναι σημαντικές οι ευθύνες του ίδιου του συνδικαλιστικού
κινήματος.
Τα συνδικάτα συνολικά τους δεν βρέθηκαν μόνο ανέτοιμα να αντιμετωπίσουν μια
τέτοιας έκτασης επίθεση και αιφνιδιάστηκαν.
Σε ένα βαθμό δεν επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά, δεν ανάγνωσαν σωστά το
σχέδιο του αντιπάλου, δεν εκπόνησαν ένα συνεκτικό σχέδιο αντίστασης με διάρκεια,
στρατηγικό στόχο και πολιτικά αιτήματα.
Από την άλλη πλευρά, η οικονομική κρίση και η νεοφιλελεύθερη διαχείρισή της μέσα
από το Μνημόνιο έχουν προκαλέσει βαθύτατα ρήγματα στην εργατική τάξη και στην
κοινωνία μας.
Οι πρωτοφανείς ανατροπές που έχουν συντελεσθεί στο οικονομικό και στο κοινωνικό
πεδίο, έχουν τροποποιήσει δραματικά τους όρους εργασίας και διαβίωσης της εργατικής
τάξης καθώς και τους όρους της ταξικής πάλης.
Μετά από δεκαετίες άσκησης νεοφιλελεύθερων πολιτικών, σήμερα τα συνδικάτα
βιώνουν την σχεδόν καθολική αποδιάρθρωση των εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωμάτων, την καταστροφή του εργαλείου της συλλογικής διαπραγμάτευσης, τον
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απόλυτα εχθρικό τρόπο των κυβερνήσεων απέναντι στον θεσμό των συνδικάτων και στο
δικαίωμα της συνδικαλιστικής δράσης και απεργίας.
Με την εφαρμογή των Μνημονίων, η επίθεση στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα
παίρνει την μορφή χιονοστιβάδας.
Κατακτήσεις ενός αιώνα έχουν ανατραπεί.
Το κεφάλαιο έχει καταγάγει νίκη σε ότι αφορά την υλοποίηση του στρατηγικού του
στόχου, που δεν άλλος από την ύπαρξη φθηνού εργατικού δυναμικού μέσα από την πλήρη
απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους και του εργατικού δικαίου καθώς και την επιβολή
ατομικών εργασιακών σχέσεων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα όμως, πέραν των συνεπειών της κρίσης, έχει να αναμετρηθεί
με τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στο εσωτερικό του και πλήττουν την αξιοπιστία του,
επηρεάζουν αρνητικά τον ταξικό προσανατολισμό του και πολλαπλασιάζουν τους
αρνητικούς παράγοντες σε βάρος του.
Οφείλουμε ως Ομοσπονδία, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο και στο εσωτερικό μας αλλά
και σε κεντρικό συνδικαλιστικό επίπεδο, να μελετήσουμε τη νέα κατάσταση, να κάνουμε
ειλικρινή αυτοκριτική για όσα μας αναλογούν, και να εργαστούμε ενωτικά σε όλες τις
βαθμίδες των συνδικάτων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου το
συνδικαλιστικό κίνημα να ενισχύσει τον διεκδικητικό, ταξικό και πολιτικό του ρόλο και να
ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις νέες και δύσκολες συνθήκες, να μπει μπροστά
στον αγώνα ενάντια στα μνημόνια και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές .
Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να θέσουμε ως απόλυτη προτεραιότητα την ανάγκη
ουσιαστικής εκπροσώπησης όλου του φάσματος της μισθωτής εργασίας δημιουργώντας
όρους συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ τους, αντιπαλεύοντας τους τεχνητούς
ανταγωνισμούς, που έντεχνα καλλιεργούνται ανάμεσα σε εργαζόμενους στον δημόσιο και
στον ιδιωτικό τομέα, σε χαμηλόμισθους και υψηλόμισθους, σε τυπικά και ευέλικτα
απασχολούμενους, σε έλληνες και νόμιμους μετανάστες, σε εργαζόμενους και άνεργους.
Πρέπει να εργαστούμε σοβαρά για την αναγέννηση των συνδικάτων μέσα στην κρίση
που έχει διαλύσει τον κοινωνικό ιστό και το εργατικό δίκαιο, ενισχύοντας την
αποτελεσματικότητα τους στην πάλη κατά των μνημονίων και των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών, ρίχνοντας βάρος στα πρωτοβάθμια σωματεία, σε άμεσες και δημοκρατικές
λειτουργίες και στην κοινωνική στήριξη τους ως αναντικατάστατης μορφής άσκησης της
ταξικής πάλης μέσα στο σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα. Οφείλουμε ο αγώνας του
Εργατικού Κινήματος να σχεδιαστεί στη βάση της ανατροπής και ακύρωσης των
μνημονίων και όχι απλά της διαμαρτυρίας.
Πρέπει να διεκδικήσουμε την τυπική και ουσιαστική κατοχύρωση της οργανωτικής και
λειτουργικής ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος, ανεξάρτητα από τις επιμέρους
ιδεολογικές διαφορές, θέτοντας τέρμα στα διαλυτικά φαινόμενα που επιφέρει ο τρόπος
λειτουργίας των παρατάξεων και στα φαινόμενα οργανωτικού πολυκερματισμού σε όλα τα
επίπεδα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.
Πρέπει, μέσα από αποτελεσματικές παρεμβάσεις, να προσελκύσουμε νέα μέλη
με
έμφαση στις νέες ηλικίες, στις γυναίκες, στους εργαζόμενους στην επισφάλεια, στους νέους
κλάδους και στους μετανάστες, με στόχο την ενίσχυση της μαζικότητας και της
αποτελεσματικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος.
Οφείλουμε να επανεξετάσουμε τα ζητήματα της οργανωτικής δομής των συνδικάτων
αναζητώντας όρους για την παρουσία του συνδικάτου σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων,
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους
Η ανάκτηση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του συνδικαλιστικού
κινήματος περνάει μέσα από την κατοχύρωση της πλήρους αυτονομίας στον τρόπο
λειτουργίας του απέναντι σε εξωτερικούς παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα παρεμβαίνουν
σε αυτήν όπως η εργοδοσία, το κράτος και τα κόμματα ανεξάρτητα από το αναφαίρετο
δικαίωμα της ιδεολογικής ταυτότητας και της κομματικής ένταξης.
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Τα χαρακτηριστικά των εργατικών και κοινωνικών αγώνων
Σήμερα οι εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες παρουσιάζουν σημεία κάμψης και
κόπωσης.
Ορισμένες από τις αιτίες, που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν σε ένα βαθμό τη
σημερινή εικόνα είναι:
α) Η υποχώρηση των εργατικών και κοινωνικών αγώνων είναι σε μεγάλο βαθμό και
φυσιολογική, καθώς είναι πρακτικώς αδύνατο το εργατικό κίνημα να κινείται σε ρυθμούς
μεγάλης έντασης για απεριόριστο χρόνο,
β) έχει κερδίσει προσωρινά έδαφος (βοηθούντων και των μνημονιακών ΜΜΕ), η
ελπίδα για «σταθεροποίηση» της οικονομίας και η αντίληψη ότι το μνημόνιο συνιστά
πολιτικό μονόδρομο,
γ) σημειώνεται μια φυσιολογική κόπωση μετά από έναν μεγάλο κύκλο αγωνιστικών
κινητοποιήσεων, στις οποίες ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων συμμετείχε με όρους
αυταπάρνησης και προσωπικού κόστους,
ε) σε πολλούς αναπτύσσεται επιπρόσθετα μια συνείδηση χαμηλών προσδοκιών και
«μοιρολατρικής» στάσης, εξαιτίας των καταιγιστικών και βίαιων επιπτώσεων που έχουν οι
μνημονιακές πολιτικές
Στο επόμενο διάστημα τα συνδικάτα δε μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται με τον
ίδιο τρόπο.
Όλες οι κινητοποιήσεις των κλάδων ή των χώρων που αναπτύσσονται πρέπει να
αναδεικνύουν τις πολιτικές αιτίες της κρίσης και να ενσωματώνουν πολιτικά αιτήματα για
την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του μνημονίου, εξειδικεύοντάς τα με βάση
την κατάσταση και τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε εργασιακού χώρου.
Οφείλουμε να επιμείνουμε σε ένα νέο πειστικό για την κοινωνία, τους εργαζόμενους
και τους άνεργους, ορισμό του ρόλου και της αξίας του Σ.Κ. και μέσα από το δημόσιο λόγο
μας να καλούμε τους εργαζόμενους να οργανωθούν στα συνδικάτα , αλλά και να αλλάξουν
οι ίδιοι τα συνδικάτα.
Οφείλουμε να κάνουμε πειστική την αξία της αλληλεγγύης για όσους κινούνται στα
όρια του κοινωνικού αποκλεισμού, της αγωνιστικής αλληλεγγύης σε εργαζόμενους που
βρίσκονται απέναντι στην αυθαιρεσία και τρομοκρατία του εργοδότη.
Να δώσουμε έμφαση στην αλληλεγγύη των γενεών, σε όλη την κοινωνία και με το
επιχείρημα ότι όσο εφαρμόζουμε το Μνημόνιο, οι νέες γενιές θα παραμένουν άνεργοι και
μετανάστες.
Οι άξονες πάλης μας το επόμενο διάστημα

Η ανεργία, η φτώχεια και ο αγώνας για την επιβίωση είναι το τρίπτυχο που
αναδεικνύεται συνεχώς, ωθώντας ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων και της κοινωνίας
σε κατάσταση οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.






Να διεκδικήσουμε μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα από την
παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την ανάπτυξη.
Να διεκδικήσουμε τη χρονική επέκταση του επιδόματος ανεργίας και την αύξησή του
Να αγωνιστούμε για την επαναφορά των κατώτατων μισθών στην προ-μνημονίου
εποχή, αλλά και για τον τρόπο διαμόρφωσής του μέσα από ελεύθερες συλλογικές
διαπραγματεύσεις
Να δώσουμε την πολιτική και συνδικαλιστική μάχη υπογραφής ΕΓΣΣΕ και κλαδικών ΣΣΕ
από την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και τη λήξη της μετενέργειας. Επιδιώκουμε
την αναζωογόνηση τους παντού, μέσα από τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση δυνάμεων.

49







Να αναδείξουμε τις επιπτώσεις από την κατάργηση της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών
μέσα από την οργάνωση μαζικών πολύμορφων δράσεων.
Να εργαστούμε για την πραγματοποίηση διαδοχικών κινητοποιήσεων που θα θέτουν
ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων το θέμα των ΣΣΕ.
Να ανοίξουμε τη συζήτηση για την τροποποίηση του άρθρου 99 του πτωχευτικού
κώδικα, με στόχο τη μεγαλύτερη αυστηροποίηση του, ώστε να εμποδιστεί η μαζική
προσφυγή των επιχειρήσεων σε αυτό με ιδιοτελή κίνητρα και αποφεύγοντας την
καταβολή των υποχρεώσεών τους απέναντι στους εργαζόμενους
Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Επιθεωρήσεων Εργασίας και να αναλάβουν ουσιαστικές
αρμοδιότητες για την προστασία των εργαζομένων μεταφέροντας στον εργοδότη το
βάρος της απόδειξης

Υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών
Η δράση μιας για την υπεράσπιση των δημοσίων επιχειρήσεων και των δημοσίων
αγαθών (υγεία, παιδεία, δίκτυα-υποδομές,) είναι να σταθούμε αλληλέγγυοι με τους
εργαζόμενους του χώρου. Θα πρέπει να αναδειχθεί ξεχωριστά η σημασία κάθε επιχείρησης
ή οργανισμού προς ιδιωτικοποίηση για το δημόσιο συμφέρον, συνοδευόμενη από
συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση του κοινωνικού τους ρόλου και την
εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να αποκρούσουμε αποφασιστικά
τον κοινωνικό αυτοματισμό που καλλιεργεί το σύστημα και και να μην επιτρέψουμε να
επεισέλθει ανάμεσα μας. Για την πολιτική αποτελεσματικότητα του αγώνα, θα πρέπει να
συγκροτηθεί ενιαίο κέντρο οργάνωσης και συντονισμού και να αναδειχθεί σε αντίπαλο
πόλο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης με την νεοφιλελεύθερη πολιτική των
ιδιωτικοποιήσεων, ειδικά μέσα στις σημερινές συνθήκες.
Το σ.κ. να συμμαχήσει με όλους όσους έχουν πληγεί από το Μνημόνιο
Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί και να καθιερωθεί με σταθερούς όρους, η απολύτως
αναγκαία κοινωνική συμμαχία των «χαμένων του μνημονίου» (τόσο σε κεντρικό, όσο και
σε τοπικό επίπεδο). Μια συμμαχία που θα συσπειρώνει τους πάντες, εργαζόμενους,
συνδικάτα, ανέργους, κοινωνικές συλλογικότητες, οργανώσεις μικρών και μεσαίων
επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων (όλους όσους πλήττονται).
Αιτήματα για διεκδίκηση και πάλη
Το βασικό σχέδιο των διεκδικήσεων μας όπως αυτό διαμορφώθηκε και από την
Ολομέλεια της Διοίκησης της ΟΙΥΕ είναι πάντα επίκαιρο και αγωνιζόμαστε για αυτό:
Επαναφορά κατώτατων μισθών και ημερομισθίων στα προ Μνημονίου επίπεδα –
Επανακαθιέρωση της ΕΓΣΣΕ





Άμεση κατάργηση του μνημονιακού αντεργατικού πλαισίου και της ΠΥΣ Νο 6/2012,
που μείωσε τους κατώτατους μισθούς κατά 22% και 32% για τους νέους κάτω των
25 ετών και κατάργησε ή πάγωσε την ισχύ καθώς και τους μισθολογικούς θεσμικούς όρους όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ)
Επαναφορά των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων στα προ Μνημονίου επίπεδα
με την αποκατάσταση – αναβίωση της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2012 (751 Ευρώ).
Ρητή και πλήρης επαναφορά σε ισχύ όλων των θεσμικών όρων ΕΓΣΣΕ
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Μηχανισμός διαμόρφωσης κατώτατων μισθών



Κατάργηση Ν. 4177/2012 περί καθορισμού κατώτατων μισθών με νομοθετικό τρόπο
Άμεση επαναφορά ΕΓΣΣΕ ως αποκλειστικού μηχανισμού διαμόρφωσης των
κατώτατων μισθών και επαναθεσμόθετηση της καθολικότητας και της
δεσμευτικότητας της
Δίκαιο Συλλογικών Διαπραγματεύσεων – Ν. 1876/90

Πλήρης επαναφορά του Ν.1876/90 για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, όπως
ίσχυε πριν τα μνημόνια
Κύρια σημεία επανακαθιέρωσης:
 Επαναφορά
αρχής
ευνοϊκότερης
ρύθμισης:
ΕΓΣΣΕ,
Κλαδικές
–
ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές. Κατάργηση Διάταξης για υπερίσχυση
επιχειρησιακών ΣΣΕ με όρους δυσμενέστερους από αυτούς των κλαδικών ΣΣΕ
 Επαναφορά Υποχρεωτικότητας – δεσμευτικότητας των κλαδικών ΣΣΕ (κήρυξη
ΣΣΕ ως υποχρεωτικών για το σύνολο των εργοδοτών)
 Επαναφορά δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης και σύναψης ΣΣΕ στις
επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ,
ΝΠΙΔ κλπ) και ένταξη τους στο πλήρες αποκατεστημένο πλαίσιο των συλλογικών
διαπραγματεύσεων του Ν. 1876/90
 Μεσολάβηση – Διαιτησία - ΟΜΕΔ: Πλήρης επαναφορά διαδικασιών Μεσολάβησης
– Διαιτησίας, καθώς και λειτουργικής δομής του ΟΜΕΔ με έμφαση στην επαναφορά
του δικαιώματος της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία, (ως ίσχυε πριν από τα
Μνημόνια)
 Παράταση ισχύος ΣΣΕ και Μετενέργεια: επαναφορά στην 6μηνη παράταση
ισχύος των ΣΣΕ από τη λήξη τους και εφαρμογή πλήρους μετενέργειας με την
ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των επιδομάτων και των θεσμικών ρυθμίσεων της
ΣΣΕ στις ατομικές συμβάσεις εργασίας
Ελεγκτικοί Μηχανισμοί Αγοράς Εργασίας (ΣΕΠΕ, ΕΥΠΕΑ-ΙΚΑ)



Ουσιαστική Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών Υπουργείου Εργασίας (Επιθεωρήσεις
Εργασίας – ΕΥΠΕΑ/ΙΚΑ) με πλήρη στελέχωσή τους
Ενίσχυση αρμοδιοτήτων ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ, επιτάχυνση της εφαρμογής των
αποφάσεων των ελεγκτικών αρχών
Απασχόληση - Ανεργία – Προγράμματα Απασχόλησης – Κοινοτικά προγράμματα







Προγραμματικός στόχος για πλήρη εργασία με πλήρη μισθολογικά και
ασφαλιστικά δικαιώματα (8ωρο, 5νθημερο, 40ωρο) - Κανένας εργαζόμενος
χωρίς ΣΣΕ, μισθό και ασφάλιση
Διεύρυνση αριθμού δικαιούχων επιδόματος ανεργίας, επιμήκυνση χρόνου
χορήγησής του, σύνδεση του με τον κατώτατο εθνικό μισθό, μέτρα ανακούφισης
(επιδοτήσεις μετακινήσεων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κοινωνικά τιμολόγια
σε ρεύμα και νερό κλπ)
Λόγω της μεγάλης ύφεσης, να υπάρξει αναπροσανατολισμός των πολιτικών
απασχόλησης με στροφή από την κυριαρχία των ενεργητικών πολιτικών και
προγραμμάτων ευέλικτης εργασίας σε πολιτικές κοινωνικής προστασίας των
ανέργων (επιδόματα ανεργίας), μέσω της αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ
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Κατάργηση μορφών εργασίας τύπου voucher και κάθε μορφής εργασίας από
κοινοτικά προγράμματα που σπάζουν τις κλαδικές συμβάσεις και τα εργατικά
δικαιώματα
Ομαδικές Απολύσεις:




Ριζική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας των εργαζομένων
Επαναφορά ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών ομαδικών απολύσεων στα προ
μνημονίου επίπεδα (κατάργηση Ν. 3863/10 και του συναφούς μνημονιακού
πλαισίου)
Αποζημιώσεις απολύσεων















Αύξηση χρόνου προειδοποίησης απόλυσης στα προ μνημονίου επίπεδα
Επαναφορά του ύψους αποζημίωσης και των προϋποθέσεων χορήγησής της στα
προ Μνημονίου επίπεδα.
Ελαστική Εργασία - Εκ περιτροπής εργασία, Ενοικιαζόμενοι και Εργολαβικοί
Εργαζόμενοι
Δραστικός περιορισμός των ελαστικών μορφών εργασίας στην κατεύθυνση της
εξάλειψης τους
Επαναφορά της δοκιμαστικής περιόδου εργασίας στους δύο μήνες, μείωση της
νόμιμης διάρκειας της προσωρινής εργασίας και καταπολέμηση του φαινομένου της
ψευδο-αυτοαπασχόλησης (μπλοκάκια και συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών που
υποκρύπτουν μισθωτή σχέση εργασίας).
Πλήρης εξάλειψη του φαινομένου ενοικίασης εργαζομένων από εργολαβικές
εταιρείες και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για πρόσληψη εργαζομένων που
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς στις επιχειρήσεις στο σύνολο της οικονομίας
(ιδιωτικός, ευρύτερος δημόσιος και δημόσιος τομέας)
Νομοθετική πρωτοβουλία για κατάργηση του φαινομένου της εκ περιτροπής ή
διαλείπουσας εργασίας και άλλων ακραίων ευέλικτων μορφών εργασίας, και
περιορισμό του ανεξέλεγκτου διευθυντικού όπως σήμερα εκφράζεται.
Νομοθετική πρωτοβουλία για εφαρμογή ίσης μισθολογικής και θεσμικής
μεταχείρισης / εξομοίωσης εντός κάθε επιχείρησης δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη
Μεταβατικά, κανείς εργολαβικός ή ενοικιαζόμενος εργαζόμενος με μισθό κάτω από
την αντίστοιχη κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ή επιχειρησιακή ΣΣΕ.

Οργανισμοί Κοινωνικής Πολιτικής (ΟΕΚ – Εργατική Εστία)




Επαναφορά όλου του έργου και των δράσεων – προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής (στέγαση, κοινωνικός τουρισμός, πολιτισμός, ενίσχυση συνδικαλιστικών
οργανώσεων) μετά από διαβούλευση με τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους για
τη νέα οργανωτική μορφή που θα έχει ο αρμόδιος φορέας.
Συνδικαλιστικό κίνημα
Απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος, καμία αλλαγή
στο Ν. 1264.
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Λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές – Κυριακή Αργία (Υπουργείο
Ανάπτυξης)




Κατάργηση του Ν. 4177/13 που επιτρέπει τη λειτουργία των καταστημάτων τις
Κυριακές
Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας
Ειδικό, περιορισμένο και σαφές πλαίσιο για τις τουριστικές περιοχές με βαρύνουσα
γνώμη των συνδικάτων
Πτωχευτικό Δίκαιο (Υπουργείο Ανάπτυξης)



Αναθεώρηση πτωχευτικού δικαίου σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο για
επανακαθορισμό διασφάλισης των δικαιωμάτων με προτεραιότητα τις απαιτήσεις
των εργαζομένων και μετά των ασφαλιστικών ταμείων και του δημοσίου.
Ασφαλιστικό












Διασφάλιση του δημόσιου, καθολικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της
Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατάργηση όλων των αντι-ασφαλιστικών νόμων
Διασφάλιση πόρων και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για τη χρηματοδότηση
της Κοινωνικής Ασφάλισης
Κρατική συμμετοχή στο ασφαλιστικό σύστημα για την σταθεροποίηση και την
βιωσιμότητά του
Ενίσχυση πλήρους απασχόλησης με πλήρη μισθό με εξάλειψη ευέλικτων μορφών
εργασίας, που θα ενισχύσουν τα ασφαλιστικά έσοδα
Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας
με στελέχωση και ενίσχυση των δημοσίων ελεγκτικών μηχανισμών (ΣΕΠΕ, ΕΥΠΕ)
Καμία αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, σταδιακή επαναφορά στα 35 έτη
εργασίας για πλήρη σύνταξη
Καμία μείωση στις συντάξεις (κύριες και επικουρικές), σταδιακή αύξηση τους
ης
ης
Επαναφορά της 13 και 14 σύνταξης
Επικουρικά – αποθεματικά – λειτουργία τους.
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