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ειδική έκδοση για τις εξελίξεις στους χώρους δουλειάς και τη δράση του Κλαδικού Σωματείου.  ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2019 

 

Σε όλους τους συναδέλφους, ευχόμαστε καλή χρονιά, δημιουργικό 

και με υγεία  το 2020.  
Αντί για ευχετήρια κάρτα όπως συνηθίζεται,  ετοιμάσαμε ειδική έκδοση με τις 

κυριότερες εξελίξεις του τελευταίου μήνα από τον Κλάδο μας, αλλά και δύο 

σημαντικά γεγονότα από άλλους Κλάδους. 

 

Πιο συγκεκριμένα  

 Έχει σημασία να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για την Κλαδική  

Σύμβαση με τους Κλινικάρχες (Εργοδοτικός φορέας: ΣΕΚ). Μετά τις 

εξορμήσεις του Σωματείου μας, επιβεβαιώθηκε ότι οι Κλινικάρχες όχι  

μόνο  προτείνουν μηδαμινές αυξήσεις, αλλά αξιώνουν και την κατάργηση 

του ανθυγιεινού επιδόματος. Αξιώνουν δηλαδή μειώσεις. Το Σωματείο μας 

με την έγκαιρη παρέμβαση του, συνέβαλε καθοριστικά να αποφευχθεί 

τέτοια εξέλιξη. (σ.2) 

 Στο νοσοκομείο ΙΑΣΩ , η Εργοδοσία ενοχλημένη από τη δράση του 

Σωματείου μας, προσπάθησε αποτυχημένα να εμποδίσει την παρουσία του 

Σωματείου  στο νοσοκομείο.  (σ.4) 

 Η νέα διοίκηση του ομίλου  EUROMEDICA  προχώρησε σε αίτηση 

υπαγωγής του ομίλου στο άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα. Τι σημαίνει 

αυτή η εξέλιξη για τους εργαζόμενους και πως παρεμβαίνουμε.  (σ.5) 

 Από άλλους Κλάδους ξεχωρίζουν οι  Απεργιακές κινητοποιήσεις  

των εργαζομένων στον ΟΤΕ που βρίσκονται  σε εξέλιξη. Αποτελεί ένα  

χρήσιμο παράδειγμα για τον Κλάδο μας.  Τέλος γίνεται αναφορά στο 

τραγικό περιστατικό του θανάτου τεσσάρων εργατών στις εγκαταστάσεις 

της πτηνοτροφικής  μονάδας «ΖΟΥΡΑΣ».  (σ.6)                                                              

   Το Διοικητικό Συμβούλιο                                        
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                            Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Υ Γ Ε Ι Α  

          1. Για την Κλαδική Σύμβαση των Εργαζομένων στις Κλινικές

    

Το Σωματείο μας, έγκαιρα ενημέρωσε τους εργαζόμενους του κλάδου για τις προτάσεις της 

Εργοδοσίας των ομίλων (ΣΕΚ) να υπογραφεί Κλαδική Σύμβαση, για τους εργαζόμενους σε 

Κλινικές,  με μηδαμινές αυξήσεις από 1% ως 3%. Το Σωματείο μας απορρίπτει την πρόταση 

και την χαρακτηρίζει πρόταση-κοροϊδία. Στις προτάσεις των Εργοδοτών περιλαμβάνεται και η 

κατάργηση του ανθυγιεινού επιδόματος. Από τις μέχρι τώρα περιοδείες του Σωματείου, 

μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι δεν υπήρξε εργαζόμενος 

που να είδε κάτι θετικό στην πρόταση των εργοδοτών. 

Ένα θέμα που αναδεικνύουμε εδώ, είναι η τακτική του 

Προεδρείου της Ομοσπονδίας,  που έχει αναλάβει τις 

διαπραγματεύσεις με τους Εργοδότες.  

Παρουσιάζοντας τα  γεγονότα. 

 Στις 31/10/2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 

Διοικητικού Συμβουλίου της  Ομοσπονδίας. Το κύριο 

θέμα της σύσκεψης ήταν:  

 

«Ενημέρωση σχετικά με την Κλαδική Σύμβαση. 

Απολογισμός προγενέστερων Απεργιακών            

κινητοποιήσεων και προγραμματισμός νέων». 

 

 Προτείναμε στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας, να 

γίνει σύσκεψη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων 

όλων των πρωτοβάθμιων Σωματείων, με δυνατότητα συμμετοχής- παρέμβασης και 

συναδέλφων που δεν είναι εκλεγμένοι. Να βάλουμε στόχο την υπογραφή Σύμβασης με 

αύξηση 15% στους βασικούς μισθούς και να σχεδιάσουμε απεργιακή κινητοποίηση, 

παίρνοντας μέτρα για την επιτυχία της.  

 

 Η πρόταση αυτή απορρίφτηκε από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΟΣΝΙΕ. Τι αποφάσισε η πλειοψηφία: Nα γίνει κάποτε στο μέλλον διευρυμένη σύσκεψη 

Εκτελεστικής  επιτροπής  (δηλαδή της επιτροπής που διαπραγματεύεται με τους 

Εργοδότες).  

 

 Από τότε δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση από τη μεριά της Ομοσπονδίας.  

 

 Στους χώρους εργασίας επικρατεί αναστάτωση. Εργαζόμενοι, ακόμα  και με πολλά χρόνια 

προϋπηρεσία, παραιτούνται λόγω της έντασης της Εργασίας και των πολύ χαμηλών 

μισθών, ενώ διευθυντές βεβαιώνουν ότι θα υπάρχει Σύμβαση από τον Ιανουάριο του 2020.  

 

Απορρίπτουμε την 

πρόταση-κοροϊδία των 

Εργοδοτών. Αναπτύξαμε 

ισχυρή επιχειρηματολογία 

αιτιολογώντας τις θέσεις 

μας, στην ανακοίνωση που 

έχει ήδη μοιραστεί σε 

χώρους δουλειάς. Έχουν 

μοιραστεί μέχρι στιγμής 

περισσότερες από 1.500 

ανακοινώσεις .    
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 Το Σωματείο μας την Τρίτη 17/12/2019 πραγματοποίησε εξόρμηση στον όμιλο ΥΓΕΙΑ.  

Ήμασταν οι πρώτοι  που ενημερώσαμε  για την πρόταση των Εργοδοτών.   

 

 Το ίδιο απόγευμα, το προεδρείο της ΟΣΝΙΕ, έσπασε τη σιωπή του. Επιβεβαίωσε ότι 

υπάρχει  πρόταση των Εργοδοτών για μηδαμινές αυξήσεις και κατάργηση του ανθυγιεινού 

επιδόματος, ενώ κάλεσε τα μέλη της Διοίκησης της ΟΣΝΙΕ, σε νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

για τις 10/1/2020, με θέμα συζήτησης:  
“Ενημέρωση για την διαπραγμάτευση της Κλαδικής ΣΣΕ με τον ΣΕΚ(Εργοδοτικός Φορέας).     

Προγραμματισμός απεργιακών κινητοποιήσεων” .    

 
   Δηλαδή με το ίδιο ακριβώς θέμα που έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31/10/2019. 

 
Συμπεράσματα: 

Το Σωματείο μας, με τη έγκαιρη ενημέρωση, την αποκάλυψη των σχεδίων της Εργοδοσίας,  

εμπόδισε  την υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης με μειώσεις 

(κατάργηση ανθυγιεινού) και αυξήσεις-κοροϊδία (1%).  

 

Απευθυνθήκαμε με θάρρος στους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ και 

όχι με παρακάλια στην Εργοδοσία. Ασκήσαμε πίεση για να 

μην έχουμε περαιτέρω μειώσεις. Υποχρεώσαμε  το 

Προεδρείο της Ομοσπονδίας να δεσμευτεί, έστω και την 

τελευταία ώρα, ότι δεν θα δεχτεί τις εργοδοτικές προτάσεις. 

(ανακοίνωση  ΟΣΝΙΕ 18/12/2019) 

 

Η τακτική των «μυστικών διαπραγματεύσεων» που 

ακολουθεί το Προεδρείο της Ομοσπονδίας έχει αποδειχτεί 

καταστροφική. Αντί να ασκείται πίεση στην Εργοδοσία για 

να υπογράψουμε ικανοποιητική Κλαδική Σύμβαση, η 

Εργοδοσία αξιώνει κι άλλες μειώσεις.  

Κανένας εργαζόμενος δεν ξέρει - στις περιβόητες 

διαπραγματεύσεις-  τι ακριβώς συζητάνε οι εκπρόσωποι της 

Ομοσπονδίας.  Ποια αιτήματα θέτουν. Ενώ γνωρίζουμε τις 

αξιώσεις των Εργοδοτών, δεν γνωρίζουμε, αν υπάρχει -και 

ποια είναι- η πρόταση της Ομοσπονδίας.  

Διαπραγματεύεται δηλαδή μια μικρή ομάδα συνδικαλιστών, τους μισθούς μας και τα 

δικαιώματα μας, χωρίς αιτήματα και χωρίς σχέδιο.  

 

Ενωμένοι να διεκδικήσουμε αιτήματα ρεαλιστικά, που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τους 

όρους εργασίας και η διεκδίκηση τους θα αφορά  όλους τους εργαζόμενους.  

 

 

 

Τα αιτήματα του 

Σωματείου για την 

Κλαδική Σύμβαση:  

Αύξηση 15 % στους 

Βασικούς Μισθούς. 

Επαναφορά 

Μειωμένων Ωραρίων και 

Ειδικών Αδειών όπως 

ισχύει στο Δημόσιο,  

Eπαναφορά 

επιδομάτων. 
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    2. Παρέμβαση του Σωματείου στο ΙΑΣΩ. 

  

Στις 9 Δεκεμβρίου ενημερώσαμε την Διεύθυνση του νοσοκομείου ΙΑΣΩ, ότι το Σωματείο μας θα 

πραγματοποιήσει περιοδεία στο χώρο στις 11/12. Η Διεύθυνση του νοσοκομείου, μας απάντησε 

ότι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την περιοδεία, επικαλούμενη τον νόμο 1264 (!!!!). Κάτι 

τέτοιο φυσικά δεν ισχύει. Ως συνδικαλιστική οργάνωση, το Κλαδικό Σωματείο, έχει κάθε 

δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση να ενημερώνει τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας. Το ότι 

γνωστοποιήσαμε την περιοδεία δεν σημαίνει ότι ζητήσαμε άδεια. 

Εκτός αυτού, μια επιχείρηση που παραβιάζει μία σειρά από ρυθμίσεις της νομοθεσίας, όσον 

αφορά τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας, όπως έχουμε αναδείξει, είναι προκλητικό να 

επικαλείται τον εργατικό νόμο 1264, για να εμποδίσει την ενημέρωση των συναδέλφων. Η 

προκλητική στάση της Διεύθυνσης του ΙΑΣΩ, δεν σταμάτησε εδώ. Με προμετωπίδα πάλι τον 

νόμο, μας συνέστησε  να απευθυνθούμε στο επιχειρησιακό 

σωματείο.  

Πρόκειται για ευθεία παρέμβαση της εργοδοσίας σε ζητήματα 

που αφορούν το συνδικαλιστικό κίνημα. Η Εργοδοσία 

προσπαθεί να επιλέξει  με ποιους συνδικαλιστές θα 

διαπραγματεύεται και με ποιους όχι. Προσπαθεί να 

«νομιμοποιήσει» τους συνδικαλιστές που επιθυμεί και να 

αποκλείσει όσους την ενοχλούν.  

Με άμεση παρέμβαση του Σωματείου, στην Διεύθυνση 

Προσωπικού, με επιτόπου παρουσία, καταγγείλαμε την 

τακτική της Εργοδοσίας και εξηγήσαμε ότι δεν πρόκειται να 

δεχτούμε καμία παρέμβαση στα εσωτερικά και στις σχέσεις 

των Σωματείων. Ζητήσαμε συνάντηση με τη Διεύθυνση της 

εταιρείας , για το αίτημα των εργαζομένων των Κεντρικών 

Εργαστηρίων  να μεταφερθούν σε χώρο που να πληροί τις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας.  

Αμέσως μετά την παρέμβαση, η Διεύθυνση του ΙΑΣΩ, άλλαξε τροπάριο. Αφού μας ευχήθηκε 

«Καλές Γιορτές», συμφώνησε για συνάντηση με το Κλαδικό Σωματείο τον Ιανουάριο του 2020.                                                                                              

Γνωστοποιούμε  τις δύο επιστολές της Διοίκησης του ΙΑΣΩ. 

1η Επιστολή (9/12/2019):    «Αναφορικά με την από 9/12/19 ηλεκτρονική επιστολής σας, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι η επίσκεψη σας στην Κλινική μας τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα δεν είναι δυνατή. 

Όπως έχουμε επισημάνει, τέτοιες επισκέψεις, που μάλιστα υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του 

ν. 1264/1982, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται κατά τις ώρες εργασίας …… …Σε κάθε περίπτωση, 

θα μπορούσατε να απευθύνεστε για θέματα ενημέρωσης και  στο  υφιστάμενο επιχειρησιακό σωματείο, που 

εκπροσωπεί κατά το νόμο το προσωπικό της κλινικής.» 

 

Στο Νοσοκομείο ΙΑΣΩ 

από τον περασμένο 

Αύγουστο έχουμε 

αναδείξει με 

πρωτοβουλίες το 

ζήτημα των 

συνθηκών εργασίας 

στα κεντρικά 

εργαστήρια. 
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2η Επιστολή (17/12/2019) «Κατόπιν επικοινωνίας με την Διοίκηση του νοσοκομείου σχετικά με την 

συνάντηση που έχετε ζητήσει, θέλω να σας  ενημερώσω ,δεδομένου του φόρτου εργασίας ,ότι θα 

μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε τον Ιανουάριο κατόπιν συνεννόησης φυσικά και μαζί σας  Σας 

εύχομαι ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!» 

Για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση : 

Tο Κλαδικό Σωματείο παρεμβαίνει όπως έχει κάθε δικαίωμα ΚΑΙ σε χώρους που 

δραστηριοποιούνται επιχειρησιακά Σωματεία. Πάντοτε προσπαθούμε με συνεννόηση, με πνεύμα  

συναδελφικότητας, να ενώνουμε τη δράση μας με τις Διοικήσεις των Πρωτοβάθμιων Σωματείων 

του Κλάδου. Επιδιώκουμε σε σταθερή βάση την συνεργασία, γιατί πιστεύουμε ότι με ενότητα 

αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα τα προβλήματα των χώρων δουλειάς. Το ίδιο κάνουμε και 

στο ΙΑΣΩ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε από οποιαδήποτε Διεύθυνση-Εργοδοσία να  

υπαγορεύσει τη δράση μας και να εμπλακεί στα εσωτερικά των Σωματείων.  

 

 3.Υπαγωγή του ομίλου EUROMEDICA στο άρθρο 106 

  

Στις 22/12/2019 η διοίκηση του ομίλου  Euromedica ανακοίνωσε ότι έγινε δεκτή η αίτηση λήψης 

προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α παρ. 6 Ν. 3588/2007 που κατέθεσε με σκοπό «την 

πλήρη εξυγίανση και τη μακροχρόνια ανάπτυξη της εταιρείας» 

 

                           Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη.  

Η εταιρεία παρουσίασε σχέδιο εξυγίανσης, το λεγόμενο 

business plan,σύμφωνα με το οποίο θα μπορέσει να 

τακτοποιήσει τις οφειλές της και να μπει σε πορεία ομαλής 

λειτουργίας. Σε αντιστάθμισμα το Πρωτοδικείο Αθηνών 

αποφάσισε να παγώσει προσωρινά κάθε διαδικασία δίωξης της 

εταιρείας από τους πιστωτές της, μέχρι την οριστική συζήτηση 

της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 

μέτρων στα οποία πολλές φορές έχουν καταφύγει οι 

εργαζόμενοι προκειμένου να τους αποδοθεί μέρος των 

δεδουλευμένων). 

 

Επομένως η εταιρεία προστατεύεται  από τις αξιώσεις των 

πιστωτών, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να  τηρήσει το 

σχέδιο εξυγίανσης .  

Στις 31/1/2020 θα αποφασιστεί οριστικά από το Δικαστήριο αν 

θα μπει η EUROMEDICA στο άρθρο 106, που θα την 

προστατεύει οριστικά από τους πιστωτές (Δημόσιο- Τράπεζες- 

Εργαζόμενους, Προμηθευτές κ.α.).  

Το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο, έχει να κάνει με τους 

όρους υπαγωγής στο άρθρο 106.  

 

 

Το Σωματείο μας έχει 

αποσπάσει δέσμευση από 

το νέο ΔΣ του ομίλου, για 

ικανοποίηση των 

αιτημάτων μας, μετά από 

συνάντηση που είχαμε τον 

Νοέμβρη του 2019. Θα 

επιδιώξουμε νέα 

συνάντηση πριν τις 

31/1/2020, πριν 

οριστικοποιηθούν οι όροι 

υπαγωγής στο άρθρο 106 
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Πιο συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους τα ζητήματα που θέτουμε είναι   

 

1. Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. Να μην γίνουν απολύσεις. 

2. Να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλομένων τόσο στους 

εργαζομένους που εργάζονται στον όμιλο τώρα, όσο και σε όσους έχουν αποχωρήσει, 

χωρίς φυσικά κανένα «κούρεμα» . 

3. Να αρχίσει η κανονική ροή μισθοδοσίας. 

4. Να μην γίνουν μειώσεις μισθών. Θυμίζουμε ότι με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον 

προηγούμενο Οκτώβρη, οι εταιρείες που βρίσκονται σε πτωχευτική ή προ-πτωχευτική 

διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις Κλαδικών Συμβάσεων. 

 

Η καλύτερη εγγύηση  για να αποτραπούν δυσάρεστες εκπλήξεις και για να τηρηθούν όλες οι 

δεσμεύσεις, είναι η συσπείρωση των εργαζομένων στο Σωματείο. Αυτό  
 

          ΝΕΑ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟΥΣ 

         1. Απεργία στον όμιλο ΟΤΕ 

         

Τις τελευταίες μέρες βρίσκονται σε απεργιακό αγώνα οι εργαζόμενοι του ομίλου ΟΤΕ. Τα 

αιτήματα της Απεργίας είναι να μην πραγματοποιηθούν οι απολύσεις που έχει εξαγγείλει η 

Διοίκηση, να μην παραδοθούν υπηρεσίες του ΟΤΕ σε θυγατρικές ή εργολαβικές εταιρείες και να  

υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Ο όμιλος ΟΤΕ είναι Ιδιωτική εταιρεία, με βασικό μέτοχο την Deutsche Telekom. Απασχολεί 

περίπου 15.000 εργαζόμενους. 

Οι απολύσεις, οι θυγατρικές εταιρείες και η Συλλογική Σύμβαση είναι ζητήματα που 

εμπλέκονται.   

Πιο συγκεκριμένα, από το 2011 η Διοίκηση της Ομοσπονδίας  (ΟΜΕ-ΟΤΕ), υπόγραφε Συμβάσεις 

με μισθολογικές μειώσεις που έφτασαν το 13%.  Ως αντιστάθμισμα των μειώσεων αυτών, μπήκε 

στην Σύμβαση  όρος απαγόρευσης των απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους. Η εταιρεία, 

παρόλο αυτά, κατάφερε να μειώσει συνολικά το μισθολογικό κόστος κατά 55%. Για να γίνει αυτό 

η εταιρεία: 

 1)Έκανε προσλήψεις, όχι στον ΟΤΕ, αλλά σε  θυγατρικές εταιρείες του ομίλου, οι οποίες 

εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης.  

2) Συνεργάζεται με εταιρείες δανεισμού εργαζομένων και χρησιμοποιεί εργαζόμενους που ενώ 

εργάζονται κανονικά στον ΟΤΕ, ανήκουν σε εργολαβικές εταιρείες.  

3) Υποχρέωσε μόνιμους  εργαζόμενους σε  εθελούσιες αποχωρήσεις. Δηλαδή σε μια καλυμμένη 

μορφή απόλυσης. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν παραίτηση  παίρνοντας αποζημίωση λίγο 

μεγαλύτερη από την νόμιμη. Με αυτόν τον τρόπο  η εταιρεία δεν εμφανίζει απολύσεις, αλλά 
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παραιτήσεις. Αντίστοιχη τακτική μείωσης του προσωπικού εφαρμόζεται και στις τράπεζες. 

Φυσικά για να δεχτεί κάποιος την αποχώρηση εκβιάζεται με απόλυση. Άρα η αποχώρηση δεν 

είναι και τόσο εθελούσια. 

Πρόσφατα από την Διοίκηση του ΟΤΕ, ανακοινώθηκε η παράδοση των υπηρεσιών φύλαξης  σε 

εργολαβική εταιρεία. Στους  εργαζόμενους στην φύλαξη προτάθηκε η εθελούσια αποχώρηση. Για 

όσους δεν την δέχτηκαν, η Εργοδοσία  – επειδή δεσμεύεται με τη ρήτρα απαγόρευσης των 

απολύσεων - περιμένει να λήξει πρώτα η Σύμβαση (30/12/2019), να απολύσει  νόμιμα τους 

φύλακες που δεν δέχτηκαν την εθελούσια και στην συνέχεια να υπογράψει καινούρια Συλλογική 

Σύμβαση 

Μάλιστα προτείνει η νέα Σύμβαση να έχει διάρκεια ενός έτους. Μάλλον σκέφτηκαν ότι στο τέλος 

κάθε χρόνου που  θα λήγει η Σύμβαση, θα κάνουν τις απολύσεις που θέλουν και μετά θα 

υπογράφουν νέα Σύμβαση με όρο «απαγόρευση των απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους». 

                                             Μερικά στοιχεία που αποκαλύπτουν την κατάσταση στον ΟΤΕ.  

 6.000 εργαζόμενοι που εργάζονται μόνιμα στον 

ΟΤΕ, ανήκουν σε θυγατρικές ή εργολαβικές εταιρείες. Δεν 

έχουν καμία προστασία από Συλλογικές Συμβάσεις. 

 Οι χιλιάδες  εργαζόμενοι στα call-center αμείβονται 

με 650 ευρώ μεικτά για 8ωρο, 480 ευρώ μεικτά για 6ωρο 

και 320 μεικτά για 4ωρο. 

 Το 2008 είχαν καταγραφεί 23 εργατικά ατυχήματα. 

Ο αριθμός έφτασε τα 87 το 2017 και τα 113 το 2018. 

Σύμφωνα με το Σωματείο του ΟΤΕ, η αύξηση των 

εργατικών ατυχημάτων είναι απόρροια της 

εντατικοποίησης και της έλλειψης προσωπικού. 

 

Πολλά είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να 

βγάλουμε από το παράδειγμα του ΟΤΕ. Συμπεράσματα 

χρήσιμα και για τον Κλάδο μας.  Η Εργοδοσία όχι μόνο 

φόρτωσε τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των 

εργαζομένων, αλλά συνεχίζει την ίδια επιθετική πολιτική, 

παρά την αυξημένη κερδοφορία.  Οι λογικές της συναίνεσης, του «μικρότερου κακού» 

καταρρίπτονται καθημερινά.  

Ποια ήταν η λογική της συναίνεσης:  Να δεχτούμε μειώσεις για να μην έχουμε απολύσεις.  

Ποιο είναι το αποτέλεσμα:  Και μεγαλύτερες μειώσεις είχαμε και  απολύσεις έγιναν. 

Το Σωματείο μας συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων του ΟΤΕ. Κάθε επιτυχία, 

ειδικά σε τέτοιου μεγέθους όμιλο, δίνει προοπτική σε όλους τους εργαζόμενους.   Η ΟΜΕ-ΟΤΕ 

έχει ανακοινώσει νέα απεργία από 27/12/2019 έως και 31/12/2019, από 2/1/2020 έως και 

5/1/2020 και από 7/1/2020 έως και 12/1/2020. Την  Παρασκευή, 27/12/2019  πραγματοποιήθηκε 

απεργιακή συγκέντρωση στο κτίριο στην Παιανία και την Δευτέρα, 30/12/2019, παράσταση 

διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας.          

                                                                     

Η κερδοφορία του ομίλου 

αυξήθηκε κατά  88% 

μεταξύ 2012 & 2018 

Τα μερίσματα που 

δόθηκαν στους μετόχους 

το 2018 ήταν 340 εκ.ευρώ,  

ποσό πολύ μεγαλύτερο από 

την συνολική μισθοδοσία 

των εργαζομένων 
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2.Ο τραγικός θάνατος τεσσάρων εργατών στην πτηνοτροφική μονάδα «Ζούρας»   

  

Σε εγκαταστάσεις της πτηνοτροφικής μονάδας «Ζούρας» εντοπίστηκαν 4 εργαζόμενοι 

πακιστανικής καταγωγής, νεκροί στις 20/12. Οι εργαζόμενοι διέμεναν στον ίδιο χώρο που 

δούλευαν. Στις εγκαταστάσεις  δεν υπήρχε ζωικός πληθυσμός, ενώ γίνονταν εργασίες καθαρισμού 

και προετοιμασίας για να τοποθετηθεί νέο κοπάδι πτηνών. Οι εργαζόμενοι που διέμεναν εντός της 

μονάδας ζούσαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι εργαζόμενοι για να ζεσταθούν χρησιμοποίησαν 

αυτοσχέδιο μαγκάλι,  με αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν από τις αναθυμιάσεις.  Το περιστατικό  

δεν είναι βέβαια ατύχημα, ούτε οφείλεται σε απροσεξία, αλλά έχει αιτία την βαθιά εκμετάλλευση 

που δεν έχει όριο ούτε την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι τέσσερις εργαζόμενοι ήταν νέοι 

άνθρωποι από 25 ως 40 ετών.   

Είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα σε μετανάστες, πολλοί εργοδότες «προσφέρουν» άθλια καταλύματα ή 

ένα πιάτο φαί αντί για μισθούς και δικαιώματα. 

Αναφέρουμε απόσπασμα από ανακοίνωση του επιχειρησιακού  Σωματείου που είχε  δοθεί 

ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβρη του 2018, με 

αφορμή τριμερή συνάντηση στο  Υπουργείο Εργασίας : 

“..Με ευθύνες της εργοδοσίας και της κυβέρνησης, όσοι 

εργαζόμαστε στις επιχειρήσεις "Ζούρα" είμαστε αντιμέτωποι 

με την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας σε τέτοιο βαθμό 
που πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε 

Οφείλονται  σήμερα δεδουλευμένα έξι μηνών. Το καθεστώς 

της απληρωσιάς είναι μόνιμο πρόβλημα και τα 

χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής που παρουσιάζει ανά 

διαστήματα η εταιρεία στις τριμερείς συναντήσεις στο 

υπουργείο γίνονται «κουρελόχαρτα» το ένα μετά το άλλο. 

Τα προβλήματα που αφορούν τις συνθήκες υγιεινής και τα 

μέτρα ασφάλειας παραμένουν, με τα σχετικά μέτρα να είναι 

λειψά ή ανύπαρκτα. Η συνδικαλιστική δράση, το Σωματείο 

και το Διοικητικό του Συμβούλιο βρίσκονται συνεχώς και 
με διάφορους τρόπους στο στόχαστρο της εργοδοσίας….” 

Με αφορμή τον θάνατο των τεσσάρων εργαζομένων η Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος - 

Τροφίμων - Ποτών, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και το Σωματείο 

Εργαζομένων στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις συμφερόντων «Ζούρα», πραγματοποίησαν 

παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας, ενώ το επιχειρησιακό σωματείο είχε κηρύξει 

4ωρη στάση εργασίας για να μπορέσουν να συμμετάσχουν, οι συνάδελφοι των εργαζομένων που 

έχασαν τη ζωή τους, στις τελετές αποχαιρετισμού.         

 

                                                       Δεκέμβρης 2019 

     

 

 

Σύμφωνα με καταγγελία 

του επιχειρησιακού 

Σωματείου των 

επιχειρήσεων «Ζούρα»,  «η 

εργοδοσία εκμεταλλεύεται 

πρόσφυγες και μετανάστες  

ως φθηνότερα εργατικά 

χέρια, βάζοντας τους να 

δουλεύουν ακόμα και για 

δέκα ευρώ μεροκάματο.» 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η ανακοίνωση του Σωματείου για την Πρόταση των εργοδοτών (ΣΕΚ) 
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