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1. Πρόλογοι
Πρόλογος Προέδρου ΕΚΑ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η θητεία της απερχόμενης Διοίκησης του ΕΚΑ (2017-2020), έλαβε
χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και
οι συνταξιούχοι πλήρωσαν βαρύ τίμημα ως συνέχεια οκτώ χρόνων ύφεσης και τριών Μνημονίων που οδήγησαν σε οικονομική
και κοινωνική εξαθλίωση, σε βίαιη κατάργηση βασικών εργασιακών, οικονομικών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μαζί με την καταβύθιση του κοινωνικού κράτους συνολικά.
Παρά τις αντιξοότητες το ΕΚΑ με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες και εσωτερικό διάλογο ανάμεσα στις παρατάξεις, κατόρθωσε
να έχει διαρκή και ενεργό παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι και
να συνδράμει αποτελεσματικά τα Σωματεία μέλη του αλλά και κάθε μεμονωμένο εργαζόμενο που
το είχε ανάγκη.
Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και αναδείξαμε μείζονος σημασίας προβλήματα, όπως αυτό της απλήρωτης εργασίας πετυχαίνοντας την νομοθέτηση κάποιων προτάσεων μας. Κάναμε παρεμβάσεις
στην Επιθεώρηση Εργασίας ή/και στο Υπουργείο Εργασίας, σε πάνω από χίλιες τριμερείς διαφορές
των εργαζομένων με τους εργοδότες τους.
Ασκήσαμε πρόσθετες παρεμβάσεις, τόσο σε εκκρεμείς δίκες εργαζομένων ατομικά, όσο και σε
αγωγές που αφορούσαν σωματεία – μέλη μας, σε αγωγές που αφορούσαν την προσβολή του κύρους απεργιακών κινητοποιήσεων.
Επεξεργασθήκαμε θέσεις και τις προτείναμε σε κυβέρνηση και κόμματα. Έτσι, για παράδειγμα
μετά από δική μας πρόταση, κηρύχτηκε υποχρεωτική η αργία της 26ης Δεκεμβρίου, θεσπίσθηκε
η απαλλαγή της αμοιβής των δικηγόρων ως προέδρων εφορευτικών επιτροπών σε αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων από το ΦΠΑ, με αποτέλεσμα την ελάφρυνση του κόστους των
εκλογών για τα σωματεία, καθώς και η νομοθέτηση του βάσιμου λόγου απόλυσης.
Συμβάλαμε με όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα των συνδικάτων της Αθήνας για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους τους, ως μόνη οδός για να προστατεύσουμε τους
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εργαζόμενους και τα εργασιακά τους δικαιώματα και να ανακτήσουμε ότι είχαμε απωλέσει τα τελευταία χρόνια.
Διεξαγάγαμε έρευνες για τις Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής από
τις οποίες αντλήσαμε στοιχεία με τα οποία εμπλουτίσαμε την δράση μας σε αυτούς τους τομείς. Καταθέσαμε προτάσεις για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και αναδείξαμε αυτό το μείζον θέμα.
Δεσμευόμαστε ότι ως ΕΚΑ θα συνεχίσουμε, σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
Η επίθεση που δέχονται τα συνδικάτα είναι πρωτοφανής όπως επίσης η εργοδοτική αυθαιρεσία,
η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία και η καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων.
Το 31ο Συνέδριο του ΕΚΑ πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για νέους ταξικούς και ενωτικούς συνδικαλιστικούς αγώνες, για μαζικοποίηση του Συνδικαλιστικού κινήματος, για δουλειά, αξιοπρέπεια
και αλληλεγγύη.
Αφετηρία για την συνέχιση των αγώνων για ένα καλύτερο αύριο για τον κόσμο της εργασίας!

Γεώργιος Μυλωνάς
Πρόεδρος ΕΚΑ

6
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Πρόλογος Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το 31ο Συνέδριο του ΕΚΑ λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη περίοδο
για το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Στην τριετία που ακολουθεί πρέπει
να ανακτήσουμε τις απώλειες που υπέστησαν οι εργαζόμενοι όλα
τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων και των αντεργατικών
πολιτικών, απώλειες τόσο σε οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Για τις διεκδικήσεις και τους αγώνες που έρχονται πρέπει
να έχουμε ένα ισχυρό Εργατικό Κέντρο με ρόλο και λόγο. Αυτό
μπορεί να γίνει μέσα από διαδικασίες που θα διαμορφώνουν ένα
αρραγές μέτωπο ενάντια σε κάθε είδους σεχταρισμό και αδιαλλαξία. Η ενωτική δράση των συνδικάτων είναι ο μόνος τρόπος να
αντιπαλέψουμε ό,τι υπονομεύει δικαιώματα και κατακτήσεις των
εργαζομένων και προ πάντων μπορεί να εμπνεύσει την προσέλευση των νέων στα συνδικάτα για
την αναγκαία ανανέωση. Η απερχόμενη Διοίκηση κατά την τριετία 2017-2020, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες εξ αιτίας της οικονομικής και θεσμικής κρίσης, λειτούργησε συλλογικά και είχε
θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. Ήμασταν κοντά σε κάθε εργαζόμενο που είχε ανάγκη,
καθώς και στα Σωματεία μέλη μας.
Οργανώσαμε κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια για εργασιακά νομοσχέδια και για τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας, προκηρύξαμε απεργίες τόσο για λογαριασμό των πρωτοβάθμιων σωματείων
όσο και για να στηρίξουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις κλαδικών ομοσπονδιών.
Συμμετείχαμε σε τριμερείς υποστηρίζοντας εργαζομένους που είχαν προβλήματα με τους εργοδότες τους, επεξεργαστήκαμε και προωθήσαμε προτάσεις στην κυβέρνηση και τα κόμματα, αναδείξαμε μέσα από έρευνες κρίσιμα εργασιακά θέματα όπως η απλήρωτη εργασία, αλλά και θέματα
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στο Λεκανοπέδιο. Ένα από αυτά ήταν οι Δημόσιες συγκοινωνίες, όπου οργανώσαμε κινητοποιήσεις, εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τον κοινωνικό
ρόλο των Δημοσίων Συγκοινωνιών και έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδας
με το ίδιο θέμα και την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, προώθηση των προτάσεών μας
στην κυβέρνηση. Οργανώσαμε συνεντεύξεις τύπου και ημερίδες για πολλά κρίσιμα θέματα ενώ
παράλληλα συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις τρίτων όπου προβάλαμε τις θέσεις του ΕΚΑ.
7
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Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την δημιουργία θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και αποδεκτές συνθήκες εργασίας, καθώς και αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απομάχους της εργασίας.
Παλέψαμε για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων, καθώς και την κοινωνική ένταξη
προσφύγων, προκειμένου αυτοί να μην γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης ή μοχλοί για να προωθούν οι εργοδότες τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων.
Προωθήσαμε και διευρύναμε τις διεθνείς σχέσεις του ΕΚΑ και κατακτήσαμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με ψηφοφορία την προεδρία του Δικτύου των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών.
Στο πλαίσιο του Δικτύου αναδείξαμε και επεξεργασθήκαμε θέματα που αντιμετωπίζουν τα Συνδικάτα των Πρωτευουσών, προτείνοντας λύσεις και αναπτύσσοντας την συνδικαλιστική αλληλεγγύη
με τις ομόλογές μας οργανώσεις.
Κάθε Συνέδριο είναι αφετηρία για νέους αγώνες και κατακτήσεις. Με συνδικαλιστική αλληλεγγύη,
δράση και εποικοδομητική συνεργασία, το 31ο Συνέδριο του ΕΚΑ πρέπει να δώσει το έναυσμα για
την επόμενη τριετία για ενωτικούς αγώνες και πάλη για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για την
εργατική τάξη.
Κώστας Κουλούρης
Γενικός Γραμματέας ΕΚΑ

8
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2. Συνδικαλιστικές παρεμβάσεις- Κινητοποιήσεις
Κατά την τριετία 2017-2020 μέσα σε αντίξοες για τα συνδικάτα και τους εργαζομένους συνθήκες,
το ΕΚΑ ανέπτυξε πλούσια δράση, παραμένοντας στις επάλξεις και διεκδικώντας δικαιώματα και
κατακτήσεις που είχαν καταρρακωθεί από τα μνημόνια, την λιτότητα και την θεσμική υπονόμευση.
Με καθημερινή παρουσία και δράση βοηθήσαμε τα Σωματεία μέλη μας αλλά και κάθε εργαζόμενο
να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις και σε πολλές περιπτώσεις τα καταφέραμε. Ακολουθεί
ενδεικτική αναφορά των δράσεών μας.

24/2/2017	Στήριξη του αγώνα των εργαζομένων στην Εθνική
Ασφαλιστική ενάντια στο
ξεπούλημα ακόμα μίας ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας.

10/3/2017	Καταγγέλλουμε την παράνομη απόλυση συναδέλφισσας από τη Mellon
Technologies για συνδικαλιστικούς λόγους.

9
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16/3/2017	Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την τροπολογία, με την οποία αυξάνει
το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

16/3/2017	Καταγγέλλουμε την ψήφιση του Ν.4446/2016 που δημιουργεί άδικα και δυσβάστακτα οικονομικά βάρη σε μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων που χρησιμοποιούν εταιρικό αυτοκίνητο.

17/3/2017	Προκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 17/3 για τους εργαζόμενους της επιχείρησης
«ΙΝ ΜΑΙΝΤ Α.Ε.»

20/3/2017	Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ελευθερίας του ηλεκτρονικού τύπου, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και ειδήσεων. Ζητάμε την αθώωση του Νίκου Αργυρίου,
που καταδικάστηκε για την αντιπολεμική και φιλειρηνική δράση του στο μαζικό
κίνημα.

30/3/2017	Για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα από την διάσκεψη της Ρώμης ότι τα συνδικάτα
συμπαρατάχθηκαν με την πλευρά του «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα.

30/3/2017	Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων, που
έχει προκηρύξει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία για τις 30/3/2017 και παραστάσεις
διαμαρτυρίας την 31/3/2017, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Πολιτισμού.

4/4/2017	Στήριξη του εργαζομένου Π.Φ. για την καταβολή δεδουλευμένων από την επιχείρηση NAIL STATION – Ν. Ιωνία

10
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5/4/2017	Κάλεσμα σε συλλαλητήρια
των Συνδικάτων στις 6 και
7 Απρίλη εν όψει της επικείμενης συμφωνίας της
συγκυβέρνησης με ΔΝΤ
& Ε.Ε..

7/4/2017	Στήριξη στους απολυμένους συναδέλφους στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
(ΙΜΕ). Απαιτούμε την επαναπρόσληψή τους.

7/4/2017

 οτέ την Κυριακή – Στήριξη της 24ωρης Απεργίας της ΟΙΥΕ την Κυριακή 9/4
Π
ενάντια στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
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 ΡΩΤΟΜΑΓΙΑ – 24ωρη
Π
Απεργία και Συλλαλητήριο στην πλ. Κλαυθμώνος
στις 11:00.

2/5/2017	Εγκύκλιος στα σωματεία σχετικά με την διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ από όσα σωματεία δεν διαθέτουν.

4/5/2017	Ποτέ την Κυριακή – Στήριξη του αγώνα των εμποροϋπαλλήλων. Καλούμε
όλους τους εργαζόμενους στην Απεργία της Κυριακής 7/5 και τη συγκέντρωση στην αρχή της Ερμού στις 11:00, ενάντια στη λειτουργία των καταστημάτων
τις Κυριακές.
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10/5/2017	Εγκύκλιος για Σύσκεψη
Σωματείων στο ΕΚΑ στις
15/5. Προετοιμασία για την
24ωρη Απεργία της ΓΣΕΕ
στις 17 Μαΐου.

11/5/2017	Συμμετέχουμε στην 24ωρη Απεργία των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στις 17 Μαΐου και στη
συγκέντρωση στην πλ. Κλαυθμώνος στις 11:00, την ημέρα συζήτησης στη Βουλή
του 4ου μνημονίου που φέρνει η κυβέρνηση.

11/5/2017	Καταγγέλλουμε την καταχρηστική απόλυση συναδέλφου, που πάσχει από σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα, από την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ.
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12/5/2017	Καταδικάζουμε την άνανδρη επίθεση Τζήμερου ενάντια στην περιφερειακή σύμβουλο κα Μπαλού.

12/5/2017	Στήριξη της απεργίας πείνας Παλαιστινίων στις ισραηλινές φυλακές. Καταδικάζουμε την τακτική των ισραηλινών αρχών.

13/5/2017	Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (Ε.Δ.Ε.) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) συνδιοργάνωσαν στις 13/5 στο ΕΒΕΑ ημερίδα
για τα Εργασιακά. Στην ημερίδα
παρέστησαν εκ μέρους του Ε.Κ.Α. ο
Πρόεδρος Γιώργος Μυλωνάς και ο
Γεν. Γραμματέας Κώστας Κουλούρης. Συμμετείχε ο Νομικός Σύμβουλος του Ε.Κ.Α. Γιώργος Μελισσάρης. Επίσης παρευρέθη το Μέλος της Ε.Ε. του
Ε.Κ.Α. και βουλευτής του Κ.Κ.Ε. Χρήστος Κατσώτης.

17/5/2017	24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

22/5/2017	Καταδικάζουμε την αντιδημοκρατική δίωξη πολιτών της Βοιωτίας, που συμμετείχαν σε ειρηνική Παμβοιωτική διαδήλωση διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση
των παροχών υγείας στο Νομό.
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23/5/2017	Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Α., Κώστας Κουλούρης, παρευρέθη στη σύσκεψη 31 φορέων εργαζομένων και συνταξιούχων που έλαβε χώρα στις 23/5 στα
γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. Αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί στις 30/5 συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τίτλο «Μαύρη Διαμαρτυρία
Επιβίωσης», πορεία προς την Βουλή και επίδοση ψηφίσματος εναντίον του άρθρου 12 του Ν.4387/2016.

26/5/2017	Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που παρεμπόδισε την εργατική παρέμβαση σε
αμαξοστάσια της ΟΣΥ, κάνοντας και προσαγωγές.

26/5/2017	Στήριξη της αντιφασιστικής κινητοποίησης αλληλεγγύης στην ΠΟΣΠΕΡΤ
στις 29 Μαΐου και ώρα 10:30 στα δικαστήρια Ευελπίδων, για την αγωγή της Χρυσής Αυγής κατά της ΠΟΣΠΕΡΤ, λόγω της κήρυξης στάσης εργασίας την ώρα
προβολής ομιλιών της Χ.Α.

26/5/2017	ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ!
	Εκφράζουμε την αγανάκτηση και την ανησυχία μας για το νέο εργατικό ατύχημα,
αυτή τη φορά στην εταιρεία υγραερίου TOP GAS στον Ασπρόπυργο, όπου τραυματίστηκαν τρεις εργαζόμενοι, οι δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή
κατάσταση στην εντατική του Αττικού Νοσοκομείου.

26/5/2017

 ριμερής στο Υπ. Εργασίας για το ΙΓΜΕ, προκειμένου να οριστεί τόσο νέα
Τ
Διοίκηση, ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του Ινστιτούτου ως δημόσιου φορέα βασικής εφαρμοσμένης
γεωλογικής και μεταλλευτικής έρευνας.
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30/5/2017	Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση
διαμαρτυρίας του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞΙΑ, στην πλατεία
Κολοκοτρώνη με τίτλο «Μαύρη Διαμαρτυρία Επιβίωσης». Το Ε.Κ.Α εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας,
Κώστας Κουλούρης. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε πορεία προς τη
Βουλή, όπου και επιδόθηκε ψήφισμα
εναντίον του άρθρου 12 του Ν.4387/2016, με το οποίο για πρώτη φορά στην
Ελληνική ιστορία καταργείται σύνταξη, αυτή της Σύνταξης Χηρείας, με ηλικιακά
κριτήρια.

6/6/2017	Συμμετοχή στα μεικτά κλιμάκια των στοχευμένων ελέγχων του ΣΕΠΕ για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην περιοχή του Ωρωπού, στις 6/6.

7/6/2017	Εγκύκλιος για Σύσκεψη Σωματείων στο ΕΚΑ στις 14/6. Συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διεκδικήσεων και προτάσεων για την Απλήρωτη Εργασία.

9/6/2017	Δελτίο Τύπου για τις αντεργατικές πολιτικές που φέρνει η κυβέρνηση μέσα από
το νομοσχέδιο για την αλιεία.

10/6/2017	Προκήρυξη 2 στάσεων εργασίας στις 10/6 και ώρες 06:30 – 13:00 και 14:30 –
21:00 για τους εργαζόμενους της επιχείρησης «ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο
«Ανοδική Services», που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο.
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13/6/2017	Προκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 13/6 για τους εργαζόμενους της επιχείρησης
«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Ανοδική Services», που παρέχουν υπηρεσίες
καθαριότητας στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο.

13/6/2017	Στήριξη της 24ωρης Απεργίας του ΙΓΜΕ στις 14 Ιουνίου και της συγκέντρωσης
έξω από τη Βουλή στις 11:00. Ζητούμε να οριστεί νέα διοίκηση, ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.

16/6/2017	Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 14/6 η σύσκεψη-συζήτηση των Σωματείων
στο ΕΚΑ για την Απλήρωτη Εργασία. Οι παρεμβάσεις των συναδέλφων και των
σωματείων ήταν ουσιαστικές και αποτελούν αφετηρία για τις πρωτοβουλίες που
πρέπει να πάρει το συνδικαλιστικό κίνημα το επόμενο διάστημα.

19/6/2017	Καταγγέλλουμε την διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου, που την Πέμπτη 15/6 τα μεσάνυχτα στο ΡΕΞ, με μία πρωτοφανή για δημόσιο οργανισμό κίνηση, κλήθηκαν
απεργοσπάστες ενώ υπήρχε προαναγγελθείσα απεργιακή κινητοποίηση.

19/6/2017	Τριμερής στο Υπ. Εργασίας με τον Σύλλογο Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (ΣΥΔΑΠΤΤ), την εταιρεία ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS και την
Εθνική Τράπεζα.

21/6/2017	Καταγγέλλουμε την εργοδοσία της European Dynamics, που στις 16/6 απέλυσε
παράνομα συνάδελφο συνδικαλιστή, μέλος του ΣΕΤΗΠ.
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21/6/2017

 υλλάδιο Ε.Κ.Α. για την
Φ
ΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ:
μάστιγα στην εποχή της
κρίσης. Δέσμη προτάσεων
για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της.

27/6/2017

 πιστολή στα κόμματα της Βουλής – αίτημα συνάντησης για το φαινόμενο της
Ε
απλήρωτης εργασίας. Παρουσίαση προτάσεων ΕΚΑ για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας.

29/6/2017	Καταγγέλλουμε την απόλυση 9 συναδέλφων τεχνικών από τον Τ/Σ STAR.

3/7/2017	Στήριξη του αγώνα των συναδέλφων στην κλινική «Αθήναιον», που έχουν κηρύξει 4ωρη στάση εργασίας στις 4/7, ζητώντας την εξόφληση των δεδουλευμένων.
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4/7/2017	Επιστολή στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Προσωπικού ΔΕΗ με θέμα «Παρακώληση Συνδικαλιστικής δράσης της Προέδρου του Σωμ. Υπαλ. Προμ. Συν.
ΔΕΗ». Τους καλούμε να άρουν την απόφαση για αυθαίρετη περικοπή στην μισθοδοσία της συναδέλφου, αντίστοιχη με τις ημέρες συνδικαλιστικής άδειας που
έκανε χρήση.

4/7/2017	Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τον λαό της Παλαιστίνης, υποστηρίζοντας την εκδήλωση-συναυλία, που οργανώνει η Διπλωματική Αντιπροσωπεία
του κράτους της Παλαιστίνης στην Αθήνα σε συνεργασία με πολλούς φορείς, στις
6/7 στο Θέατρο Βράχων.

6/7/2017

 ροκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 6/7 για τους εργαζόμενους στο «ΒΟΗΠ
ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», που απασχολούνται στους δήμους της τοπικής αρμοδιότητάς μας.

6/7/2017	Δελτίο Τύπου για την Απόφαση του Άρειου Πάγου (677/2017), με την οποία επισφραγίζει ουσιαστικά τη νομιμοποίηση της Απλήρωτης Εργασίας. Απαιτούμε
από την κυβέρνηση να νομοθετήσει ότι: «Η μη καταβολή μισθοδοσίας είναι βλαπτική εργασιακή μεταβολή».

11/7/2017

 ριμερής στο Υπ. Εργασίας με θέμα «Όροι χορήγησης συνδικαλιστικής
Τ
άδειας» στην ΙΦΕΤ Α.Ε.. Αρνούνται να καταβάλουν τις αποδοχές συναδέλφου,
στην περίπτωση λήψης της δικαιούμενης από το Νόμο συνδικαλιστικής άδειας.

13/7/2017


Προκήρυξη
24ωρης Απεργίας από την Πέμπτη 13-07-2017 και ώρα 07:00
έως την Παρασκευή 14-07-2017 και ώρα 06:59 για τους εργαζόμενους
της επιχείρησης «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».

13/7/2017	Δελτίο Τύπου για την αυτοκτονία 42χρονης συναδέλφισσας από τα Γιαννιτσά,
απλήρωτη για 15 μήνες από το Super Market «Καρυπίδης».
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14/7/2017

 οτέ την Κυριακή – Στήριξη των κινητοποιήσεων των εμποροϋπαλλήλων και
Π
της ΑΠΕΡΓΙΑΣ, που κήρυξε η ΟΙΥΕ. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην
Απεργία της Κυριακής 16/7 και τη συγκέντρωση στην αρχή της Ερμού στις
11:00, ενάντια στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.

17/7/2017

 πιστολή στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του ΠρωΕ
τοδικείου Αθηνών – αίτημα συνάντησης με θέμα τη συνεχιζόμενη έκδοση αποφάσεων δικαστών, που αφορούν την εν γένει συνδικαλιστική δράση, εις τρόπον
ώστε να καταστρατηγείται ευθέως το γράμμα όσο και το πνεύμα του Ν. 1264/82
για την προστασία αυτής.

18/7/2017

 πιστολή στον Σύλλογο Εργαζομένων Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων
Ε
Ελλάδος - Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και κατάφορα αντεργατική απόφαση
του Συλλόγου Υπαλλήλων πρώην Ιονικής (ΣΥΙΛΤΕ) να προχωρήσει σε απόλυση
συναδέλφισσας, μετά την άρνησή της να δεχθεί αλλαγή ωραρίου και αλλαγή
σύμβασης πενθήμερης εργασίας δίωρης απασχόλησης με επαχθή μείωση των
αποδοχών της.

19/7/2017	Στήριξη της 24ωρης Απεργίας των Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, που
προκήρυξε η ΠΟΕΕΥΤΕ στις 20/7 με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 στην
Πλ. Κλαυθμώνος.

26/7/2017

 ροκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας στις 26/7 και ώρες 18:00 – 22:00 για
Π
τους τεχνικούς που απασχολούνται στον τηλεοπτικό σταθμό ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ «STAR CHANNEL».

27/7/2017	Καταγγέλλουμε τη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ για την καταχρηστική παύση εργαζόμενης από τη θέση της Υπευθύνου της Μονάδας του Αγ. Σάββα, απόφαση που
ελήφθη χωρίς καμία διαδικασία διαφάνειας και αξιοκρατίας, χωρίς τη διενέργεια
έρευνας.
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3/8/2017	Στήριξη συναδέλφισσας εργαζόμενης στη ΣΤΑΣΥ, που διώκεται αναιτιολόγητα.

30/8/2017	Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση με την Υπ. Εργασίας για το θέμα της Απλήρωτης
και Αδήλωτης Εργασίας.

30/8/2017	Εγκύκλιος στα Σωματεία για τη Δ.Ε.Θ. στις 9/9. Συναντιόμαστε στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και το Ε.Κ.Θ. στο Άγαλμα του Βενιζέλου στις 18:00
για να συμμετάσχουμε στην πορεία διαμαρτυρίας που θα ακολουθήσει. Καλούμε
να δηλώσουν εργαζόμενους από τα Σωματεία για να ανέβουν με το τρένο.

31/8/2017

 ΟΥΛΗ - Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Κ.Α. Γιώργου Μυλωνά στη Διαρκή ΕπιΒ
τροπή Κοινωνικών Υποθέσεων - Σ/Ν Υπ. Εργασίας “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις”.

6/9/2017	Συμμετοχή στα μεικτά κλιμάκια των στοχευμένων ελέγχων του ΣΕΠΕ για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στη Νέα Ιωνία και στην ευρύτερη
περιοχή.

7/9/2017	Απαιτούμε από τη νέα Διοίκηση του «ΒΗΜΑ FM» την πλήρη αποπληρωμή των
οφειλών προς τους εργαζόμενους.
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 .Ε.Θ. – Συμμετοχή στο
Δ
συλλαλητήριο και στην πορεία διαμαρτυρίας.

12/9/2017	Συμμετοχή στα μεικτά κλιμάκια των στοχευμένων ελέγχων του ΣΕΠΕ για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στα Πατήσια και την Κυψέλη.

12/9/2017	Καταγγέλλουμε το ξεπούλημα ενός ακόμα δημόσιου οργανισμού. Στις 14/9 μπαίνει τέλος στο Δημόσιο Σιδηρόδρομο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Στηρίζουμε την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που
πραγματοποιεί η ΠΟΣ στις 14/9.

13/9/2017	Συμπαράσταση στον αγώνα των μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής για συνέχιση
της εργασίας τους. Παράσταση διαμαρτυρίας στις 13/9 στο Υπ. Ανάπτυξης.
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14/9/2017	Συμμετοχή στα μεικτά κλιμάκια των στοχευμένων ελέγχων του ΣΕΠΕ για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής
και του Χαλανδρίου.

14/9/2017	Συμμετέχουμε στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φύσσα στις 16 & 18/9 σε Αθήνα και Κερατσίνι.

15/9/2017	Συμμετοχή στα μεικτά κλιμάκια των στοχευμένων ελέγχων του ΣΕΠΕ για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

22/9/2017	Καταγγέλλουμε τις καταχρηστικές απολύσεις 4 συναδέλφων στον ΟΠΑΠ. Συγκέντρωση συμπαράστασης στις 28/9 στην Επιθεώρηση Εργασίας.

27/9/2017	Καταδικάζουμε την εργοδοτική τρομοκρατία που ασκείται σε εργαζομένους στα
Σούπερ Μάρκετ, προκειμένου να εγγραφούν στο Κλαδικό Σωματείο Τροφίμων, να συμμετέχουν στις εκλογές και να ψηφίσουν συγκεκριμένη παράταξη,
όπως έχει καταγγελθεί από εργαζόμενους. Αποφασίστηκε στο έκτακτο Δ.Σ. του
ΕΚΑ της 26/9, η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής που θα παρακολουθήσει τις αρχαιρεσίες των επόμενων ημερών, καθώς και να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα το θέμα των εκλογών όλων των σωματείων μελών.

27/9/2017	Δελτίο Τύπου για την απώλεια του συν. Νίκου Πετρόπουλου, πρώην προέδρου
του Ε.Κ. Κορίνθου.

28/9/2017

 ριμερής στο Υπ. Εργασίας με θέμα: «Απολύσεις εργαζομένων από την εταιΤ
ρεία ΟΠΑΠ Α.Ε.».
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5/10/2017	Καλούμε τους εργαζόμενους να δώσουν το «παρών» στη διαδήλωση
του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων
στο Σ.τ.Ε στις 6/10, όπου συζητείται
ο Ν. 4387/2016.

9/10/2017	Συμπαράσταση στους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ και του ΟΑΣΑ για
την επίλυση των προβλημάτων στη
λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Στηρίζουμε την απόφαση του
σωματείου εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ
για 3ωρη στάση εργασίας στις 9/10.

10/10/2017	Συμπαράσταση στους εργαζομένους του LUFTHANSA GROUP, που έχουν κηρύξει 4ωρες στάσεις εργασίας 11 & 13/10 και 24ωρη Απεργία στις 16/10, ενάντια
στις απειλές απολύσεων, μετά τη μη αποδοχή του πακέτου εθελούσιας εξόδου
από τους εργαζόμενους.

13/10/2017	Συμπαράσταση στους συναδέλφους στην ΟΣΥ, που βρίσκονται κι αυτοί αντιμέτωποι με την «εκστρατεία» κατασυκοφάντησης από τον Υπουργό Υποδομών &
Μεταφορών και απειλούνται γιατί τόλμησαν να επισημάνουν τις ελλείψεις και δυσλειτουργίες στον κλάδο τους.

16/10/2017
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 πιστολή στη Lufthansa Group Ελλάδας – Αίτημα συνάντησης για το μείζον
Ε
ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοί τους μετά τις απειλές για απολύσεις.
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17/10/2017	Δελτίο Τύπου για την Υπ. Απόφαση Κ1/118932, που δημιουργεί άνιση μισθολογική μεταχείριση σε μια κατηγορία υπαγόμενων νέων σε πρόγραμμα μαθητείας
στα ΙΕΚ.

17/10/2017	Συμπαράσταση στον αγώνα της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ για διατήρηση των θέσεων εργασίας συναδέλφων στην Εταιρεία Ύδρευσης.

26/10/2017	Πραγματοποιήθηκε στις 24/10 στο
ΕΚΑ, Σύσκεψη με Σωματεία μέλη
στον κλάδο των συγκοινωνιών
στην Αττική και εκπροσώπους από
ΟΣΜΕ και ΠΟΣ για τα προβλήματα
στον κλάδο, όπου αποφασίστηκε ο
συντονισμός δράσεων – παρεμβάσεων για το επόμενο διάστημα.

27/10/2017	Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων στον ΟΤΕ για την υπογραφή νέας
Σ.Σ.Ε., που έχουν κηρύξει 48ωρη Απεργία στις 30-31/10.

30/10/2017	Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών – Αίτημα συνάντησης
για θέματα που απασχολούν τις συγκοινωνίες (τον κλάδο) και χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις από κοινού, μετά και από
τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΑ στις 24/10/2017 με τη συμμετοχή
πρωτοβάθμιων σωματείων μελών του, που ανήκουν στον κλάδο των συγκοινωνιών στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς και μελών της Ο.Σ.Μ.Ε. και εκπροσώπου της Π.Ο.Σ. με θέμα: «Το μέλλον των δημόσιων συγκοινωνιών του λεκανοπεδίου Αττικής».

30/10/2017	Συμπαράσταση στους εργαζόμενους Ιατρικούς Επισκέπτες, που δίνουν αγώνα
ενάντια στο Ν. 4446/2016 για τη χρήση εταιρικού αυτοκινήτου. Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στη 1/11 στο Υπ. Οικονομικών.
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 πιστολή στον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού – Αίτημα συνάντησης
Ε
με την παρουσία του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Αθλητικών Σωματείων
σε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων στις αθλητικές ομοσπονδίες και στο χώρο γενικότερα.

3/11/2017	Καταδικάζουμε το οργανωμένο σχέδιο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, που παρεμποδίζει τη λειτουργία του σχολείου της Πακιστανικής
Κοινότητας σε σχολικό κτήριο που παραχωρήθηκε από το Δ. Αθηναίων.

13/11/2017	Στήριξη της 24ωρης Απεργίας των εργαζομένων στη WIND στις 16/11.

13/11/2017	Δελτίο Τύπου για την απώλεια του Ανδρέα Γερανίου, πρώην Προέδρου του Ε.Κ.
Πάτρας.

14/11/2017	Στηρίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα Ε.Α.Σ., που
αγωνίζονται για τη χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος και την υπογραφή και υλοποίηση Σ.Σ.Ε.

15/11/2017	Δελτίο Τύπου για τις καταστροφικές
πλημμύρες στη Μάνδρα και τη Νέα
Πέραμο.
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16/11/2017

 ροκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 16/11 για το προσωπικό, που υπάγεται
Π
στη δύναμη (εγγεγραμμένοι ή μη) του σωματείου-μέλους του ΕΚΑ με την
επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στη WIND» και υπάγεται
στην τοπική μας αρμοδιότητα.

20/11/2017	Εγκύκλιος για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς της Δυτ. Αττικής.

24/11/2017

 υχαριστήριο για όσους ανταποκρίΕ
θηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης.

5/12/2017	Καλούμε τους εργαζόμενους της Αθήνας να δώσουν το «παρών» στην απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Δεκέμβρη, στέλνοντας μήνυμα σε κυβέρνηση,
δανειστές και ΣΕΒ, ότι διεκδικούμε και απαιτούμε:
•	Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά του κατώτατου μισθού τουλάχιστον στα 751 ευρώ.
•	Επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων με καθολικότητα και υποχρεωτικότητα.
•	Καμία παρέμβαση στο δικαίωμα της απεργίας.
•	Όχι στην πώληση της ΔΕΗ και τις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων αγαθών.
•	Όχι στη μείωση του αφορολόγητου.
•	Απαγόρευση πλειστηριασμών για κάθε λαϊκή οικογένεια.
•	Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη!
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8/12/2017	Απαιτούμε από την εταιρεία
McArthurglen να μη λειτουργήσει
τις εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ
ΧΩΡΙΟ κατά τη δεύτερη ημέρα των
Χριστουγέννων και είναι αυτονόητο
ότι δεν αποδεχόμαστε ούτε το άνοιγμα τις Κυριακές ούτε οποιαδήποτε
παραβίαση των αργιών όλου του
έτους. Ακολούθως καταφέραμε τη θεσμοθέτηση της 26ης Δεκεμβρίου ως
επίσημης αργίας.

12/12/2017	Καλούμε τους εργαζόμενους της Αθήνας στην 24ωρη Γενική Απεργία, που διοργανώνει η ΓΣΕΕ στις 14/12, να δώσουν δυναμική απάντηση συμμετέχοντας
μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 π.μ. στην Πλ. Κλαυθμώνος, στέλνοντας το μήνυμα σε κυβέρνηση, δανειστές και ΣΕΒ.

14/12/2017
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19/12/2017

 πιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – ΑίτηΕ
μα συνάντησης με τη συμμετοχή και του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικού
Ιδρύματος Νεότητας Αττικής και νήσων Αιγαίου ‘Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’ προκειμένου να βρεθεί λύση σε φλέγοντα θέματα των εργαζομένων στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική οργανωτική λειτουργία του φορέα.

20/12/2017	Στήριξη του αγώνα των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς ενάντια στις 120 απολύσεις συναδέλφων
φυλάκων και καθαριστριών.

21/12/2017	Καταγγέλλουμε την απόφαση της Κυβέρνησης να καταθέσει τροπολογία, όπου
προβλέπονται μέτρα καταστολής για όποιον παρακωλύει τη διαδικασία των
πλειστηριασμών. Απαιτούμε τη θεσμοθέτηση για την ουσιαστική νομική κατοχύρωση της προστασίας της λαϊκής κατοικίας και όχι βεβιασμένες ενέργειες
εντυπωσιασμού που στην ουσία προστατεύουν τις τράπεζες.

21/12/2017	Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των
συναδέλφων εργαζομένων στον
δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό
«Αθήνα 9,84», ενάντια στην παράνομη και παράτυπη απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών να
προχωρήσει στη δέσμευση των
τραπεζικών λογαριασμών του
σταθμού για δήθεν οφειλή τέλους
χαρτοσήμου.
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10/1/2018	Καλούμε τους εργαζόμενους να μετάσχουν στο συλλαλητήριο στις 15/1 στο Σύνταγμα και ώρα 17:00 ενάντια στις επιταγές της τρόικα για το κλείσιμο της τρίτης
αξιολόγησης του μνημονίου.

11/1/2018	Καταδικάζουμε την παράνομη και καταχρηστική απόλυση από το «INGROUP»
συναδέλφου, μέλους του Δ.Σ. του Συλ. Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

22/1/2018	Επιστολή στην Υπ. Εργασίας με θέμα: Ανέγερση Θεάτρου και Πολιτιστικού Κέντρου του Ε.Κ.Α.

22/1/2018	Δελτίο Τύπου για τη συγκεκαλυμμένη ομαδική απόλυση από τα Καταστήματα
Αφορολογήτων Ειδών.

23/1/2018

 οινή επιστολή ΕΚΑ-ΒΕΑ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας) στην Υπ. ΕρΚ
γασίας, Αν. Υπ. Οικονομίας και Περιφερειάρχη Αττικής. Ζητάμε συνάντηση για να αναπτύξουμε λεπτομερειακά τις προτάσεις και τις θέσεις μας με θέμα:
«Στοχευμένη Παρέμβαση ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ για ανέργους (πρώην αυταπασχολούμενους
και εργαζόμενους) σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που επλήγησαν από την οικονομική κρίση».

24/1/2018	Καταγγέλλουμε τη διοίκηση του ραδιοφωνικού σταθμού «105,5 Στο Κόκκινο»
για τις τρεις εκδικητικές απολύσεις εργαζομένων, οι οποίοι είχαν προσφύγει στο
ΣΕΠΕ.
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25/1/2018	Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνια αγωνίστρια Ahed Al Tamimi, 17 ετών,
που φυλακίστηκε από το Ισραήλ
με την κατηγορία της «προσβολής
στρατιωτών κατοχής» στην Παλαιστίνη.

30/1/2018	Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», που προκήρυξαν
5ωρη στάση εργασίας στις 31/1 και
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το κεντρικό κτήριο της Τράπεζας
Πειραιώς.

30/1/2018	Στήριξη της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει το σωματείο Cyta Hellas
στις 2/2, μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Cyta από την Vodafone. Καλούμε τους εργαζόμενους να δώσουν το «παρών» στην επιτροπή αλληλεγγύης στις
30/1 στον 2ο όροφο του ΕΚΑ.

31/1/2018	Καταγγέλλουμε την πρωτοφανή και απαράδεκτη πρακτική της εργολαβικής εταιρείας ΟΝΕΧ να προχωρήσει σε «εκφοβιστικά» τηλεφωνήματα προς τους συμβασιούχους εργαζόμενους των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και μέλη του
Σωματείου «Η Συσπείρωση» εξαιτίας της συμμετοχής τους σε στάση εργασίας.

9/2/2018	Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη ενέργεια του Δ.Σ. του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού της ΔΕΗ να προχωρήσει σε δύο απολύσεις συναδέλφων εργαζομένων στο Συνεταιρισμό.
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12/2/2018	Καλούμε την Κυβέρνηση και τους
ισχυρούς μετόχους να δώσουν ένα
τέλος στον εμπαιγμό των συναδέλφων εργαζομένων στο MEGA,
που τα τελευταία δύο χρόνια δίνουν
αγώνα, διεκδικώντας το αυτονόητο,
αφού εδώ και 18 μήνες παραμένουν
απλήρωτοι.

8/3/2018	Καταδικάζουμε την απόφαση των δικαστηρίων, που συντεταγμένα με τα συμφέροντα του Μάνεση και των βιομηχάνων, επέβαλε ποινή φυλάκισης 7 μηνών σε
5 χαλυβουργούς, συνεχίζοντας την προσπάθεια ποινικοποίησης ενός ηρωικού
αγώνα που κράτησε πάνω από 9 μήνες.

15/3/2018	Στηρίζουμε τον αγώνα και το κίνημα
που έχει αναπτυχθεί για την προστασία της λαϊκής κατοικίας και
ενάντια στους πλειστηριασμούς.
Θεωρούμε απαράδεκτη την ενέργεια
της κυβέρνησης να προβεί σε τρεις
προσαγωγές πολιτών και να τις μετατρέψει σε συλλήψεις και ζητάμε
την άμεση απελευθέρωσή τους.

15/3/2018	Καταγγέλλουμε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάθεση
τροπολογίας που αφορά στην αύξηση του ορίου ημερών ασφάλισης για τις
ιατροφαρμακευτικές καλύψεις. Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την απαράδεκτη αυτή τροπολογία, με την οποία χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν ανασφάλιστοι, αφού όσοι έχουν λιγότερα ένσημα δεν θα έχουν τις πλήρεις καλύψεις
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
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26/3/2018	Δελτίο Τύπου για τον αναπάντεχο και
απροσδόκητο χαμό του συναδέλφου και μέλους του Δ.Σ. του ΕΚΑ,
Σταύρου Λίτσα. Ως πρόεδρος του
Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή
των εργατικών αγώνων με ήθος και
συνέπεια. Η σεμνότητά του και η πίστη του στις αξίες και την πάλη των
εργατικών αγώνων θα είναι πάντα οδηγός μας. Αγωνίστηκε με σθένος μέχρι την
ύστατη στιγμή στον άνισο αγώνα με τον θάνατο. Πολιτική κηδεία στις 27/3 στο
Κοιμητήριο Ελευσίνας. Αντίο συνάδελφε Σταύρο Λίτσα.

28/3/2018	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων του «Βοήθεια στο Σπίτι» που προκήρυξαν 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 29/3 με
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 10 π.μ.. Απαιτούμε από
τους αρμόδιους να διασφαλίσουν τον σημαντικό αυτό θεσμό ώστε να μπει ένα
τέλος στην αποδόμηση και απαξίωσή του.

29/3/2018	Καταδικάζουμε την εργοδοσία της
εταιρείας VresNET (εταιρεία τηλεφωνικού καταλόγου στην Καλλιθέα),
η οποία απέλυσε έγκυο εργαζόμενη
στον έβδομο μήνα εγκυμοσύνης και
στη συνέχεια τρεις ακόμα εργαζόμενους από την εταιρεία που τόλμησαν να υπερασπιστούν τη συνάδελφό τους. Στη συνέχεια η εργοδοσία
έστησε μια βιομηχανία μηνύσεων απέναντι στην ίδια την εργαζόμενη, στους συναδέλφους της, σε μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΗΠ, ακόμα και στο Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης επειδή τόλμησε να εκφράσει την αλληλεγγύη του στην εργαζόμενη. Απαιτούμε την πλήρη δικαίωση της απολυμένης εργαζόμενης και την άμεση
απόσυρση των μηνύσεων. Απαιτούμε σεβασμό στη μητρότητα και στα δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων.
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29/3/2018	Συμπαράσταση στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχει εξαγγείλει η
ΟΣΜΕ στα ΚΤΕΛ στις 29/3, κατά των
καταχρηστικών απολύσεων, της ανάθεσης σε εργολάβους του έργου των
ΚΤΕΛ, απαιτούν την άμεση καταβολή
των οφειλομένων δεδουλευμένων
αποδοχών, μέτρα κατά της συνεχώς
εντεινόμενης ασυδοσίας και βαρβαρότητας των εργοδοτών ΚΤΕΛ, καθώς και επαναφορά των ΣΣΕ.

30/3/2018	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα
των συναδέλφων εργαζομένων της
CYTA Hellas που πραγματοποιούν
24ωρη απεργία στις 30/3 για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, των
δικαιωμάτων και των όρων εργασίας τους, μετά την ανακοίνωση για
την εξαγορά της επιχείρησης από τη
VODAFONE.

4/4/2018	Στήριξη στους συναδέλφους εργολαβικούς εργαζομένους των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), οι οποίοι διεκδικούν από τους εργολάβους και τη διοίκηση
των ΕΛΠΕ τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και προκήρυξαν
για την Αθήνα 24ωρη Απεργία στις 11/4 και για τη Θεσσαλονίκη 48ωρη Απεργία
στις 10-11/4.
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17/4/2018	Δίχως τέλος μοιάζει να είναι ο κύκλος αίματος με το νέο χτύπημα των
ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και της
Γαλλίας το προηγούμενο Σάββατο 14
Απριλίου στη Συρία. Ο λαός της Συρίας θυσιάζεται στο βωμό του χρήματος. Καλούμε τα Σωματεία Μέλη
μας και τους πολίτες του Λεκανοπεδίου της Αττικής να συμμετέχουν στα
Αντιπολεμικά Συλλαλητήρια, που διοργανώνονται προκειμένου να ισχυροποιήσουμε όλοι μαζί τις φωνές ενάντια στη σφαγή του λαού της Συρίας.

20/4/2018	Συμπαράσταση στους συναδέλφους
εργαζόμενους της ΔΕΗ, που προχωρούν σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις από
τις 23/4 ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης, που με σχετικό νομοσχέδιο επιχειρεί την πώληση λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης και
Φλώρινας εφαρμόζοντας μνημονιακές απαιτήσεις για ξεπούλημα της περιουσίας του λαού.

23/4/2018

 πιστολή στην Υπ. Εργασίας. Ζητάμε συνάντηση για το θέμα της αμοιβής διΕ
κηγόρων, που εκτελούν χρέη δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες των
συνδικαλιστικών οργανώσεων.
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 ΡΩΤΟΜΑΓΙΑ – 24ωρη
Π
Απεργία και Συλλαλητήριο στην πλ. Κλαυθμώνος
στις 11:00.

11/5/2018	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στο μετρό
που δίνουν τη μάχη τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών. Στηρίζουμε την 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθήνας (ΣΕΛΜΑ) για τις 14/5.

14/5/2018	Ψήφισμα - Ζητάμε την ακύρωση της
Υπουργικής Απόφασης για το κλείσιμο του αμαξοστασίου του Ελληνικού, με παράλληλη διασφάλιση και
αναδιοργάνωση των εγκαταστάσεων
για τη στήριξη του αναγκαίου συγκοινωνιακού έργου στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
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16/5/2018	Καταγγέλλουμε τη σφαγή αμάχων
διαδηλωτών Παλαιστινίων από τον
ισραηλινό στρατό στη Γάζα, που κορυφώθηκε στις 14/5 με τουλάχιστον
59 νεκρούς και τεράστιο αριθμό
τραυματιών. Καλούμε τους εργαζόμενους στην Αθήνα να συμμετέχουν
μαζικά στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται για καταδίκη της πολιτικής του Ισραήλ και στήριξη του δίκαιου Παλαιστινιακού αγώνα.

John Gomez/Shutterstock.com

15/5/2018	Εγκύκλιος στα σωματεία μας για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, όπου καθορίζονται οι αμοιβές των δικηγόρων – δικαστικών αντιπροσώπων, που προεδρεύουν στις εφορευτικές επιτροπές κατά τις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών
οργανώσεων.

21/5/2018	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ, που πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 18/05.

24/5/2018	Καταδικάζουμε την επίθεση από φασιστοειδή στοιχεία και τραμπούκους στον
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Πρόκειται για αποτρόπαιη πράξη
από κάποιους, που αμαύρωσαν την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων, πλήττοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς και εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς.
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24/5/2018	Συμμετέχουμε στην «Πανεθνική Ημέρα Δράσης» με
την Απεργία, που προκήρυξαν ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, στις 30
Μαΐου 2018 και στην απεργιακή συγκέντρωση στην
Πλατεία Κλαυθμώνος, στις
11 π.μ. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στις καταστροφικές κυβερνητικές
πολιτικές που εδώ και οχτώ
χρόνια έχουν βυθίσει τη
χώρα σε ένα παρατεταμένο
οικονομικό και κοινωνικό
τέλμα.

4/6/2018	Χαιρετίζουμε κι εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στην COSCO, στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι αγωνίζονται και διεκδικούν την υπογραφή ΣΣΕ, σταθερή και μόνιμη εργασία, ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων για την ασφάλεια και την υγιεινή
στην εργασία, ένταξη της δουλειάς τους στα βαρέα και ανθυγιεινά.

7/6/2018	Στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων σιδηροδρομικών στον ΟΣΕ Α.Ε., την
ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και τη ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε. σε ολόκληρο το δίκτυο, που αγωνίζονται ενάντια στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων
που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση. Στήριξη της 24ωρης Απεργίας της ΠΟΣ στις
8/6 και της απεργιακής συγκέντρωσης έξω από το κτήριο του ΤΑΙΠΕΔ.
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8/6/2018

 πιστολή στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης. Ζητάμε συνάντηση, καΕ
θώς έχει προκύψει ένα σοβαρότατο ζήτημα με την εφαρμογή του Νόμου 3846/10
(άρθρο 17), που δίνει τη δυνατότητα στον ΕΦΚΑ να μη λαμβάνει επόμενες ΑΠΔ
από εργοδότες οι οποίοι οφείλουν εισφορές παρελθόντων χρονικών διαστημάτων. Ωστόσο με το μέτρο αυτό, ο μόνος που την πληρώνει είναι αποκλειστικά ο
εργαζόμενος.

12/6/2018	Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας να βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή, στις 14/6, με τα προαπαιτούμενα της Δ΄
Αξιολόγησης και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2019-22, σηματοδοτεί στην ουσία την εμμονή της Κυβέρνησης με τα Μνημόνια.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι εμμένουμε στις θέσεις μας, όπως καταγράφηκαν στην πρόσφατη απεργία της 30ης Μαΐου με βασικό σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις ενάντια σε Λιτότητα – Ανεργία – Υπερφορολόγηση».

20/6/2018	Συμπαράσταση στον αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων της PDServices
ενάντια στα σχέδια της Τράπεζας Πειραιώς να τους ξεφορτωθεί, ύστερα από την
πώληση της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας στην ICAP. Στήριξη της Στάσης Εργασίας στις 25/6, την ημέρα διεξαγωγής τριμερούς, από τις 08.00 έως τις 12.00,
ώστε να παραστούν και οι εργαζόμενοι της PDServices σε συγκέντρωση στο
Υπουργείο Εργασίας.

25/6/2018	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων του «Βοήθεια στο Σπίτι» που προκήρυξαν 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 27/6 και
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 10 π.μ..

25/6/2018	Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και αντιδημοκρατική στάση της Διοίκησης του
ΟΚΑΝΑ, που παρεμβαίνει στις εσωτερικές διαδικασίες του νόμιμα εκλεγμένου
σωματείου, προσπαθώντας να επηρεάσει με τακτικές άλλων εποχών τους εργαζόμενους, ώστε να αποδυναμώσει τις δίκαιες διεκδικήσεις τους.
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27/6/2018

 ροκήρυξη 24ωρης απεργίας την 27-06-2018 και ώρες 00:00 – 23:59 για
Π
τους εργαζόμενους στο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», που απασχολούνται στους
δήμους της τοπικής αρμοδιότητάς μας.

3/7/2018

 ΟΥΛΗ - Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Κ.Α. Γιώργου Μυλωνά στη Διαρκή ΕπιΒ
τροπή Κοινωνικών Υποθέσεων - Σ/Ν Υπ. Εργασίας “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση αδήλωτης Εργασίας - Ενίσχυση προστασίας
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων κ.α. διατάξεις”.

3/7/2018	Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στο Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου και καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου για τη μη εφαρμογή
της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που υπογράφηκε πριν από 12 μήνες.

4/7/2018	Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων στα Ελληνικά Αμυντικά
Συστήματα (Ε.Α.Σ.), που παραμένουν για μια ακόμα φορά απλήρωτοι με ό,τι
αυτό σημαίνει για τις ατομικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ανάγκες.
Απαιτούμε λύσεις για την εταιρία από τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Άμυνας
και Οικονομικών.

9/7/2018	Καταγγέλλουμε την Αυστριακή κυβέρνηση για τον νόμο που ψήφισε και καταστρατηγεί κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος και κοινωνικού κράτους. Γυρίζει
την Ευρώπη αιώνες πίσω νομοθετώντας ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εργάζονται έως και δώδεκα ώρες την ημέρα ή έως και 60 ώρες την εβδομάδα. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εναντιωθεί στον άκρατο νεοφιλελευθερισμό, την
ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού κράτους καθώς και
στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που απουσιάζει κάθε έννοια ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και δικαίου, με στόχο την κερδοφορία του εθνικού και πολυεθνικού Κεφαλαίου.
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11/7/2018	Το ΕΚΑ βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων εργαζομένων στην A.C.S., που
αγωνίζονται ενάντια στην αδιαλλαξία του ομίλου Quest, στον οποίο ανήκει και
οικονομικά πρωτοστατεί η ACS. Καλούμε τη Διοίκηση της εταιρείας να υπογράψει νέα σύμβαση με πλήρες ωράριο και πλήρεις μισθούς. Στηρίζουμε τη συγκέντρωση των συναδέλφων έξω από τα κεντρικά της A.C.S. στις 12/7.

23/7/2018	Σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η
στην
απόφαση
των Σωματείων &
του Συμβουλίου
Εργαζομένων Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων
ΑΒΕΕ Υμηττού –
Αιγίου – Λαυρίου – Μάνδρας – Ελευσίνας - ΣΕΕΛΛΑΣ για κινητοποιήσεις στις
23-24/7 με αποκλεισμό της Διοίκησης των Διευθύνσεων των εργοστασίων και
της Κεντρικής, καθώς και στις 24/7 με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο ΥΠΟΙΚ
και το Μέγαρο Μαξίμου. Απαιτούμε λύσεις από τα συναρμόδια υπουργεία.

1/8/2018	Εγκύκλιος στα Σωματεία μας σχετικά με: «Δήλωση στοιχείων απασχόλησης εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ». Επισημαίνουμε το πλαίσιο
των εργοδοτικών υποχρεώσεων, σχετικά με τη δήλωση των στοιχείων απασχόλησης των εργαζομένων.

16/8/2018	Καταγγέλλουμε την άνανδρη και τραμπούκικη επίθεση στον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων στις προβλήτες του Πειραιά (ΕΝ.Ε.ΔΕ.Π.) που στήθηκε από
την πλευρά της εργοδοσίας, την ώρα που εκείνος ασκούσε τα συνδικαλιστικά
του καθήκοντα ενημερώνοντας τους συναδέλφους του για τις εξελίξεις, τη στιγμή μάλιστα που το σωματείο βρίσκεται σε διαδικασία διεκδίκησης Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας.

41

o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΑ 31

8-9 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020

28/8/2018	Εγκύκλιος στα Σωματεία για
τη Δ.Ε.Θ. στις 8/9. Συναντιόμαστε στο συλλαλητήριο που διοργανώνει ΓΣΕΕ
και Ε.Κ.Θ. στο Άγαλμα του
Βενιζέλου στις 18:00 για να
συμμετάσχουμε στην πορεία διαμαρτυρίας που θα
ακολουθήσει. Καλούμε να
δηλώσουν εργαζόμενους
από τα Σωματεία για να ανέβουν με το τρένο.

4/9/2018	Καταγγέλλουμε την παράνομη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου εργαζόμενου και μέλους του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών από την εταιρεία SELLER
Hellas. Η απόλυση ήρθε ως απάντηση στην αντίδραση του εργαζόμενου να
συναινέσει στα σχέδια της εργοδοσίας για εγκατάσταση συστήματος εισόδου –
εξόδου στην επιχείρηση με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και
καμερών παρακολούθησης στους χώρους εργασίας.
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Milan Gonda/Shutterstock.com

7/9/2018	Χαιρετίζουμε τη μαζική συμμετοχή
των λιμενεργατών στις προβλήτες
2 και 3 της COSCO στην απεργία που
προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά ύστερα από μια ακόμα απόφαση
των δικαστηρίων να κηρύξουν την
απεργία του σωματείου τους, της
ΕΝΕΔΕΠ, παράνομη. Οι εργαζόμενοι
στις προβλήτες 2 και 3 της COSCO
και το σωματείο τους αναμετριούνται με τα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας
να μετατρέψουν το λιμάνι του Πειραιά σε μια «ειδική οικονομική ζώνη» που δε
θα ισχύουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, δεν θα υπάρχουν συνθήκες
Υγείας και Ασφάλειας.

14/9/2018	Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την απαράδεκτη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση της δικαστικής μάχης κατά της Χρυσής Αυγής, που έχει ξεκινήσει από
το 2015, με τις ρατσιστικές επιθέσεις να συνεχίζονται. Συμμετέχουμε στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται
στις 15/9 στην Αθήνα (συλλαλητήριο Ομόνοια 5 μμ – πορεία και συναυλία στο
Σύνταγμα 7μμ) και στις 18/9 (5:30 μμ διαδήλωση στο Κερατσίνι, οδός και μνημείο
Παύλου Φύσσα), απαιτώντας την άμεση απόδοση της δικαιοσύνης.

17/9/2018	Εγκύκλιος στα σωματεία μας για την απόφαση 411/2017 του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, που χειρίστηκε η νομική μας υπηρεσία εκπροσωπώντας το ΕΚΑ, και στην οποία κρίθηκε ότι η πρόσθετη παρέμβαση σε απεργιακές
δίκες, οι οποίες προσδιορίζονται προς συζήτηση αυθημερόν της κατάθεσης της
σχετικής αγωγής από τον εργοδότη, ασκείται παραδεκτά χωρίς κατάθεση δικογράφου, δηλ. προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου.
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21/9/2018	Καταγγέλλουμε τη στάση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, καθώς και των
ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ στη συζήτηση για τον κατώτατο μισθό στη
Βουλή. Απαιτούμε την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων, που έφεραν
τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς των εργαζομένων σε τέτοιο επίπεδο.
Καλούμε τους εργαζόμενους να μην εφησυχάζουν και να διεκδικήσουν με τα
συνδικάτα τους τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς περιορισμούς, καθώς και την άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα €751.

24/9/2018	Καταγγέλλουμε τη διοίκηση της
Vodafone που εντατικοποιεί, επιβάλει άθλιες συνθήκες εργασίας, απολύει. Και τώρα έρχεται να καταργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δικαιώματα της εργατικής τάξης, καλώντας
τους εργαζόμενους να υπογράψουν
αλλαγή της σύμβασης από 8ωρο σε
9ωρο.

26/9/2018	Καταδικάζουμε τις κλήσεις σε απολογία και τις σχεδιαζόμενες δίκες σε πρόσωπα
που αγωνίζονται με συλλογικό τρόπο, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των πολιτών στην κατοικία ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Απαιτούμε:
•	Να σταματήσουν οι κλήσεις και οι διώξεις αγωνιστών που υπερασπίζονται
τα κοινωνικά αγαθά και τη λαϊκή περιουσία.
•	Να παρθούν άμεσα μέτρα για υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για το δικαίωμα της κάθε οικογένειας στο ρεύμα και το νερό.

1/10/2018	Στηρίζουμε τους συναδέλφους εργαζομένους του «Βοήθεια στο Σπίτι» που
προκήρυξαν 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 2/10 και πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλ. Συντάγματος στις 10.30 π.μ. και απαιτούμε
από τους αρμόδιους να προχωρήσουν στη θεσμοθέτηση του «Βοήθεια στο Σπίτι»
και στη μόνιμη διασφάλιση του υπάρχοντος προσωπικού, προκειμένου να μπει
ένα τέλος στην αποδόμηση και την απαξίωση του θεσμού.
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1/10/2018	Συμπαράσταση στα 35 στελέχη του ΠΑΜΕ, των οποίων η δίκη επαναλαμβάνεται στις 2/10. Οι 35 συνδικαλιστές δικάζονται για τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις ενάντια στις δηλώσεις για το Ασφαλιστικό, του τότε υπουργού Εργασίας της
ΝΔ Νίκου Βρούτση, στις 30/1/2013. Μάλιστα, οδηγούνται στο δικαστήριο ξανά,
παρότι ήδη δικάστηκαν και στην προηγούμενη δίκη καταρρίφθηκαν στο σύνολό
τους όλες οι κατηγορίες της κυβέρνησης ΝΔ. Απαιτούμε απόσυρση τώρα όλων
των κατηγοριών εναντίον των 35 συνδικαλιστικών στελεχών. Όχι στην ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων.

3/10/2018	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συνταξιούχων ενάντια στις συνεχόμενες
περικοπές των συντάξεων τα τελευταία οχτώ χρόνια. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου της Αθήνας να δώσουν δυναμικό «παρών» στην
παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση, στις 4/10 και ώρα 10 π.μ. στην πλ.
Εθνικής Αντίστασης.

4/10/2018	Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τον υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών, που
προχωράνε στην ιδιωτικοποίηση
των αστικών συγκοινωνιών τόσο
σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση
της τροπολογίας, που αιφνιδιαστικά
κατέθεσε ο υπουργός το βράδυ της
Τρίτης 2/10, με την οποία εκχωρείται αστικό έργο αποκλειστικής ευθύνης των
ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στα ΚΤΕΛ καθώς και σε ιδιώτες.

10/10/2018	Στηρίζουμε έμπρακτα το Σωματείο Εργαζομένων στον Τομέα του Φυσικού Αερίου – υποστήριξη ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ) στην προσπάθειά του να προωθήσει
τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων, την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζοντας
ακάθεκτη τις ιδιωτικοποιήσεις προχωρά και στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΠΑ Α.Ε. Καταγγέλλουμε την αδιαφορία της διοίκησης της ΔΕΠΑ, αρνούμενη
το αίτημά μας για συνάντηση και καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας σε ετοιμότητα.
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11/10/2018	Συμπαράσταση στο Συνδικάτο Εργαζομένων του ΙΓΜΕ, που αγωνίζεται για να
διασφαλίσει τον ερευνητικό χαρακτήρα του Ινστιτούτου, ενάντια στη μετατροπή
του σε μια γραφειοκρατική δομή και στη διατήρηση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω των Σ.Σ.Ε. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει εδώ και τώρα το σχέδιο νόμου που καταργεί το ΙΓΜΕ.

11/10/2018	Συμπαράσταση στους εργαζόμενους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που
δίνουν τον δίκαιο αγώνα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους. Καλούμε
την κυβέρνηση να παρέμβει και να εμποδίσει την αναστολή λειτουργίας του ΕΕΣ,
προκειμένου να συνεχιστεί το ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων εργαζομένων.

Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

18/10/2018	Στηρίζουμε την προειδοποιητική
στάση εργασίας που έχει προκηρύξει
το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών για τις 19/10,
λόγω της γενικής απαξίωσης του
φορέα, των τεράστιων ελλείψεων
σε προσωπικό και υλικά συντήρησης συρμών και εγκαταστάσεων, της
στοχοποίησης εργαζομένων με μονομερείς βλαπτικές μεταβολές, της έλλειψης μέσων ατομικής προστασίας καθώς
και της ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού με τεράστιες ουρές και αναμονές.

19/10/2018	Προκήρυξη στάσης εργασίας στις 19-10-2018 και ώρες 23:00 – λήξη λειτουργίας για τους εργαζόμενους στην εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», μέλη
της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης «Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών».
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23/10/2018

 ο ΕΚΑ στη συνεδρίαση του ΔΣ 19/10/2018, προκήρυξε 24ωρη απεργία
Τ
για την Τετάρτη 14 Νοέμβρη. Καλούμε τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Αθήνας να αντισταθούν στα νέα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης όπως αυτά αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στο
Eurogroup.

29/10/2018

 λληλεγγύη στους συναδέλφους εργαζόμενους του Ωνασείου ΚαρδιοχειρουρΑ
γικού Κέντρου που αγωνίζονται ενάντια στις μεθοδεύσεις που ανατρέπουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και αμοιβές, κηρύσσοντας 24ωρη απεργία για τις 30/10.

5/11/2018	Καταγγέλλουμε την προσπάθεια επιβολής κλίματος τρομοκρατίας και
εκφοβισμού των εργαζομένων από
τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ, που συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις διώξεις,
απομακρύνσεις και παύσεις εργαζομένων από τα καθήκοντά τους, τιμωρώντας τους για την πολιτική και συνδικαλιστική τους δράση. Την καλούμε άμεσα να σταματήσει τις διώξεις των εργαζομένων και να αποκαταστήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες διαλόγου με τους
εργαζόμενους και τα συλλογικά τους όργανα.

5/11/2018	Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στους συναδέλφους εργαζόμενους
του ΟΠΑΠ, που αγωνίζονται για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) προχωρώντας σε στάση
εργασίας στις 7/11 με απεργιακή συγκέντρωση, στις 10 π.μ., έξω από τα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων του ΟΠΑΠ για αυξήσεις
και σύναψη ΣΣΕ και θα είμαστε δίπλα τους σε όποια αγωνιστική κινητοποίηση
προχωρήσουν.
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6/11/2018	Το ΕΚΑ, στη συνεδρίαση του ΔΣ 05/11/2018, αποφάσισε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη, ενιαία και ενωτική Πανελλαδική, Πανεργατική Απεργία,
αντί για τις 14 Νοέμβρη να συμμετάσχει στην απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ
για την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, ώστε να απεργήσουν και οι δεκάδες χιλιάδες των
εργαζομένων ανά την Ελλάδα. Καλούμε τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Αθήνας να αντισταθούν στα νέα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης όπως
αυτά αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στο Eurogroup και
συζητείται στις 3 Δεκεμβρίου.

7/11/2018

 πιστολή στον Δ/ντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ. Ζητάμε συνάντηση, μετά από καΕ
ταγγελίες συναδέλφων-εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ., με βάση τις οποίες οι Υπηρεσίες της εταιρείας, ερμηνεύοντας στρεβλώς το νομοθετικό πλαίσιο του Ενιαίου
Μισθολογίου και συγκεκριμένα το άρθρ. 11 παρ.4 Ν. 4354/2015, όπως ισχύει,
σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στους υπαλλήλους της εταιρείας, αξιώνουν την καταβολή δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τους συναδέλφους αυτούς,
ως δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέντα.

8/11/2018	Πρόσκληση στα Μ.Μ.Ε. σε Συνέντευξη Τύπου στις 13/11 και ώρα 11.00, στα
γραφεία του ΕΚΑ, προκειμένου να παρουσιάσουμε το πλαίσιο προτάσεων που
συντάξαμε, θέλοντας να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά το μείζον ζήτημα των
συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στη χώρα μας, ώστε η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία να πάψει να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον θέμα.

13/11/2018	Συμπαράσταση στην Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.
και στα σωματεία μέλη μας που
την απαρτίζουν, για την Πανελλαδική Απεργία που προκήρυξαν στον
κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας για τις
14/11 με απεργιακή συγκέντρωση των συναδέλφων στην κλινική
«Metropolitan». Αγωνίζονται και
διεκδικούν υπογραφή νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την επεκτασιμότητά της, καμία μείωση του
αφορολογήτου και κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης.
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14/11/2018	Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στη ΔΕΣΦΑ,
οι οποίοι κατεβαίνουν σε 24ωρη
απεργία στις 16/11, για το δικαίωμά
τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.

15/11/2018	Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας,
τους εργαζόμενους, τους νέους,
τους ανέργους και τους συνταξιούχους του Λεκανοπεδίου της Αθήνας,
να δώσουν δυναμικό παρών στις εκδηλώσεις μνήμης του Πολυτεχνείου και στην πορεία διαμαρτυρίας
προς την Αμερικανική Πρεσβεία, το
Σάββατο 17 Νοεμβρίου.

19/11/2018	Εγκύκλιος στα Σωματεία μας – Πρόσκληση σε σύσκεψη 21/11 στο ΕΚΑ, με θέμα:
Προετοιμασία της Πανελλαδικής απεργίας της 28/11/2018.

23/11/2018

 πιστολή στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλλιθέας. ΖητάΕ
με συνάντηση με τη συμμετοχή της υπεύθυνης της Δομής Μεταναστών ΕΚΑ και
εργαζομένων με καταγωγή από την Αφρική, οι οποίοι/ες έχουν απολυθεί ή
είναι σε καθεστώς πριν απολυθούν από μία εταιρεία στο χώρο της τηλεπικοινωνίας.
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24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

10/12/2018	Καταγγέλλουμε τον άγριο ξυλοδαρμό συναδέλφου εργαζόμενου από τον εργοδότη του στη Θεσσαλονίκη, σε κατάστημα εστίασης όπου εργαζόταν ως διανομέας. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές και ειδικότερα το ΣΕΠΕ να εντατικοποιήσουν
τους ελέγχους στους χώρους εργασίας και ειδικότερα στους χώρους που ανήκουν στον τομέα του επισιτισμού – τουρισμού που πλήττεται καθημερινώς.

14/12/2018	Επίσκεψη του υποψήφιου Δημάρχου
Αθηναίων Παύλου Γερουλάνου στα
γραφεία του ΕΚΑ.
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17/12/2018	Συμπαράσταση στην 24ωρη Γενική προειδοποιητική Απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας και των συναδέλφων εργαζομένων στις Εταιρείες
του Κλάδου στις 18/12, που αγωνίζονται ενάντια στο ξεπούλημα των εταιρειών
ενέργειας και για το δικαίωμα των εργολαβικών εργαζομένων στη μόνιμη και
σταθερή εργασία.

17/12/2018	Καταδικάζουμε με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την τρομοκρατική επίθεση
ενάντια στον ειδησεογραφικό όμιλο ΣΚΑΙ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, μια βομβιστική επίθεση στα όρια της προβοκάτσιας, που στόχο είχε την ελευθερία του λόγου, της
έκφρασης, τη δημοκρατία και τον αποπροσανατολισμό.

19/12/2018	Επίσκεψη του υποψήφιου Δημάρχου
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στα
γραφεία του ΕΚΑ.

10/1/2019	Εγκύκλιος στα Σωματεία μας για τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΕΚΑ, όπου η νομική υπηρεσία του ΕΚΑ θα απαντά όσο το δυνατόν
πιο άμεσα και εμπεριστατωμένα σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ερωτήματα.
Στην αρχική σελίδα επιλέγετε «Φόρμα Επικοινωνίας – Ερωτήσεις συνταξιοδοτικής φύσεως».

10/1/2019	Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για το θάνατο του συναδέλφου που έχασε
τη ζωή του ενώ εργαζόταν για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, και
μάλιστα κάτω από συνθήκες ψύχους. Με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός αποδεικνύεται πόσο επίκαιρη είναι η συζήτηση και η εφαρμογή των προτάσεων που
έχει καταθέσει το ΕΚΑ για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Ας ελπίσουμε ότι
δεν θα υπάρξει επόμενο θύμα και επιτέλους όλοι θα ασχοληθούν με την προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.
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 πιστολή στην εταιρεία ΔΕΔΑ. Ζητάμε συνάντηση για να συζητήσουμε θέματα
Ε
που αφορούν τους εργολαβικούς εργαζόμενους στην εταιρεία με τη συμμετοχή και εκπρόσωπων του σωματείου μέλους μας ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ, καθώς και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (Π.Ο.Ε.).

17/1/2019	Συμπαράσταση στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν για τις 17/1 οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου, με αίτημα την απόσυρση του συστήματος διορισμών που
προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή
και την πρόσληψη όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βάση μόνο την
προϋπηρεσία και το πτυχίο τους.

23/1/2019	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων
στα ΕΛΤΑ ενάντια στην περαιτέρω
συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τις χιλιάδες απολύσεις
προσωπικού.

23/1/2019	Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον αδόκητο χαμό του συναδέλφου Σπύρου Παπασπύρου. Το όνομα του επί χρόνια Προέδρου της ΑΔΕΔΥ γράφτηκε στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, χάρη στη σοβαρότητα και το ήθος του. Η
αγωνιστικότητά του και η ικανότητά του να αναλύει τις εξελίξεις αποτελούν παρακαταθήκη για τη δράση και τους μελλοντικούς αγώνες των εργαζομένων.

29/1/2019

52

 πιστολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & ΕνημέΕ
ρωσης. Μετά από αίτημα των Σωματείων μελών μας, Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Τ.Ι.Τ.Α., ζητάμε συνάντηση ώστε να συζητηθούν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων
σας και συγκεκριμένα: Το πλαίσιο λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών και
ειδικότερα του «ΒΗΜΑ FM» και θέματα που έχουν προκύψει μετά τη σύμπραξη
των τηλεοπτικών σταθμών ALPHA – STAR.
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29/1/2019

 πιστολή στον Δ/ντα Σύμβουλο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων
Ε
ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) Υμηττού. Ζητάμε συνάντηση και επίσκεψη στον χώρο,
που σύμφωνα με αναφορά δύο μελών της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας της
Εργασίας των ΕΑΣ Υμηττού δεν τηρείται η σχετική νομοθεσία με αποτέλεσμα την
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας.

30/1/2019	Θεωρούμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, που εξήγγειλε η κυβέρνηση,
δεν ικανοποιεί τους εργαζόμενους και όσους ζουν με μισθούς πείνας, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και διεκδικήσεις των εργαζομένων, ενώ ενεργοποιείται
η επιλογή των μνημονιακών κυβερνήσεων και των εργοδοτών, για την κατάργηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και καθορίζει το ύψος του
μισθού ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Το πάγιο αίτημα των συνδικάτων
παραμένει για άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.

31/1/2019

 πιστολή στον Δ/ντα Σύμβουλο ΟΣΥ. Καλούμε την εταιρεία να χορηγήσει στο
Ε
τεχνικό προσωπικό που απασχολεί τον προβλεπόμενο από το νόμο εξοπλισμό
ατομικής προστασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί στο ακέραιο η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων που, μέχρι σήμερα, τίθεται εν κινδύνω με υπαιτιότητα της
εταιρείας.

31/1/2019	Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του ΙΓΜΕ, για την αντιδημοκρατική - αντεργατική
ενέργειά της να προχωρήσει σε μια συνδικαλιστική δίωξη, αυτή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υδρογεωλογίας Χάρη Σμυρνιώτη. Δηλώνουμε την πλήρη
στήριξή μας στον συνάδελφο Χάρη Σμυρνιώτη, απαιτούμε από τη Διοίκηση του
ΙΓΜΕ να ανακαλέσει την απόφασή της και ζητάμε από τον υπουργό του ΥΠΕΝ να
βάλει τέλος στις αυθαίρετες και παράτυπες ενέργειες της Διοίκησης του Ινστιτούτου απέναντι στους εργαζόμενους.
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1/2/2019	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα
των 1.200 συναδέλφων εργαζόμενων στην Τράπεζα Πειραιώς, που
εξήγγειλαν προειδοποιητική στάση
εργασίας στις 4/2, ενάντια στα σχέδια
της Διοίκησης για απόσχιση του τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Κόκκινων Δανείων (RBU) και άρα
στην απώλεια της ιδιότητας του τραπεζοϋπαλλήλου για τους εργαζόμενους.

5/2/2019	Συμπαράσταση στους συναδέλφους εργαζόμενους στη Μονάδα Οργάνωσης
της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στον δίκαιο αγώνα τους για
την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στηρίζουμε την
απεργιακή συγκέντρωση που έχουν εξαγγείλει για τις 6/2 στην έδρα της εταιρείας.

27/2/2019	Στηρίζουμε την 24ωρη Απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας για τις 28/2 με απεργιακή συγκέντρωση στα γραφεία της ΔΕΠΑ,
ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης να ακολουθεί κατά γράμμα τις μνημονιακές δεσμεύσεις, για την ιδιωτικοποίηση όλου του πλούτου της χώρας. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων για μονιμοποίηση όλων των εργολαβικών
εργαζόμενων και υπογραφή ΣΣΕ σε όλο τον κλάδο.

6/3/2019

 πιστολή στο Ε.Σ.Ρ. για να παραβρεθούμε παρεμβαίνοντας προσθέτως, στην
Ε
ακρόαση της ΕΤΕΡ, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες αντεργατικές πρακτικές στο μέλλον από άλλα ΜΜΕ της Αθήνας.

12/3/2019	Προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας στις 12-3-2019 και ώρες 10:00 – 14:00 για
τους εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσία σε όλες τις δομές της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» που
λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
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12/3/2019	Καταδικάζουμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε δίωξη εναντίον συνδικαλιστών, αφού στην ουσία πρόκειται για επίθεση ενάντια στην ελεύθερη έκφραση
και πλήγμα στα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Τέτοια περίπτωση είναι η
αγωγή που κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς,
ενάντια στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, με
την οποία ζητά την καταβολή 100.000 ευρώ τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από
τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ.

20/3/2019	Καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο όσα διαδραματίζονται
το τελευταίο διάστημα και πλήττουν
ανεπανόρθωτα το κύρος του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος.
Η ευθύνη βαραίνει τις δυνάμεις που
προέρχονται από το ΠΑΜΕ και αφού
διέλυσαν το Συνέδριο της ΟΙΥΕ, κατάφεραν να διαλύσουν και το Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Μόνο η δημοκρατία, οι θεσμοί και η πολυφωνία μέσα στα συνδικάτα, μπορούν να προστατεύσουν το συνδικαλιστικό κίνημα από εργοδότες και
νοθείες.

21/3/2019	Επίσκεψη του υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Βουλγαράκη στα γραφεία του ΕΚΑ.

2/4/2019

 πιστολή στην Υπ. Εργασίας – Κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση του
Ε
ισχύοντος πλαισίου, αναφορικά με τη θεσμοθέτηση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με βάσιμο λόγο, και τη συμπερίληψη διαλείμματος στο χρόνο ημερησίου ωραρίου εργασίας.
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1/5/2019	ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ – Κήρυξη και
πραγματοποίηση εικοσιτετράωρης (24ωρης) Γενικής
Παναθηναϊκής Πανεργατικής Απεργίας την Τετάρτη
1 Μαΐου 2019 από ώρας
00:01 μέχρι 23:59, συμμετέχοντας στις παγκόσμιες
εκδηλώσεις μνήμης για
την Εργατική Πρωτομαγιά,
ημέρα αγώνων και αλληλεγγύης για την κοινωνική
δικαιοσύνη, το σεβασμό
των εργατικών δικαιωμάτων και την παγκόσμια ειρήνη - Συλλαλητήριο στην
πλ. Κλαυθμώνος στις 11:00.

22/5/2019	Καταγγέλλουμε την παράνομη ενέργεια από την πλευρά της εργοδοσίας των Διαγνωστικών Κέντρων και των Ιατρικών Εργαστηρίων να επιβάλουν υποχρεωτική 3ήμερη κανονική ή άνευ αποδοχών άδεια στους εργαζόμενούς τους για το
διάστημα 23-25/5, οπότε και θα πραγματοποιήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις
για τις υπερβολικές κρατήσεις που τους κάνει ο ΕΟΠΠΥ.

28/5/2019	Στηρίζουμε την 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει τα πρωτοβάθμια σωματεία και η ΟΤΟΕ, για σήμερα 28/5, σε όλες τις υπηρεσίες RBU της Τράπεζας Πειραιώς ενάντια στην παραχώρηση των κόκκινων δανείων της Τράπεζας σε άλλη
εταιρεία. Καλούμε τη Διοίκηση της Τράπεζας να πάψει να αναζητά τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της τράπεζας σε βάρος των
εργαζομένων και την Κυβέρνηση να εμποδίσει τις τράπεζες να λειτουργούν υπέρ
των εργολαβοποιήσεων και των αποσχίσεων.
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31/5/2019	Προκήρυξη στάσης εργασίας την 31-05-2019 και από ώρα 15:00 έως τη 1-62019 και ώρα 06:59 για τους εργαζόμενους στις παρακάτω εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στη ΔΕΠΑ Α.Ε.: «MECCANICA», «ΦΑΣΜΑ», «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.»,
«Ηπειρωτική (iPiROTiKi Facility Services S.A.)», «Αστρολάβος Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνική ΕΠΕ» και «Χατζηγεωργίου & Συνεργάτες (H Consulting)».

7/6/2019	Εγκύκλιος στα Σωματεία - ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το
σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης (burnout), που εντάσσεται πλέον στη διεθνή κατάταξη των
ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

12/6/2019	Στηρίζουμε την απόφαση των πρωτοβάθμιων σωματείων και της Ομοσπονδίας
Μεταλλωρύχων Ελλάδας να προχωρήσουν σε 3ωρη Πανελλαδική στάση εργασίας, στις 13/6, διεκδικώντας την υπογραφή νέας ΣΣΕ του κλάδου. Θα είμαστε
παρόντεν στη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει η ΟΜΕ στις 13/06 και
ώρα 11.00 στα γραφεία του ΕΚΑ, καθώς και στην αγωνιστική παράσταση που θα
πραγματοποιηθεί στις 13.00 στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ο κλαδικός χαρακτήρας της προτεινόμενης ΣΣΕ.

2/7/2019	Καταγγέλλουμε το πολιτικό παιχνίδι
που παίζεται σε βάρος των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες,
στην ΟΣΥ Α.Ε., λίγες μόνο μέρες πριν
από τις εθνικές εκλογές. Απαιτούμε
να εφαρμοστεί άμεσα η νέα επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., να κατατεθεί άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να σταματήσουν
επιτέλους να παίζουν με τις ζωές των εργαζομένων.
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4/7/2019	Καταγγέλλουμε το πολιτικό παιχνίδι, που παίζεται σε βάρος των εργαζομένων
στη ΜΟΔ Α.Ε. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκρίνει άμεσα την επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. και να σταματήσει επιτέλους να παίζει με τις ζωές και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των εργαζομένων στο ΕΣΠΑ.

19/7/2019	Συμπαράσταση στην άδικη και εκδικητική απόλυση του προέδρου του
Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και
Ανατολικής Αττικής, συναδέλφου
Δαμασκηνού Μέντη. Υπερασπιζόμαστε το αναφαίρετο δικαίωμα στη
συνδικαλιστική δράση, δυναμώνουμε την πάλη για σταθερή και μόνιμη
δουλειά με δικαιώματα.

19/7/2019	Καταγγέλλουμε την αναγγελθείσα κατάργηση της αυτοτέλειας του
ΣΕΠΕ δια της υπαγωγής του στη
Γενική Γραμματεία Εργασίας και εφιστoύμε την προσοχή στην κυβέρνηση ότι η παραβατικότητα στο χώρο της εργασίας, στην οποία εκτίθενται χιλιάδες
εργαζόμενοι, μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με την διαρκή ενίσχυση του ΣΕΠΕ
και όχι με την κατάργησή του.

25/7/2019	Εγκύκλιος στα Σωματεία για τη λειτουργία των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. «Ενημέρωση
για τις Υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του
εργαζομένου».
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9/8/2019	Καταγγέλλουμε τις χθεσινές τροπολογίες, κατ’απαίτηση του ΣΕΒ, που ψηφίστηκαν στη Βουλή την τελευταία στιγμή. Καταργούνται διατάξεις που ομόφωνα είχε
προτείνει το ΕΚΑ και άλλα συνδικάτα και είχαν τύχει της αποδοχής όλων των
εργαζομένων, όπως η απόλυση με βάσιμο λόγο. Το ΕΚΑ θα συνεχίσει να παλεύει
και να αγωνίζεται κατά της εργολαβοποίησης της εργασίας και υπέρ της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

2/9/2019	Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε εργολάβους. Βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων
στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσουν, έξω από το υπουργείο Εργασίας, την Τρίτη 03/09.

4/9/2019	Δελτίο Τύπου για τη Δ.Ε.Θ.
στις 7/9. Καλούμε όλους
τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους και
αυτοαπασχολούμενους να
συμμετάσχουν μαζικά στo
αγωνιστικό - πανεργατικό
συλλαλητήριο του Σαββάτου 7 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.
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14/9/2019	Το Δ.Σ. του ΕΚΑ, σε συνεδρίασή του στις 14/9 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη
24ωρης απεργίας την Τρίτη 24/9/2019, ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο της
κυβέρνησης της ΝΔ. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που από την μία δίνει «γη και
ύδωρ» στους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη
χώρα μας, ενώ παίζει το ρόλο του οδοστρωτήρα για όσα εργασιακά δικαιώματα
έχουν απομείνει. Ταυτόχρονα προχωράει σε πρωτόγνωρες διαδικασίες ηλεκτρονικού φακελώματος των συνδικάτων, χτύπημα των ζωντανών γενικών συνελεύσεων.

16/9/2019	Εγκύκλιος στα σωματεία. Πρόσκληση σε σύσκεψη στις 19/9 στο κτίριο του ΕΚΑ,
με θέμα: Προετοιμασία της 24ωρης Απεργίας που προκήρυξε το ΕΚΑ ενάντια
στο αντεργατικό πολυνομοσχέδιο, την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου.

17/9/2019	Με αφορμή τα έξι χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από το χέρι δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, διαδηλώνουμε στο Κερατσίνι, οδός Παύλου Φύσσα, στις 18/9.

18/9/2019	Το ΕΚΑ απεργεί στις 24 Σεπτέμβρη ενάντια στην επιστροφή των μνημονιακών
εμμονών και την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, και ζητάει από την κυβέρνηση την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου. Η Ανάπτυξη δεν αφορά τους λίγους.
Ανάπτυξη υπάρχει μόνο με τους εργαζόμενους όρθιους, με αυξήσεις μισθών και
με ισχυρές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.
	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΣΤΙΣ 11 π.μ.
	ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΙΣ Σ.Σ.Ε. – ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ
– ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
	Επίσης, συντάχθηκε υπόμνημα με τη συμβολή της νομικής μας υπηρεσίας που
εκφράζει την αντίθεσή μας και τις θέσεις μας απέναντι στο πολυνομοσχέδιο, το
οποίο κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και κοινοποιήθηκε προς τα σωματεία
μέλη μας.
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24/9/2019	24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

26/9/2019	Εγκύκλιος στα σωματεία. Πρόσκληση σε σύσκεψη στις 27/9 στο κτήριο του ΕΚΑ,
με θέμα: Προετοιμασία της 24ωρης Απεργίας που προκήρυξε το ΕΚΑ ενάντια
στο αντεργατικό πολυνομοσχέδιο, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου.

27/9/2019	Η επιτυχία της απεργίας του ΕΚΑ στις 24 Σεπτέμβρη μας δίνει τη δύναμη και το
έναυσμα να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας ενάντια στον αντιαναπτυξιακό νόμο
και την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού. Συνεχίζουμε δυνατά και απεργούμε
στις 2 Οκτώβρη ζητώντας την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου.
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1/10/2019	Καταδικάζουμε τη νέα προσπάθεια των Εφοπλιστών, με ασφαλιστικά μέτρα που
κατέθεσαν στο πρωτοδικείο Πειραιά, να βγει παράνομη η απεργία των ναυτεργατικών σωματείων και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά που έχει προκηρυχθεί για τις 2 Οκτώβρη, στα πλαίσια της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας.

2/10/2019

24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

7/10/2019	Ασκήσαμε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της αίτησης ακύρωσης των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΣΒΑΠ
κλπ.), με την οποία ζητούν την εξαφάνιση των τριετιών στους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό. Καλούμε δε το Υπουργείο Εργασίας που
συμμετέχει στη δίκη, να προστατεύσει τις δικές του εγκυκλίους και το
θεσμό των τριετιών.
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8/10/2019	Εκφράζουμε την αμέριστη στήριξή
μας στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στη ΝΟΚΙΑ
Ελλάδος, ενάντια στις απολύσεις
που σχεδιάζει η διοίκηση της επιχείρησης. Οι συνάδελφοι αγωνίζονται
να αποτρέψουν δεκάδες απολύσεις,
την ίδια ώρα που αγωνίζονται για την
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας.

10/10/2019	Καταγγέλλουμε τη διοίκηση της
Attica Bank για τις άδικες, καταχρηστικές και, εν τέλει, άκυρες απολύσεις τριών συναδέλφων εργαζομένων. Στηρίζουμε με όλες μας τις
δυνάμεις κάθε θεσμική, αγωνιστική
και νομική δράση του Σωματείου
Υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής
προκειμένου οι τρεις συνάδελφοι να
επιστρέψουν στην εργασία τους.

11/10/2019	Στήριξη του δίκαιου αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στην θυγατρική COSMOTE E–VALUE για
τη σύναψη της πρώτης Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας. Καλούμε τη διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ να προχωρήσει στην υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το
προσωπικό όλων των θυγατρικών
εταιρειών του Ομίλου.
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14/10/2019	Καταδικάζουμε την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας που, καταλύοντας το διεθνές δίκαιο, εισβάλει σε τρίτη χώρα και προχωρά σε εθνοκάθαρση, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων και τον ξεριζωμό χιλιάδων αθώων ανθρώπων.
	Οι βομβαρδισμοί της Τουρκίας, με τις ευλογίες των ΗΠΑ και την ανοχή των Ρώσων και της Ε.Ε. έχουν προκαλέσει χάος στην βόρεια Συρία με εκατοντάδες νεκρούς από την έναρξη της επιχείρησης.

16/10/2019	Τοποθέτηση του Προέδρου του ΕΚΑ, Γιώργου Μυλωνά, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων - Σ/Ν Υπ. Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις».

17/10/2019	Καταδικάζουμε τη διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., που παρά την τεράστια κερδοφορία
της, πιέζει τους εργαζόμενους να δεχτούν να υπογράψουν την παραίτησή τους,
διαφορετικά θα απολυθούν λαμβάνοντας μόνο τη νόμιμη αποζημίωση. Το ΕΚΑ
βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων και του Σωματείου Εργαζομένων ΟΠΑΠ
και στον αγώνα τους για σταθερή δουλειά, αυξήσεις και αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

18/10/2019	Εγκύκλιος στα σωματεία για την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, με την οποία
οι νομικές οντότητες που λειτουργούν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρέπει να καταχωρίσουν στο λεγόμενο Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων τους.

21/10/2019	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΑ
	Το Δ.Σ. του ΕΚΑ, στη συνεδρίαση της 26/9/2019, αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση του 31ου Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του, το οποίο
θα διεξαχθεί τo Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020.
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22/10/2019

 ΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ
Σ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – 24/10/2019

	Το ΕΚΑ κλιμακώνοντας τους αγώνες των εργαζομένων ενάντια στις
αντεργατικές διατάξεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, καλεί τον
κόσμο του Λεκανοπεδίου της Αθήνας σε Συλλαλητήριο, την Πέμπτη
24 Οκτώβρη 2019, στις 17:00, στην
πλατεία Συντάγματος.

Kostas Koutsaftikis/Shutterstock.com

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

23/10/2019	Εγκύκλιος στα σωματεία μας ενημερώνοντας ότι το 31ο τακτικό Συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020.
	Για να νομιμοποιηθούν τα Σωματεία, πρέπει να προσκομίσουν στο ΕΚΑ τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

24/10/2019	Καταδικάζουμε τις μαζικές απολύσεις προσωπικού που πραγματοποιούν ή απειλούν ότι θα πραγματοποιήσουν πολυεθνικές εταιρείες στο
χώρο του Φαρμάκου, όπως η περίπτωση της πολυεθνικής εταιρείας
φαρμάκου Angelini που σήμερα με
την νομική φόρμουλα της «εθελούσιας εξόδου» δείχνει την έξοδο στο
65% του προσωπικού της! Καλούμε την κυβέρνηση, τα Υπουργεία Υγείας και
Εργασίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και εκφράζουμε την συμπαράστασή
μας στον αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων για την υπεράσπιση των θέσεων
εργασίας τους.
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ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΑ – ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

	ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Σ.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

4/11/2019	Καλούμε εργαζόμενους και κάθε δημοκρατικό πολίτη του Λεκανοπεδίου της Αττικής, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 9 π.μ., στο Εφετείο Αθηνών, ημέρα
απολογίας του Νίκου Μιχαλολιάκου, αρχηγού της ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

7/11/2019	Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας
στο σωματείο (ΕΝΕΔΕΠ) εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της
COSCO και στον αγώνα που κάνει για
να υλοποιηθεί η ένταξη των λιμενεργατών στα ΒΑΕ.

66

Aerial-motion/Shutterstock.com

7/11/2019	Καταγγέλλουμε τις προκλητικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και τους σχεδιασμούς της
κυβέρνησης της ΝΔ για περιορισμό
και απαγόρευση των διαδηλώσεων. Όμως ό,τι και να κάνουν, οι εργαζόμενοι δε θα υποστείλουν τη σημαία των αγώνων τους και των διεκδικήσεών τους, δε θα σταματήσουν
την πάλη για να κατακτήσουν το δίκιο και τα αιτήματά τους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
7/11/2019	Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας
στην οικογένεια και τους συγγενείς
του 55χρονου εργάτη της ΛΑΡΚΟ,
πατέρα τριών παιδιών, που έχασε
τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα που προκλήθηκε από έκρηξη στο
χώρο του εργοστασίου. Ως ΕΚΑ θα
συνεχίσουμε να παλεύουμε για συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας στους
χώρους δουλειάς, για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και αμοιβής.

11/11/2019	Καλούμε την Τράπεζα Πειραιώς
να τηρήσει τη συμφωνία που η ίδια
η διοίκηση της τράπεζας υπέγραψε
με την ΟΤΟΕ και τον ΣΕΤΠ. Μια συμφωνία που ήρθε μετά από εξάμηνο
αγώνα των εργαζομένων των Σωματείων της Πειραιώς και της ΟΤΟΕ
και κατοχύρωνε τον εθελοντικό χαρακτήρα της μετάβασης ή μη στον
εργολάβο.

12/11/2019	Καταδικάζουμε την παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου στην ΑΣΟΕΕ από
την κυβέρνηση της ΝΔ και τις δυνάμεις των ΜΑΤ τη Δευτέρα 11 Νοέμβρη, ενάντια σε φοιτητές που αντέδρασαν στην απόφαση της Συγκλήτου να σφραγιστεί
το Πανεπιστήμιο μέχρι τις 17 Νοέμβρη. Η επέμβαση των ΜΑΤ κατ’ εντολή της
κυβέρνησης στέλνει σαφές μήνυμα ενάντια σε όσους αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους στη μόρφωση και στη δουλειά. Απέναντι στον αυταρχισμό και την
καταστολή απαντάμε με ενδυνάμωση του αγώνα για μόρφωση, δουλειά με δικαιώματα, ζωή με αξιοπρέπεια.
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18/11/2019	Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο ΜΜ, και συνολικά στους
εργαζόμενους της Wind, που για άλλη μια φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με την
τρομοκρατία της εργοδοσίας και δίνουν μέρες τώρα απάντηση με πολύμορφες
κινητοποιήσεις και νέα 24ωρη απεργία στις 18.11. Ο συνάδελφος, 6 μήνες μετά
την πρόσληψή του, κρίθηκε από τη διοίκηση της Wind ακατάλληλος, γιατί πρωτοστάτησε και απήργησε στις δυο 24ωρες απεργίες, 24/9 και 2/10, κόντρα στο
«αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα.
Απαιτούμε τώρα την ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου, να επιστρέψει
τώρα στην δουλειά. Να σταματήσει η δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης.

19/11/2019	Στηρίζουμε τον συνάδελφο Νίκο Χαραλαμπόπουλο που δικάζεται στις
21 Νοεμβρίου για «συκοφαντική
δυσφήμιση» εναντίον αξιωματικού,
που καταγγέλθηκε από στρατευμένους στο blog της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων και αφορούσαν πράξεις του συγκεκριμένου
αξιωματικού. Θεωρούμε υποχρέωση των συνδικάτων να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των στρατευμένων πολιτών, να μπορούν να εκφράζονται και να καταγγέλλουν περιστατικά βίας και
παρανομίας στο στράτευμα.

Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

25/11/2019	Η διοίκηση του ΕΚΑ, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Συντονιστικής
Επιτροπής Συνταξιούχων, αποφάσισε ομόφωνα να συμμετέχει στο
συλλαλητήριο για το ασφαλιστικό,
το Σάββατο 30 Νοέμβρη στα Προπύλαια. Καλούμε όλα τα σωματεία μέλη
και τους εργαζόμενους της Αθήνας
να πάρουν μαζικά μέρος στο συλλαλητήριο. Στις 30 Νοέμβρη διαδηλώνουμε με σύνθημα «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ».
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26/11/2019	Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη, αντεργατική ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς,
η οποία παρακωλύοντας την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και ενάντια στο ισχύον νομικό πλαίσιο, απαιτεί την προηγούμενη ενημέρωσή της για οποιαδήποτε επίσκεψη σε χώρο εργασίας της, ακόμη
και σε χώρους που έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι πελάτες της, όπως τα καταστήματα! Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς πρέπει να άρει άμεσα την παράνομη
αυτή διαδικασία και να μην προσπαθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να παρακωλύει τη
συνταγματικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική δράση.

john vlahidis/Shutterstock.com

27/11/2019	Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας
στον αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στη ΔΕΗ, ενάντια στο
νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση προς ψήφιση, και πλήττει την
επιχείρηση και τους εργαζόμενους.
Καλούμε τα σωματεία να στηρίξουμε
τον αγώνα των συναδέλφων, ενάντια
στην κατάργηση των Σ.Σ.Ε. και την
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, και να συμμετάσχουμε στο συλλαλητήριο που θα
πραγματοποιήσει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στις 27/11 στην Πλ. Συντάγματος.

28/11/2019	Στηρίζουμε το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό για την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης του κλάδου. Καλούμε τον υφυπουργό Τουρισμού να αποδείξει έμπρακτα
ότι το «επιτελικό κράτος» λειτουργεί, προχωρώντας τη λειτουργία τους, και δεν
κάνει την χάρη σε κάποιους μεγαλοξενοδόχους που επιθυμούν την κατάργησή
της.

3/12/2019	Καταγγέλλουμε τις παράνομες και εκδικητικές απολύσεις 24 συναδέλφων εργαζομένων από την Τράπεζα Πειραιώς, επειδή αρνήθηκαν να μετακινηθούν στη
νέα εταιρεία διαχείρισης «κόκκινων» δανείων. Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας
να παρέμβει, να εφαρμόσει την εργατική νομοθεσία και να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα, και καλούμε την διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς να ανακαλέσει τις παράνομες απολύσεις, διαφορετικά θα μας βρει απέναντί της.
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4/12/2019	Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους δίκαιους αγώνες που δίνουν καθημερινά συνάδελφοι για να διεκδικήσουν το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμα στην εργασία,
σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας και ισότιμη – αξιοπρεπή αντιμετώπιση στο
χώρο εργασίας τους. Δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι η επίθεση που δέχονται τα συνδικάτα, η τρομοκράτηση των εργαζομένων και η όποια απόπειρα
να καταστρατηγηθούν οι εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά κεκτημένα δε θα
μείνουν αναπάντητα.

10/12/2019	Στηρίζουμε την 24ωρη απεργία, που κήρυξε η ΟΤΟΕ και τα σωματεία μέλη μας
στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, για τις 11/12, διεκδικώντας σταθερή δουλειά
με δικαιώματα, ενάντια στις απολύσεις των 24 εργαζομένων που ανακοίνωσε
η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και ενάντια στις 50 απολύσεις που έκανε η Εθνική
Τράπεζα Ελλάδας σε συναδέλφους από τρίτες εταιρείες.

11/12/2019	Καταγγέλλουμε άλλο ένα περιστατικό συνδικαλιστικής δίωξης, αυτή την φορά
εναντίον της Προέδρου του ΣΥΔΑΠΤΤ, από την Εθνική Τράπεζα. Το
ΕΚΑ θα αγωνιστεί με όλες του τις
δυνάμεις ενάντια σε κάθε απόπειρα συνδικαλιστικής φίμωσης και
καταστρατήγησης των εργασιακών
σχέσεων.
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11/12/2019	Στήριξη στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργολαβικών εργαζομένων στην επιχείρηση Ελληνικά Πετρέλαια, που κήρυξαν 24ωρη απεργία για την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου,
καθώς η Διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ. βγάζει
στον δρόμο δεκάδες εργολαβικούς
εργαζόμενους, χωρίς καμία εξήγηση, χωρίς καμία αιτιολογία. Καλούμε
τη Διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ. να σταματήσει τον εκβιασμό και την εκμετάλλευση των
εργολαβικών συναδέλφων, και θα είναι δίπλα τους στον αγώνα για τη διεκδίκηση
του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία και την υπογραφή συλλογικής
σύμβασης.

17/12/2019	Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας
στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων
εργαζομένων στον ΟΤΕ, ενάντια στις
απολύσεις στις οποίες προτίθεται να
προχωρήσει η Διοίκηση του Οργανισμού. Το ΕΚΑ διαμηνύει στη Διοίκηση του ΟΤΕ ότι το συνδικαλιστικό
κίνημα δε θα κάτσει με σταυρωμένα
τα χέρια απέναντι σε τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές και ζητά την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με
βάση τις ανάγκες των εργαζομένων, εδώ και τώρα.

21/12/2019	Προκήρυξη απεργίας για το χρονικό διάστημα από 21-24/12/2019, 2731/12/2019 & 7-12/1/2020 για το προσωπικό των εταιρειών: «MELLON
GROUP OF COMPANIES», «PROJECT SOLUTIONS A.E.» & «MANPOWER
GROUP», που απασχολείται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
(ΟΤΕ).
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3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει εξ ορισμού διεθνιστικό χαρακτήρα τον οποίο επιβεβαιώνει σε κάθε
ευκαιρία μέσα από την δράση του σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την προαγωγή της συνδικαλιστικής αλληλεγγύης και συνεργασίας.
Το ΕΚΑ εδώ και χρόνια αναπτύσσει πλούσια διεθνή δράση και συνεργασία με τις ομόλογες οργανώσεις των Πρωτευουσών του εξωτερικού. Έχει διαρκή παρουσία σε Συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και δρώμενα της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Ευρώπης συνολικά μέσω της συμμετοχής του στο Δίκτυο των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών
Πρωτευουσών (ECTUN), του οποίου αποτελεί ιδρυτικό μέλος από το 1991.
Το 2018, το Δίκτυο των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, απέκτησε εσωτερική δομή
με αιρετή Μόνιμη Επιτροπή και Πρόεδρο μέσα από εκλογική διαδικασία. Αποτελεί αναγνώριση μείζονος σημασίας για τον διαχρονικά σημαντικό ρόλο του ΕΚΑ στις δράσεις του Δικτύου, η παμψηφεί
εκλογή της υπεύθυνης των Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΑ, Δρ Χριστίνας Θεοχάρη ως πρώτης Προέδρου και συντονίστριας του Δικτύου.
Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων υποστηρίζει και διεκπεραιώνει επίσης τις διαδικασίες συμμετοχής του
ΕΚΑ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με ευρεία θεματολογία Συνδικαλιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Κατά την τριετία 2017-2020 σημαντικά ήταν τα προγράμματα Labour INT 1, Labour INT
2 και UNM (Δίκτυο Μεταναστών), τα δύο τελευταία βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλαπλές δράσεις
για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας και την κοινωνία ευρύτερα, σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC). Οι δράσεις σε αυτόν τον τομέα
απηχούν την αλληλεγγύη και την ουσιαστική πολιτική και νομική στήριξη προς τους πρόσφυγες και
μετανάστες και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την συμμετοχή σε πρωτοβουλίες, συνεργασίες με
άλλους φορείς και εκδηλώσεις για την καταπολέμηση φαινομένων διακρίσεων, παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ρατσισμού, κ.ά.
Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων υποστηρίζει την παρουσία του ΕΚΑ στα διεθνή φόρα και συνδικαλιστικά συνέδρια και συμβάλλει στην ανάδειξη των μείζονος σημασίας θεμάτων που άπτονται των
δικαιωμάτων των εργαζομένων, της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της ειρήνης, της
προστασίας του περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της δίκαιης μετάβασης
σε μια κοινωνία και οικονομία φιλικών προς το περιβάλλον, της συνεργασίας των λαών.
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8-10/3/2017	ECTUN – 16η Συνδιάσκεψη των
Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (Esher-UK). Κεντρικό
θέμα της συνδιάσκεψης ήταν: «Ο
ρόλος των συνδικάτων των Πρωτευουσών στην ενσωμάτωση των
μεταναστών εργαζομένων». Στη
Συνδιάσκεψη το ΕΚΑ εκπροσώπησε
o Γενικός Γραμματέας Κώστας Κουλούρης και η υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Χριστίνα Θεοχάρη.

28-30/3/2017	CISL Ρώμης και Ριέτι – 18ο Συνέδριο. Το κεντρικό
θέμα του Συνεδρίου ήταν η ανάγκη για κοινή δράση για
την επίτευξη των στόχων των συνδικάτων στο κοινωνικό
και εργασιακό γίγνεσθαι κατά το επόμενο διάστημα. Την
αντιπροσωπεία του ΕΚΑ αποτελούσαν ο Κώστας Κουλούρης, Γενικός Γραμματέας του ΕΚΑ, ο οποίος απηύθυνε
χαιρετισμό και η Χριστίνα Θεοχάρη, Υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων.
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5-7/4/2017

 COO Μαδρίτης – 11ο Συνέδριο. Το
C
κεντρικό θέμα ήταν «Κατακτώντας
το μέλλον», όπου αναπτύχθηκαν οι
θέσεις των συνδικάτων για το τέλος
των πολιτικών λιτότητας και την οικονομική ανάκαμψη, εστιάζοντας
στην ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, την προστασία των
εργαζομένων έναντι των άτυπων
μορφών απασχόλησης και της επισφάλειας στην εργασία. Το ΕΚΑ εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα
Κώστα Κουλούρη και την υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Χριστίνα
Θεοχάρη.

28/11/2017

 O-OSLO. Διεθνής Συνδιάσκεψη στο Όσλο για την κρίση
L
στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις της στο κοινωνικό σύνολο, με τον τίτλο: «Ελλάδα - Η ξεχασμένη κρίση». Το
ΕΚΑ εκπροσώπησε η Χριστίνα Θεοχάρη, Υπεύθυνη του
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΑ.

17-19/1/2018	URIF CGT – 17η Συνδιάσκεψη. – Συζητήθηκαν οι μελλοντικές
δράσεις και παράλληλα έγινε η εκλογή της
νέας διοίκησης. Στις
18/1, υπήρξε ειδική
συνεδρία με θέμα: «Οι
περιοχές των Πρωτευουσών και οι δράσεις των συνδικάτων». Το ΕΚΑ εκπροσώπησαν ο Λευτέρης Τσομπάνογλου, Οικονομικός Γραμματέας και η Χριστίνα
Θεοχάρη, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων.
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31/1-2/2/2018 Τ
 ο ΕΚΑ επικεφαλής του Δικτύου
των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών
	ECTUN – Η 17η Συνδιάσκεψη των
Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών έλαβε χώρα στη Μάλτα.
Κεντρικό θέμα της συνδιάσκεψης
ήταν: «H αναγκαιότητα αύξησης των
αμοιβών, προκειμένου οι εργαζόμενοι που υπέστησαν τις επιπτώσεις της κρίσης να
μπορέσουν να ανακάμψουν». Στην φετινή Συνδιάσκεψη εξελέγη για πρώτη φορά
η Μόνιμη Επιτροπή με τριετή θητεία η οποία θα συντονίζει το δίκτυο. Πρόεδρος
του Δικτύου εξελέγη η Χριστίνα Θεοχάρη. Η εκλογή αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση του ρόλου και της ενεργού παρουσίας του ΕΚΑ σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στη Συνδιάσκεψη το ΕΚΑ εκπροσώπησε o Γενικός Γραμματέας Κώστας
Κουλούρης και η υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Χριστίνα Θεοχάρη.

3/3/2018	Τακτικό Συνέδριο ΕΚ Τύνιδας (URTT).
Το Συνέδριο πέραν της συνδικαλιστικής
είχε και πολιτική χροιά, αναδεικνύοντας τις αρχές της δημοκρατίας και του
κοσμικού κράτους, καθώς η Τυνησία
βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η
παρουσία των ξένων αντιπροσωπειών
που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους
προς τους εργαζομένους της Τύνιδας, ήταν μια σημαντική συμβολή στην προσπάθεια των συναδέλφων από το ΕΚ Τύνιδας να ενισχύσουν την εξωστρέφεια
και την δημοκρατία, ενάντια στον απομονωτισμό και την οπισθοδρόμηση. Το ΕΚΑ
εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Κουλούρης, ο οποίος απηύθυνε
χαιρετισμό, ο Οικονομικός Γραμματέας Λευτέρης Τσομπάνογλου και η υπεύθυνη
Διεθνών Σχέσεων Χριστίνα Θεοχάρη.
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28-29/5/2018 7
 ο Συνέδριο UIL Ρώμης και Λάτσιο.
Συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής
της ECTUN (Permanent Committee
of ECTUN). Το ΕΚΑ εκπροσώπησε η
Χριστίνα Θεοχάρη, Υπεύθυνη Διεθνών
Σχέσεων.

11-12/10/2018	Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «Κοινωνικός διάλογος - Προκλήσεις του μέλλοντος». Παρέμβαση με θέμα: «Κοινωνικός διάλογος για βιώσιμη ανάπτυξη και ο ρόλος των συνδικάτων των
Πρωτευουσών», έκανε η Υπεύθυνη
Διεθνών Σχέσεων, Χριστίνα Θεοχάρη.

8-9/11/2018

 CTUN – Σόφια. Συνάντηση της ΜόνιE
μης Επιτροπής (Μ.Ε.) του Δικτύου των
Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (ECTUN). Η Μ.Ε. εργάστηκε
για την προετοιμασία της επικείμενης
ετήσιας Συνδιάσκεψης που θα διεξαχθεί 18-20/3/2019 στη Σόφια. Ο τίτλος
της Συνδιάσκεψης θα είναι: «Μεταφορές και κινητικότητα στις Ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας». Κύριο
θέμα της Συνδιάσκεψης θα είναι: «Κινητικότητα στις Πρωτεύουσες στην ψηφιακή εποχή». Ένα δεύτερο θέμα που θα συζητηθεί είναι: «Ο λαϊκισμός και η άκρα
δεξιά».
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21-23/11/2018 C
 GIL Ρώμης και Λάτσιο – 6ο Συνέδριο. Το ΕΚΑ εκπροσώπησαν ο Γιώργος Κακαριάρης, Σύμβουλος Δημοσίων, Διεθνών Σχέσεων και Τύπου και
η υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών
Σχέσεων Δρ Χριστίνα Θεοχάρη, η οποία
απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους όλων
των ξένων αντιπροσωπειών. Σε παράλληλη εκδήλωση στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι ξένες αντιπροσωπείες συμμετείχαν σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Ο ρόλος των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών
Πρωτευουσών ως απάντηση στις πιέσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού
συστήματος στην αγορά εργασίας και τους εργαζομένους». O Γιώργος Κακαριάρης παρουσίασε την κατάσταση στην Ελλάδα και τις θέσεις του ΕΚΑ.

7/3/2019
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 ντιπροσωπεία των Σερβικών ΣυνΑ
δικάτων από το Εργατικό Κέντρο
Βελιγραδίου και από τον κλάδο των
Συγκοινωνιών επισκέφθηκε το ΕΚΑ.
Αντηλλάγησαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και την αναβάθμιση
των σχέσεων μεταξύ των δύο οργανώσεων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
18-20/3/2019 E
 CTUN – Η 18η Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών έλαβε χώρα στη Σόφια. Κεντρικό
θέμα της συνδιάσκεψης ήταν: «Κινητικότητα στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες και ο ρόλος των δημοσίων
συγκοινωνιών». Συζητήθηκαν επίσης
θέματα σχετικά με τις προτεραιότητες
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ΣΕΣ) εν όψει του επερχόμενου Συνεδρίου της, καθώς και θέματα
σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους κινδύνους
από την άνοδο του λαϊκισμού και της
άκρας δεξιάς. Στη Συνδιάσκεψη το ΕΚΑ
εκπροσώπησε o Γενικός Γραμματέας
Κώστας Κουλούρης και η υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρος του Δικτύου Χριστίνα Θεοχάρη.

8/10/2019	Έναρξη των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LABOUR-INT 2:
ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων ή/
και στην βελτίωση υπαρχουσών για
μια ομαλή ένταξη των εκπαιδευομένων
μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Το έργο LABOUR-INT υλοποιείται από μια
κοινοπραξία την οποία συντονίζουν από κοινού
οι ETUC, CEEP και EUROCHAMBRES, περιλαμβάνει
πλήθος εταίρων ανά την Ευρώπη και έχει την
ανάμειξη και την υποστήριξη διάφορων εθνικών,
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανώσεων.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΜΑΣ ΣΤΟ
www.labour-int.eu

#LABOURINT

ΕΠΑΦΕΣ
ETUC
etuc@etuc.org
+32 (0)2 224 04 11

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
CEEP
ceep@ceep.eu
+32 (0)2 219 27 98

EUROCHAMBRES
eurochambres@eurochambres.eu
+32 (0)2 282 08 50

ΕΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ
ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

79

o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΑ 31

8-9 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020

8/1/2020	Η CGT Île-de-France με αφορμή την
έναρξη του νέου έτους 2020 απέστειλε
στο ΕΚΑ το ακόλουθο μήνυμα:

Αγαπητοί Φίλοι, Αγαπητοί Σύντροφοι,
Όπως σίγουρα γνωρίζετε, ένα μεγάλο κοινωνικό κίνημα
ξεκίνησε στη Γαλλία στις 5 Δεκεμβρίου ενάντια στο σχέδιο
συνταξιοδότησης της κυβέρνησης και των εργοδοτών.
Η απεργία συνεχίζεται και εντείνεται. Μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο απεργιών, διαδηλώσεων και αγώνων στις 9, 10 και 11 Ιανουαρίου.
Αρνούμαστε να εργαστούμε περισσότερα χρόνια και να πάρουμε μικρότερη
σύνταξη. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι την απόσυρση αυτού του
οπισθοδρομικού νομοσχεδίου.
Παρά αυτήν την έντονη περίοδο, θα ήθελα να σας ευχηθώ ένα πολύ καλό
έτος αγώνα, προόδου και ειρήνης!

Φιλία και αδελφοσύνη.
Laurent Pagnier
Γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης Île-de-France CGT

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύν

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, ένα
στη Γαλλία στις 5 Δεκεμβρίου
των κυβερνήσεων και των ερ
Η απεργία συνεχίζεται και εντ
απεργιών, διαδηλώσεων και α

Αρνούμαστε να εργαστούμε π
λιγότερα χρήματα στη συντα
κινητοποιήσεις μέχρι την από
νομοσχεδίου.

Παρά αυτήν την έντονη περίο
πολύ καλό έτος αγώνα, προό
Θα σας δούμε σύντομα.
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4. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
Η κατάσταση του περιβάλλοντος επηρεάζει καθοριστικά τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων
και η προστασία του αποτελεί προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και τα δύο είναι
κρίσιμα μεγέθη που σηματοδοτούν διαχρονικά συνδικαλιστικούς αγώνες, διεκδικήσεις, απαιτήσεις
και ευαισθησίες με στόχο την αποτροπή των αρνητικών συνεπειών των εκάστοτε αναπτυξιακών
πολιτικών και επιλογών. Πρόκειται για επιλογές που διαταράσσουν, αποσταθεροποιούν και υπονομεύουν τους φυσιολογικούς κύκλους στον πλανήτη, με δραματικές επιπτώσεις στο κλίμα, στους
φυσικούς πόρους, στους ζωντανούς οργανισμούς, στην ίδια την επιβίωση του ανθρώπου.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνώς βρίσκεται εδώ και δεκαετίες η αλλαγή του κλίματος
ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης. Το φαινόμενο αποτυπώνεται καταιγιστικά μέσα από
ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καταρρακτώδεις βροχές, μακράς διάρκειας ξηρασίες και καύσωνες, αλλοπρόσαλλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Αποτέλεσμα αυτών είναι η τήξη των πάγων
και η επαπειλούμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας με απρόβλεπτες συνέπειες για τις παράκτιες περιοχές, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές των δασών, οι πλημμύρες κ.ά. Τα φαινόμενα αυτά
εμφανίζονται με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα και ένταση και οδηγούν σε φυσικές καταστροφές, καταστροφές βασικών υποδομών, καταστροφές της γεωργικής παραγωγής και σε απώλειες
ανθρωπίνων ζωών.
Στη χώρα μας, το φαινόμενο επί του παρόντος αντιμετωπίζεται με όρους πολιτικής προστασίας.
Αυτό όμως δεν αρκεί για να αποφύγουμε ανεξέλεγκτες και τραγικές καταστάσεις. Είναι αναγκαία η
έγκαιρη εκτίμηση της τρωτότητας σε αυτά τα φαινόμενα των ζωτικών υποδομών και κλάδων της
οικονομίας με παράλληλη άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας. Επιτακτική προβάλλει η
ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στη χώρα μας.
Το Περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της Αττικής θα είναι ο οδικός
χάρτης για την Αττική για τα επόμενα χρόνια. Η προσαρμογή αυτή πρέπει να γίνει με επιλογές
που θα βασίζονται στη επιστημονική γνώση. Παράλληλα, πρέπει να έχει κοινωνική προστιθέμενη
αξία για να μην δημιουργήσει κοινωνικό χάσμα και να αντισταθμίζει τις απώλειες που μπορεί να
υπάρξουν, διασφαλίζοντας μια δίκαιη μετάβαση (just transition) σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής και
κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν τομείς της οικονομίας που θα υποστούν αλλαγές και θα
οδηγήσουν σε παροπλισμό θέσεων εργασίας ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέοι τομείς που
θα απαιτήσουν νέες δεξιότητες.
Η δίκαιη μετάβαση προϋποθέτει τον έγκαιρο σχεδιασμό και πρόβλεψη ούτως ώστε να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι το τίμημα. Για τον λόγο αυτό το ΕΚΑ με διαχρονική παρουσία στα περιβαλλοντικά θέματα αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση των προβλημάτων του περιβάλλοντος και
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τώρα της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις τους στην εργασία και την ποιότητα ζωής των
εργαζομένων.
Για τα Συνδικάτα, οι κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από την κλιματική κρίση και τις οποίες
βιώνουν εντονότερα οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και τα πλέον αδύναμα στρώματα του πληθυσμού,
συνδέονται με την ενεργειακή φτώχεια, την κακή ποιότητα ζωής (ατμοσφαιρική ρύπανση, έλλειψη
πρασίνου, θόρυβος κλπ) που με την σειρά τους υποσκάπτουν την δημόσια υγεία.
Κατά την τριετία 2017-2020 το ΕΚΑ με έρευνες στο Λεκανοπέδιο, τα αποτελέσματα των οποίων
αποτέλεσαν οδηγό για τις δράσεις του στον συγκεκριμένο τομέα, ανέδειξαν τα προβλήματα του
αστικού χώρου και τις αρνητικές επιδράσεις τους στη ζωή των εργαζομένων, όπως αυτές ποσοτικοποιήθηκαν και προτεραιοποιήθηκαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Το ΕΚΑ και οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους διεκδικούμε την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης
ανάπτυξης που να συνδέει αρμονικά την κοινωνία με την οικονομία και το περιβάλλον. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής ευημερίας. Με την διαρκή παρουσία μας και τις θέσεις μας στα ζητήματα του περιβάλλοντος, διεκδικούμε
λόγο και ρόλο για τα Συνδικάτα με στόχο οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν να έχουν κοινωνικό
πρόσημο και αντίκρυσμα.
Ακολουθεί ενδεικτική αναφορά στις δράσεις μας στο τομέα του περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής.
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2/6/2017	Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου.

15/09/2017	Δελτίο Τύπου για τη βαρύτατη ρύπανση του Σαρωνικού από πετρελαιοκηλίδα.

Theastock / Shutterstock.com

20/6/2017	Δελτίο Τύπου για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή – Ιλισίων. Ζητάμε την ανάκληση της πρότασης για κατασκευή γηπέδου στο Πάρκο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 21/6 και ώρα 19:00.

28/11/2017	Εγκύκλιος – Πρόσκληση σε Ημερίδα του ΕΚΑ στις 16/12 στο Υπ. Μεταφορών
με θέμα: «Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες ως κοινωνικό αγαθό – Παρόν και
Προοπτικές».

12/12/2017	Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα, που οργανώνει το ΕΚΑ, με θέμα: «Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες ως κοινωνικό αγαθό-Παρόν και προοπτικές», το
Σάββατο 16/12, στις 10.30 π.μ. στο Υπουργείο Μεταφορών, με σκοπό την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών παράλληλα με
την αναπτυξιακή τους διάσταση.
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 μερίδα του ΕΚΑ στο Υπ.
Η
Μεταφορών με θέμα: «Οι
Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες ως κοινωνικό
αγαθό - Παρόν και προοπτικές».

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
19/12/2017	Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη στις 16/12 η ημερίδα του ΕΚΑ με θέμα τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, όπου κατετέθησαν απόψεις και προτάσεις από
όλους τους εμπλεκομένους με το συγκοινωνιακό έργο. Προχωρήσαμε σε έκδοση φυλλαδίου για τη διάχυση των προτάσεων και των συμπερασμάτων της
ημερίδας.

15/2/2018	Πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου στις 21/2/18 και ώρα 11.00, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο της Περιφέρειας Αττικής για την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας που παρήγγειλε η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με
το ΕΚΑ, και διεξήγαγε η εταιρεία MARC, με θέμα: «Συνθήκες διαβίωσης και
εργασίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής». Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στους τομείς της εργασίας και των συνθηκών
διαβίωσης τόσο στον πληθυσμό των εργαζομένων όσο και των ανέργων στην
Αττική. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα παρουσιάσουν η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο Πρόεδρος του ΕΚΑ Γιώργος Μυλωνάς και ο Γ.Γ. του ΕΚΑ
Κώστας Κουλούρης.

22/2/2018	Δελτίο Τύπου με τα συμπεράσματα της έρευνας, έκδοση εντύπου με τα βασικά
συμπεράσματα, δημοσίευση
της έρευνας.
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27/2/2018

 πιστολή στον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ. Ζητάμε συνάντηση για να ενημερώσουΕ
με για τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το ΕΚΑ με θέμα: «Συνθήκες διαβίωσης κι εργασίας στο λεκανοπέδιο
της Αττικής», με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

27/2/2018

 πιστολή στον Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. Ζητάμε συνάντηση για να
Ε
ενημερώσουμε τόσο για τα συμπεράσματα της ημερίδας με θέμα: «Οι Δημόσιες Συγκοινωνίες ως κοινωνικό αγαθό - Παρόν και προοπτικές», όσο και για
τα ευρήματα της έρευνας – δημοσκόπησης με θέμα: «Συνθήκες διαβίωσης
κι εργασίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής», όπου ένα μεγάλο κομμάτι αφορά το
Υπουργείο σας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

5/6/2018	Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου 2018.

25/7/2018	Δελτίο Τύπου για τις φονικές πυρκαγιές στην Αττική. Ενημερώνουμε τα Σωματεία-μέλη μας ότι
υπάρχει ανάγκη για αίμα. Μπορούν
επίσης να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Ραφήνας εφόσον επιθυμούν να
βοηθήσουν εθελοντικά σε απολύτως
αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης
στην περιοχή.
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11/6/2018	Εγκύκλιος στα σωματεία μας με οδηγίες για εργασία με αυξημένες θερμοκρασιακές συνθήκες και καύσωνα.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
5/6/2019	Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου. Διεκδικούμε την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης που
να συνδέει αρμονικά την κοινωνία
με την οικονομία και το περιβάλλον.
Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής ευημερίας.

17/9/2019

 αγκόσμια Ημέρα Δράσης για τον
Π
πλανήτη

	Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Δράσης για τον πλανήτη, το ΕΚΑ
καλεί όλους τους εργαζόμενους να
συμμετέχουν στη διαδήλωση στο
Σύνταγμα την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στις 6μ.μ. Οι επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής καταστροφής είναι πλέον ορατές και απειλούν με υποβάθμιση ή και
καταστροφή ζωές και περιουσίες.
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5. Δομή μεταναστών
Η Δομή μεταναστών ΕΚΑ παρέχει δια ζώσης και εξ αποστάσεως ομαδική και ατομική υποστήριξη
στους ξένους εργαζόμενους στην Ελλάδα με έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ενεργό συμμετοχή
των μεταναστών και προσφύγων στα συνδικάτα. Συγκεκριμένα παρασχέθηκαν υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής πληροφόρησης και νομικής συμβουλευτικής, καθώς και για ποικίλα θέματα που
εμπίπτουν στο πεδίο της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας.

Ομαδικά εργαστήρια
Τα ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης, είναι πλέον μια
σημαντική ενέργεια που αναπτύσσει η Δομή τα τελευταία χρόνια. Τα εργαστήρια είχαν ως στόχο την άμεση,
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ξένων εργαζομένων, μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικών με την
εργασιακή και μεταναστευτική νομοθεσία στη χώρα.
Στο διάστημα 2017- 2019 η Δομή συμμετείχε ενεργά
στο «Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων» του ΙΝΕ ΓΣΕΕ
σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον στήριξε με δράσεις στην
Αθήνα το έργο Labour INT των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων
στην τοπική αγορά εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο η Δομή Μεταναστών EKA πραγματοποίησε πέραν από τις καθημερινές ατομικές υπηρεσίες που παρέχει, 39 θεματικά ομαδικά εργαστήρια
ενσωμάτωσης για τρεις βασικές ομάδες εργαζομένων:
πολίτες Ε.Ε., μετανάστες, και πρόσφυγες/ αιτούντες
άσυλο που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην
Ελλάδα. Τα εργαστήρια ήταν σχεδιασμένα ανάλογα με
τις ανάγκες των συμμετεχόντων (γλώσσα, φύλο, επάγγελμα). Από αυτά 26 εργαστήρια υλοποιήθηκαν για
μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες και τα υπόλοιπα
σε μεικτές ομάδες.
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Κύριος στόχος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
ήταν να εξοικειωθούν οι πρόσφυγες και μετανάστες
με τα βασικά τους δικαιώματα στην Ελλάδα και ειδικά
με τις γνώσεις και τις πληροφορίες που χρειάζονται
για την ισότιμη ενσωμάτωσή τους στη χώρα. Επιπλέον
δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα σύνδεσης με την ελληνική κοινωνία μέσω της συλλογικής συμμετοχής σε
μεταναστευτικές κοινότητες και συνδικάτα.

Το έργο LABOUR-INT υλοποιείται από μια
κοινοπραξία την οποία συντονίζουν από κοινού
οι ETUC, CEEP και EUROCHAMBRES, περιλαμβάνει
πλήθος εταίρων ανά την Ευρώπη και έχει την
ανάμειξη και την υποστήριξη διάφορων εθνικών,
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανώσεων.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΜΑΣ ΣΤΟ
www.labour-int.eu
#LABOURINT

ΕΠΑΦΕΣ
ETUC
etuc@etuc.org
+32 (0)2 224 04 11

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
CEEP
ceep@ceep.eu
+32 (0)2 219 27 98

EUROCHAMBRES
eurochambres@eurochambres.eu
+32 (0)2 282 08 50

ΕΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ
ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Τα εργαστήρια έγιναν κατόπιν αιτήματος και σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηνών και τοπικούς φορείς που
παρέχουν υπηρεσίες υποδοχής στην Αθήνα όπως διαμονή, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ψυχολογική
και κοινωνική υποστήριξη. Στα εργαστήρια συμμετείχαν κατά κύριο λόγο ωφελούμενοι/ ες μετανάστες και
πρόσφυγες και πραγματοποιήθηκαν με διερμηνεία από
την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα στις γλώσσες που
ομιλούν οι ωφελούμενοι (Βουλγαρική, Γαλλική, Αραβική, και Φάρσι). Εντούτοις, το θεματικό αντικείμενο προσέλκυσε και έναν αριθμό εργαζομένων
όπως σύμβουλοι εργασίας διαφόρων φορέων, οι οποίοι επίσης χρειάζονταν εκπαίδευση στο πεδίο.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στην τριετία.
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ

Τι είναι το LABOUR-INT

Στόχοι του έργου LABOUR-INT είναι:

να προαγάγει την απασχόληση ως απαραίτητο
τμήμα της διαδικασίας με την οποία εντάσσονται
στην κοινωνία οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο.

να υποστηρίξει σε όλη την ΕΕ πολυεπίπεδα και
πολυπαραγοντικά μονοπάτια ένταξης όσων έχουν
αφιχθεί πρόσφατα από τρίτες χώρες, από τη στιγμή
της άφιξης έως τον ένταξη στον τόπο εργασίας,
αξιολογώντας και καταγράφοντας τις δεξιότητές
τους, καταρτίζοντάς τους και προσφέροντας
πρακτική άσκηση.

να καθιερώσει μια καινοτόμο προσέγγιση,
η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία,
στον διάλογο και στη δέσμευση των
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων
ως σημαντικών δραστών της αγοράς
εργασίας, και να δομήσει ή να
προαγάγει μια εποικοδομητική
Για να επιτύχει
συνεργασία με άλλους συναφείς
αυτούς τους
ενδιαφερομένους σε όλους
στόχους, το
τους τομείς –δημόσιο,
LABOUR-INT
ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό.
στηρίζεται στα
ενδιαφέροντα και στις
ικανότητες των
συνδικάτων, των εργοδοτών,
των εμπορικών και
βιομηχανικών επιμελητηρίων
και των ενώσεων μεταναστών.

Δημιουργία ικανοτήτων: το έργο αναβαθμίζει ήδη υφιστάμενες
ικανότητες. Στηρίζεται στην ικανότητα των εταίρων του έργου,
ξεκινώντας από τις βέλτιστες πρακτικές, για να δημιουργεί πλαίσια
λειτουργίας είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους παίκτες
στο πεδίο της ένταξης των μεταναστών και με θεσμούς της αγοράς
εργασίας.

Πιλοτικές δράσεις στραμμένες στο αποτέλεσμα: Έχουν υλοποιηθεί
πιλοτικές δράσεις σε όσα κράτη μέλη της ΕΕ εμφάνισαν ένα πιο ευνοϊκό
περιβάλλον, δομημένες πολιτικές για την αγορά εργασίας, μεγαλύτερη
παρουσία προσφύγων και συμπαγή παρουσία δικτύων εταίρων.
Προσαρμόζουν στις ειδικές συνθήκες των προσφύγων υφιστάμενα
εργαλεία ένταξης στην αγορά εργασίας και αναπτύσσουν νέα εργαλεία.
Δημιουργία δικτύων: Σε όλες τις δράσεις μπορούν να αναμειχθούν
πολλοί ενδιαφερόμενοι, ώστε να μεγιστοποιείται η συμμετοχή και
η ανάληψη ευθύνης σε επίπεδο ΕΕ και κρατών. Οι εταίροι του έργου
αναπαράγουν την πολυπαραγοντική δυναμική σε επίπεδο εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό, μέσω των εκλογικών περιφερειών τους.
Εργαλεία για την αξιολόγηση και την αντιστοίχιση των
δεξιοτήτων: οι δραστηριότητες του έργου δοκιμάζουν
αποτελεσματικά εργαλεία για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων, ώστε
να είναι ευκολότερη η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των προσφύγων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άμεσοι και κύριοι δικαιούχοι είναι
οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες, καθώς ωφελούνται
απευθείας από τη δράση και από το ότι τα συνδικάτα, οι εργοδοτικές
οργανώσεις, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και οι
ενώσεις μεταναστών μπορούν καλύτερα να τους βοηθήσουν να
ενταχθούν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας και στον τόπο
εργασίας.
Έμμεσοι δικαιούχοι είναι
οι εργοδότες της Ευρώπης, καθώς βελτιώνουν την πρόσβασή
τους στο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό που χρειάζονται.
οι εργαζόμενοι της Ευρώπης, καθώς προωθείται μια
δικαιωματική ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (EGSM)

Αποτελεί κοινό συμφέρον των εταίρων του έργου ένα σταθερό και
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες
των εταιρειών, το οποίο να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και ίση
μεταχείριση ανάμεσα στους ντόπιους και στους μετανάστες εργαζομένους.

Έτσι, στο πλαίσιο του LABOUR-INT, οι εταίροι του έργου συνέστησαν
μια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις Δεξιότητες και τη
Μετανάστευση (EGSM), για να αυξήσουν τις ικανότητες όλων των
παικτών εντός μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής ένταξης με θέμα
την αξιολόγηση και την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων, σύμφωνα
με τις ειδικές συνθήκες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.
Προϊόν του EGSM είναι ο ορισμός μιας προσέγγισης –η οποία θα
υποστεί εθνικές και τοπικές προσαρμογές– η οποία θα μπορούσε
να βοηθήσει τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους να
αναπτύξουν δράσεις και στρατηγικές οι οποίες θα αποσκοπούν στη
βελτίωση της ένταξης στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία αυτή
νοείται ως πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική, στάδια από τα οποία
πρέπει να διέλθει ένας νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας:
1. αξιολόγηση και καταγραφή δεξιοτήτων
2. ανάπτυξη δεξιοτήτων

3. αντιστοίχιση δεξιοτήτων και πρακτική άσκηση

Σε καθένα από αυτά τα στάδια
έχουν σπουδαίο ρόλο να
διαδραματίσουν πολυάριθμοι
δράστες, μεταξύ των οποίων
οικονομικοί και κοινωνικοί
εταίροι, δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες, ΜΚΟ και ιδρύματα
κατάρτισης.

03/ 05/2018	Μετά από αίτημα του Ελληνικού Συμβούλιου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) πραγματοποιήθηκε ομαδικό εργαστήριο στο Διαπολιτισμικό Κέντρο του ΕΣΠ «ΠΥΞΙΔΑ»
σε εξυπηρετούμενες άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες πρόσφυγες στον τομέα
της οικιακής εργασίας. Το σεμινάριο αφορούσε θέματα σχετικά με την εργατική νομοθεσία και αλλαγές στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πεδίο, τα βασικά
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των προσφύγων αιτούντων άσυλο στην
Ελλάδα και αναγνωρισμένων προσφύγων.
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30-31/05 2018	Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικά
εργαστήρια στην έδρα της οργάνωσης της δεύτερης γενιάς μεταναστών-Generation 2.0. Οι συμμετέχοντες ήταν νέοι, μετανάστες, πρόσφυγες και Ευρωπαίοι πολίτες, ηλικίας
μέχρι 35 χρονών, καθώς και υπάλληλοι της οργάνωσης.
	Πέραν από τα εργαστήρια, έγιναν
παραπομπές ωφελούμενων των οργανώσεων στις υπηρεσίες της Δομής
για νομική υποστήριξη στις εργασιακές και ασφαλιστικές τους υποθέσεις.

23/3/2018	Από τις αρχές του 2018 η Δομή Μεταναστών ΕΚΑ συμμετέχει στις επιτροπές
ένταξης του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηνών για θέματα Μεταναστών
και Προσφύγων με αντικείμενο την εργασία, εκπαίδευση και φύλο, και στήριξε
με εκθεσιακό περίπτερο την ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ζούμε Μαζί -Εργαζόμαστε μαζί», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων
και του ευρύτερου κοινού γύρω από το ζήτημα της πρόσβασης των μεταναστών,
προσφύγων και ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας.
	Συμμετοχή σε δράσεις των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
	Παρουσίαση των συνολικών δράσεων της Δομής Μεταναστών ΕΚΑ στο πλαίσιο
της συμμετοχής στο έργο Labour INT για την περίοδο 2017- 2019 στις απολογιστικές συναντήσεις στη Σόφια και Βρυξέλλες.
	Ως αποτέλεσμα η εμπειρία της Δομής Μεταναστών ΕΚΑ επιλέχτηκε να παρουσιαστεί μεταξύ των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται από τα συνδικάτα στην
Ευρώπη στην συνεδρίαση της Ομάδας πολιτικής ανάλυσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης (17
Οκτωβρίου 2018, Βρυξέλλες). Η τελευταία ήταν αφιερωμένη στην ανασκόπηση
της συμμετοχής των μεταναστών τρίτων χωρών και των μετακινούμενων εργαζομένων πολιτών της ΕΕ στην αγορά εργασίας.
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16/ 11/ 2018	Το ΕΚΑ καταγγέλλει στο Σ.ΕΠ.Ε. Καλλιθέας και στον Συνήγορο του Πολίτη τα
φαινόμενα ρατσιστικής συμπεριφοράς και mobbing σε εργαζόμενους με Αφρικάνικη καταγωγή από πολυεθνική εταιρεία. Εκπρόσωπος του Δ.Σ. του ΕΚΑ και η
σύμβουλος της Δομής Μεταναστών παραβρέθηκαν στις συναντήσεις της ομάδας
των εργαζομένων στο Σ.ΕΠ.Ε. και στον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ η υπόθεση
στάλθηκε στη συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας.

LABOUR-INT: ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο
2019 το ΕΚΑ υλοποίησε 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LabourINT. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
απόκτηση δεξιοτήτων και στην βελτίωση υπαρχουσών για μια ομαλή
ένταξη των εκπαιδευομένων μεταναστών και προσφύγων στην αγορά
εργασίας.
Οι εκπαιδευτικές ενότητες ήταν σχεδιασμένες με διαδραστικό τρόπο
όσον αφορά το νομικό πλαίσιο για
τη μετανάστευση, την κατάσταση της
ελληνικής αγοράς εργασίας, τις προκλήσεις που συνδέονται με τις διακρίσεις (συμπεριλαμβανομένου του
φύλου), τις συνθήκες εργασίας και
την ασφάλεια των προσφύγων στην
Ελλάδα. Τα σεμινάρια είχαν διάρκεια
12 ώρες / 3 ημέρες και υλοποιήθηκαν στο ΕΚΑ.
Οι 100 συμμετέχοντες, πρόσφυγες
και αιτούντες άσυλο από διάφορες
χώρες της Ασίας και Αφρικής πή92
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ραν μέρος ανάλογα με την ομιλούμενη γλώσσα σε μία από τις ομάδες
που δημιουργήθηκαν (1 Αραβική / 2
Φαρσί / 1 Γαλλική και 1 Μικτή ομάδα Γαλλική / Αγγλική γλώσσα) με την
αντίστοιχη διερμηνεία.
Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι παρακολούθησαν μαθήματα βασικών
ψηφιακών δεξιοτήτων και έδωσαν
εξετάσεις για πιστοποίηση. Επιπλέον
κλείστηκαν ατομικές συναντήσεις με
τα άτομα που ενδιαφέρθηκαν να λάβουν μέρος σε μία πιλοτική δοκιμή
διερεύνησης των επαγγελματικών
τους προσόντων και γνώσεων με
στόχο την καλύτερη πρόσβασή τους
στην ελληνική αγορά εργασίας.
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6. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
Η Ιατρική της Εργασίας είναι ξεχωριστός κλάδος της Ιατρικής Επιστήµης, που αναπτύχθηκε για την
αντιμετώπιση (δηλαδή πρόληψη και καταστολή) του επαγγελματικού κινδύνου υγείας. Διαφέρει
από τις άλλες ειδικότητες, διότι ασχολείται τόσο µε το άτοµο όσο και µε την εργασία, δηλαδή το
περιβάλλον, τις μεθόδους και την οργάνωση της εργασίας.
Το 1950 η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (∆ΓΕ), όρισαν τους
στόχους της ειδικότητας αυτής και είναι οι εξής:
•

Η προαγωγή και διατήρηση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων σε
όλα τα επαγγέλματα, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

•

Η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους της εργασίας και η πρόληψη των ασθενειών που οφείλονται στις συνθήκες εργασίας.

•

Η τοποθέτηση και διατήρηση του εργαζόμενου σε επαγγελµατικό περιβάλλον προσαρμοσμένο
στις φυσικές και ψυχολογικές του δυνατότητες, δηλαδή η προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο.

Η Ιατρός Εργασίας παρέχει συμβουλές σε εργαζόμενους ή εκπροσώπους τους σχετικά με θέματα
που τους απασχολούν και σχετίζονται με την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ήταν σε επαφή με σωματεία αλλά και εργαζόμενους, καθώς και με επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, ούτως ώστε να ενημερώνονται για θέματα που τους απασχολούν.
Ανεδείχθησαν και συζητήθηκαν προβληματισμοί που αφορούσαν συνθήκες και χώρους εργασίας,
επαγγελματική έκθεση σε παράγοντες, εργατικά ατυχήματα, αλλά και κοινά νοσήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν και για τον επαγγελματικό κίνδυνο, τις συνέπειες και τις επιπτώσεις του, την εκτίμηση των κινδύνων καθώς και την αξιολόγησή τους σε σχέση με τις επιπτώσεις στην υγεία.
Στην ιστοσελίδα του ΕΚΑ (http://www.eka.org.gr) υπάρχει ενότητα όπου η ιατρός εργασίας ενημερώνει για την κείμενη Νομοθεσία, για τα επαγγελματικά νοσήματα αλλά και κοινά νοσήματα όπως
π.χ. η γρίπη, ιός του Δ. Νείλου κ.λ.π.
Η Ιατρός Εργασίας συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στο ΣΥΑΕ
(Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας), όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας,
των τριτοβάθμιων οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων (τόσο του ιδιωτικού, όσο
και του δημόσιου φορέα), επιστημονικοί φορείς (ΤΕΕ, ΠΙΣ, ΕΕΧ). Το ΣΥΑΕ, γνωμοδοτεί σε όλα τα
θέματα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. Η γνωμοδότησή του αποτελεί νομοθετημένη προϋ-
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πόθεση για την έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων. Επίσης, εισηγείται για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση της νομοθεσίας.
Η Ιατρός Εργασίας παρακολούθησε και έλαβε μέρος σε πολλά Συνέδρια, είτε ως ομιλήτρια είτε ως
προεδρείο, όπου και ενημέρωνε εργαζομένους σε διαφορετικούς τομείς, για τους τρόπους προστασίας της υγείας τους, καθώς και τη Νομοθεσία που διέπει την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
Παρακολούθηση δύο Διεθνών Συνεδρίων στην Ρουμανία για θέματα Ιατρικής της Εργασίας
Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στην Εθνική Νομοθεσία τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για θέματα Yγείας
και Aσφάλειας στην εργασία. Ζητούμενο η ορθή τήρησή τους για την προστασία της Υγείας των
εργαζομένων.

26/4/2017	Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία – 28 Απρίλη.

26/6/2017	Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση της
θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα.

ChameleonsEye/Shutterstock.com

10/5/2017	Άρθρο Ιατρού Εργασίας για τον Επαγγελματικό Κίνδυνο.

23/1/2018	Άρθρο Ιατρού Εργασίας για την Υπνική Άπνοια, για τη Σπιρομέτρηση και για το
Stress για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία.

30/1/2018	Άρθρο Ιατρού Εργασίας για το Μεσοθηλίωμα.
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26/4/2018	Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα για την
Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία – 28 Απρίλη.

11/5/2018	Ομιλία σε ημερίδα της ΕΥΔΑΠ με θέμα: «Προστασία της υγείας των εργαζομένων».

22/10/2018

 μερίδα του Υπουργείου Εργασίας για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Η
Προκλήσεις & Προοπτικές για το μέλλον. Ομιλία με θέμα: «Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες & Τοξικές για την Υγεία, επικίνδυνες ουσίες», Πύργος Ηλείας.
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25/10/2018	Εγκύκλιος στα σωματεία
μας για την έκδοση φυλλαδίου από το ΕΚΑ για την
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Το ΕΚΑ θέλοντας
να αναδείξει για μία ακόμη
φορά το μείζον ζήτημα των
συνθηκών εργασίας των
εργαζομένων στη χώρα
μας, συνέταξε ένα πλαίσιο
προτάσεων ώστε η Υγεία
και Ασφάλεια στην Εργασία
να πάψει να αντιμετωπίζεται
ως δευτερεύον θέμα.

30/10/2018	Συνάντηση στα γραφεία του ΕΚΑ
πραγματοποιήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του Κινήματος Αλλαγής υπό τον εκπρόσωπο Τύπου
Παύλο Χρηστίδη και τον Γραμματέα
του Τομέα Εργασίας Χρήστο Μέγα
στο πλαίσιο της δράσης του ΕΚΑ για
την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
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31/10/2018	Αντιπροσωπεία του ΕΚΑ επεσκέφθη
τα Γραφεία των ΑΝΕΛ στη Βουλή,
όπου παρουσίασε τις προτάσεις του
Εργατικού Κέντρου για την Υγεία
και Ασφάλεια στην Εργασία, με
αφορμή την έκδοση του σχετικού
φυλλαδίου.

22/11/2018

 μιλία σε Ημερίδα της ΕΕΔΕ σχετικά με τους Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι ΕρΟ
γασίας και τη Διαχείριση των Επικινδύνων Ουσιών με θέμα: «Καρκινογόνες,
Μεταλλαξιογόνες & Τοξικές για την Υγεία, επικίνδυνες ουσίες».

30/11/2018

 ροεδρείο στο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο «Καρδιά, Διαβήτης και ΜυοσκελετιΠ
κά-όλες οι εξελίξεις» και ομιλία με θέμα: «Εργατικά ατυχήματα και Εργατική
Νομοθεσία».

13/2/2019	Άρθρο Ιατρού Εργασίας – Οδηγίες για τη γρίπη.

18-20/10/2019 4
 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής
Υγείας. Ομιλία με θέμα: «Ουσιαστική κάλυψης της Υγείας στους χώρους εργασίας, απεικόνιση της πραγματικότητας».

21/10/2019

Ομιλία στο Δήμο Ν. Ιωνίας με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία».

9/12/2019

Ομιλία σε εργαζομένους του Δ. Αθηναίων σχετικά με τα Λοιμώδη Νοσήματα.
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7. Νομική Υπηρεσία - Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Από το τελευταίο συνέδριο του ΕΚΑ μέχρι σήμερα, η ελληνική κοινωνία και ειδικότερα η εργατική
τάξη, βίωσε τις συνέπειες του τρίτου μνημονίου το οποίο αποτέλεσε το επιστέγασμα των μνημονιακών πολιτικών στο χώρο της εργασίας και πιο συγκεκριμένα στα εργασιακά δικαιώματα, με
συνέπεια την τροποποίηση των όρων των ατομικών συμβάσεων εργασίας επί τα χείρω και την
πλήρη απορρύθμιση των διαδικασιών για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Οι ίδιες
γενικευμένες εργοδοτικές αυθαιρεσίες των προηγουμένων ετών γιγαντώθηκαν ενώ ο φόβος των
εργαζομένων για την ίδια την υπόσταση της εργασιακής τους σχέσης αλλά και το ψαλίδισμα των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στο γραφείο νομικής υποστήριξης
αυτή την τριετία, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, αφενός την παροχή των νομικών συμβουλών σε εργαζόμενους που ζητούν καθημερινά να μάθουν τα δικαιώματά τους και αφετέρου στην
ενεργό συμπαράσταση σε εργαζόμενους και σωματεία στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα:
•

Η νομική υπηρεσία εκπόνησε τις θέσεις του ΕΚΑ για την απλήρωτη εργασία, εκδίδοντας τις
προτάσεις του σε ένα καλαίσθητο έντυπο με τον τίτλο «Απλήρωτη Εργασία: Μάστιγα στην
εποχή της κρίσης». Τα τελευταία επτά χρόνια όλοι βιώνουμε μια βίαιη επιβολή μνημονιακών
νόμων και μέτρων που έχουν επιφέρει καθίζηση του βιοτικού μας επιπέδου, ανεργία σε πολύ
υψηλά επίπεδα και καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και αυξανόμενη εργοδοτική ασυδοσία είναι το αποτέλεσμα
της κρίσης που όλο και βαθαίνει. Το ΕΚΑ από τη φύση του και τη δομή του ασχολείται και
προστατεύει εκτός από τα σωματεία μέλη του και μεμονωμένους εργαζόμενους μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που απευθύνονται σε εμάς. Με αυτές τις επαφές γνωρίζουμε και τις νέες αλλά
και παλιές τακτικές που εφαρμόζουν οι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι την άγνοια και το φόβο
των εργαζομένων. Το σημαντικότερο πρόβλημα που ανακύπτει είναι η απλήρωτη εργασία. Συνάδελφοι που εργάζονται ως δίωροι, τετράωροι ή εξάωροι είναι σύνηθες να είναι απλήρωτοι
για αρκετούς μήνες και όταν διεκδικούν τα χρήματα τους να απολύονται. Το ΕΚΑ παρεμβαίνει στους εργοδότες, προσφεύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά πολλοί εργοδότες ενώ
αναγνωρίζουν τις οφειλές, εκμεταλλεύονται την οικονομική αδυναμία των εργαζομένων και
στοχεύουν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Πρέπει στο σημείο αυτό να συνυπολογίσουμε και το
κόστος της προσφυγής στη δικαιοσύνη, σε συνδυασμό με την αυτονόητη χρονική καθυστέρηση στην απονομή της, κόστος το οποίο, σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους οφειλών, να καθιστά
ασύμφορη την προσφυγή αυτή. Η απλήρωτη εργασία όμως είναι σύνηθες φαινόμενο και σε
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Από την εμπειρική έρευνα που το ΕΚΑ έχει διεξαγάγει,
είτε με επιτόπιες αυτοψίες είτε με καταγγελίες είτε με αιτήματα παρεμβάσεων είτε με ερωτήματα στη Νομική Υπηρεσία, προκύπτει ότι το ποσοστό των εργαζομένων που λαμβάνει το μισθό
εκτός της προκαθορισμένης από το νόμο ή τη σύμβαση εργασίας ημέρα, έστω και κατά μία
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ημέρα, είναι πάνω από τους μισούς!!! Για το λόγο αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί τα φαινόμενα
ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στο χώρο εργασίας, τα οποία μάλιστα συνοδεύονται από ευθείες απειλές για μη καταβολή ούτε ενός ευρώ, φθάνοντας, σε κάποιες περιπτώσεις-ευτυχώς
λίγες ακόμα-, σε απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας του εργαζόμενου. Το γραφείο και
οι υπηρεσίες που παρέχει, έχουν ξεφύγει από τα στενά όρια των Αθηνών και λαμβάνει ερωτήματα πλέον και από επαρχιακές πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό δίνει καθημερινά απαντήσεις, είτε
τηλεφωνικά είτε διά ζώσης, σε ερωτήματα εργαζομένων. Ενώ κατά το αμέσως προηγούμενο
χρονικό διάστημα, το βασικότερο πρόβλημα των ερωτώντων ήταν οι μετατροπές των μορφών
εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερικής (εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα, μερική
απασχόληση κλπ.), τη σκυτάλη έχει πάρει η απλήρωτη εργασία, η οποία κυμαίνεται από καθυστέρηση καταβολής αποδοχών από ένα έως και είκοσι (20) μήνες σε κάποιες περιπτώσεις.
Οι παρεμβάσεις του γραφείου νομικής υποστήριξης, σε πρώτο στάδιο, έγκεινται ιδίως στην
προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, προκειμένου να υπάρξει σύντομη λύση.
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•

Παρενέβη (κατά τρόπο αποτελεσματικό σε πολλές περιπτώσεις) σε συμφιλιωτικές συναντήσεις
στην Επιθεώρηση Εργασίας ή/και στο Υπουργείο Εργασίας, επί τριμερών διαφορών των εργαζομένων με τους εργοδότες τους, καθώς και με πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσειςμέλη του και συμπαρίσταται με την παρουσία δικηγόρου σε όλη τη διαδικασία, παρέχοντας την
πλούσια εμπειρία του για την επίλυση των θεμάτων.

•

Το ΕΚΑ άσκησε, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας του, πρόσθετες παρεμβάσεις, τόσο σε εκκρεμείς δίκες εργαζομένων ατομικά, όσο και σε αγωγές που αφορούσαν σωματεία – μέλη μας, σε
αγωγές που αφορούσαν την προσβολή του κύρους απεργιακών κινητοποιήσεων. Δύο από τις
σημαντικότερες πρόσθετες παρεμβάσεις του ΕΚΑ ήταν στο Συμβούλιο Επικρατείας: η πρώτη
αφορούσε την αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης των εργοδοτικών ενώσεων στο χώρο της
ραδιοτηλεόρασης για την ακύρωση της επέκτασης της ΣΣΕ των τεχνικών ραδιοφώνου και η
δεύτερη αφορούσε την αίτηση του ΣΕΒ και άλλων εργοδοτικών ενώσεων για την ακύρωση της
προσαύξησης του κατώτατου μισθού με την παρέλευση χρόνου εργασίας (τριετίες), η απόφαση
επί της οποίας θα επηρεάσει άμεσα χιλιάδες χαμηλά αμειβόμενους εργαζομένους και η οποία
αναμένεται. Στα Δικαστήρια αυτά αλλά και σε πλήθος πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων στα οποία ασκήθηκαν πρόσθετες παρεμβάσεις, επιδιώξαμε να δοθεί φωνή στο ζωντανό εργατικό κίνημα, έτσι ώστε να μην αφήσουμε ούτε μια σημαντική νομική μάχη να δοθεί
χωρίς εμάς, για εμάς!

•

Συμμετέχουμε και παρεμβαίνουμε σε Γενικές Συνελεύσεις εργαζομένων, καταλήψεις, συγκεντρώσεις κλπ. προκειμένου να δώσουμε όσο το δυνατό πληρέστερες απαντήσεις στα ερωτήματά τους είτε γενικώς για εργασιακά ζητήματα είτε για την πορεία της δικής τους εργασιακής
σχέσης. Επίσης δίνουμε συμβουλές, όποτε ζητούνται, για τη τυπική και ουσιαστική διαδικασία
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σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων όσο
και κατά το στάδιο της κατάρτισής τους.
•

Συντάξαμε γνωμοδοτήσεις επί νομικών ζητημάτων όπου και όποτε χρειάστηκε, οι οποίες έχουν
ήδη χρησιμοποιηθεί από τους εργαζόμενους, ενώ απευθύναμε επιστολές σε εργοδότες και δημόσιες αρχές σχετικά με θέματα συνδικαλιστικής νομιμότητας, για ατομικά εργασιακά ζητήματα
ή και προτάσεις για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων προς όφελος των εργαζομένων.

•

Συμμετείχαμε σε ημερίδες που διοργανώνουν σωματεία ή φορείς με σχετικές παρουσιάσεις
(Ημερίδα για την ηθική και σεξουαλική παρενόχληση, Δήμος Κηφισιάς - Ιούνιος 2018 και ημερίδα ΔΣΑ / Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις μεταρρυθμίσεις στο Εργατικό Δίκαιο,
Ιανουάριος 2017 κλπ.)

•

Σημαντική συμβολή της Νομικής Υπηρεσίες ήταν η εκπόνηση των προτάσεων του ΕΚΑ προς το
Υπουργείο Εργασίας, για την επωφελή για τους εργαζομένους μεταβολή της νομοθεσίας. Έτσι,
μετά από δική μας πρόταση, το Υπουργείο την τελευταία τριετία έκανε τις εξής νομοθετικές
μεταβολές:
Α) Κήρυξε υποχρεωτική την αργία της 26ης Δεκεμβρίου.
Β)	Θέσπισε την απαλλαγή της αμοιβής των δικηγόρων ως προέδρων εφορευτικών επιτροπών σε αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων από το ΦΠΑ, με αποτέλεσμα την ελάφρυνση του κόστους των εκλογών για τα σωματεία.
Γ)	Θέσπισε την υιοθέτηση (και μάλιστα με ευρεία διακομματική συναίνεση) του «βάσιμου
λόγου απόλυσης». Με το ν. 4359/2016 κυρώθηκε ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ. Σύμφωνα με το άρθρο 24 αυτού: «Με σκοπό τη
διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος προστασίας των εργαζομένων
σε περιπτώσεις λύσης της σχέσης εργασίας, τα μέρη αναλαμβάνουν να αναγνωρίζουν: α.
το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο
λόγο που να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά τους ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας, β. το δικαίωμα
των εργαζομένων, των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς βάσιμο λόγο, σε επαρκή
αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση. Για αυτόν το σκοπό τα μέρη αναλαμβάνουν
να διασφαλίζουν ότι ο εργαζόμενος, που θεωρεί ότι η σχέση εργασίας του έχει λυθεί χωρίς
βάσιμο λόγο, έχει το δικαίωμα προσφυγής σε αμερόληπτο όργανο». Η πρόταση να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις για την απόλυση (Ν.3198/1955), έγινε διότι από την
εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο της έννοιας του «βασίμου λόγου» στο δίκαιο της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης και μέχρι και σήμερα, τα δικαστήρια της ουσίας (Πρωτοδικεία),
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παρουσιάστηκαν διστακτικά στο να αναγνωρίσουν την πραγματική φύση της διάταξης αυτής και ουσιαστικά διαστρεβλώνουν τη βούληση του νομοθέτη, θεωρώντας ότι το ισχύον
σύστημα παρέχει επαρκή προστασία στον απολυόμενο εργαζόμενο. Δυστυχώς όμως η νέα
Κυβέρνηση τον Αύγουστο, υπαναχωρώντας από τη δική της θέση, κατήργησε εξ’ υπαρχής
την πολύ ευνοϊκή αυτή διάταξη, δηλ. ότι οι απολύσεις θα πρέπει να αιτιολογούνται από τον
εργοδότη.
•

Η νομική υπηρεσία διά του νομικού συμβούλου του ΕΚΑ, ήταν πάντοτε επιβοηθητικά παρούσα
στις συναντήσεις της Διοίκησης του ΕΚΑ με την ηγεσία των Υπουργείων, παρέχοντας υποστήριξη επί των θέσεων και προτάσεων του ΕΚΑ.

•

Δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει τις
πρώτες πληροφορίες επί συνταξιοδοτικών θεμάτων, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συνταξιοδότησης.

•

Συμμετείχε στην εκπαίδευση προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος LABOUR INT, που αφορά την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά
εργασίας, σχετικά με βασικά ζητήματα του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα και με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ωφελουμένων.

Και την επόμενη τριετία, η Νομική Υπηρεσία και το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του ΕΚΑ θα
συνεχίσει να παρέχει μία από τις ουσιαστικότερες και πλέον χρήσιμες και ιδίως αποτελεσματικές
δράσεις προς τους εργαζόμενους και τις οργανώσεις-μέλη.
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8. Αθλητισμός
Επιτροπή ποδοσφαίρου
12/2/2017
& 19/2/2017	Συλλογή δείγματος μυελού των
οστών από τους αθλούμενους των
ποδοσφαιρικών ομάδων σε συνεργασία με το σύλλογο «Όραμα Ελπίδας, Τράπεζα Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών».

12/11/2017	Συλλογή ειδών ένδυσης-υπόδησης, τροφίμων μακράς διάρκειας και ειδών υγιεινής για τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Μάνδρας. Συλλέχθηκαν συνολικά
32 κούτες προϊόντων, οι οποίες μεταφέρθηκαν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

3/12/2018	Φιλικός αγώνας αλληλεγγύης της
Μικτής Ε.Κ.Α με τους παλαιμάχους
Α.Ε.Κ για τη στήριξη του Κοιν.Σ.Επ. Σύλλογος ΑμεΑ «ΜΑΝΑ», θεραπευτηρίου για παιδιά με ειδικές ικανότητες.
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1/12/2017-20/12/2017	Εσωτερική πρωτοβουλία αλληλεγγύης και
συλλογή χρημάτων ανά
ομάδα για την ενίσχυση
του νεογέννητου ανιψιού του συναδέλφου
και συναθλητή Γιάννη
Κυρατσή, που έχριζε
άμεσα κοστοβόρου χειρουργείου για την αποκατάσταση σοβαρού ζητήματος.

Οι τροπαιούχοι 2017-2019 είναι:
2017
• Πρωταθλητής: Αναγέννηση Γαλατσίου
• Κυπελλούχος: Napoli F.C
• Πρωταθλητής «Ευ Αγωνίζεσθαι»: Αργοναύτες
• Κύπελλο Ήθους: Ένωση
• Κύπελλο Ήθους: Κεραυνός
• Υπερκυπελλούχος: Napoli F.C
2018
• Πρωταθλητής: Napoli F.C
• Κυπελλούχος: Ατρόμητος Αιγάλεω
• Πρωταθλητής «Ευ Αγωνίζεσθαι»: Βέγας
Ηλιούπολης
• Κύπελλο Ήθους: Ένωση
• Κύπελλο Ήθους: Φοίνικας
• Υπερκυπελλούχος: Ατρόμητος Αιγάλεω
2019
• Πρωταθλητής: Α.Ε Βόδιστρα
• Κυπελλούχος: Ένωση
• Πρωταθλητής «Ευ Αγωνίζεσθαι»: Πήγασος
• Κύπελλο Ήθους: Π.Κ.Ε ΟΤΕ
• Κύπελλο Ήθους: Κεραυνός
• Υπερκυπελλούχος: Ένωση
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Επιτροπή Μπάσκετ • www.ekabasket.gr
Το ΕΚΑ εποπτεύει και λειτουργεί εδώ και 33 χρόνια το μεγαλύτερο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην
Ευρώπη.
100 και πλέον ομάδες και περισσότεροι από 2000 εργαζόμενοι αθλητές και
αθλήτριες ξεκινούν κάθε χρόνο την 1η βδομάδα του Οκτώβρη τους αγώνες
τους που ολοκληρώνονται στα τέλη του Ιούνη.
Και όμως ήταν σαν χθες, Σεπτέμβριος του 1986, που μία ομάδα εθελοντών από μόλις οκτώ διαφορετικούς εργασιακούς χώρους, συνέστησε την πρώτη επιτροπή μπάσκετ την ΕΠΕΑ και διοργάνωσε το 1ο πρωτάθλημα σε ανοιχτά γήπεδα στην Αθήνα. Από τότε μέχρι σήμερα και σε συνδυασμό με την μεγάλη άνθηση του μπάσκετ που ακολούθησε την τεράστια επιτυχία της Εθνικής στο
Eurobasket 87 αλλά και τις επιτυχίες των επόμενων χρόνων σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, το
εργασιακό μπάσκετ βρήκε και αυτό το δικό του δρόμο και έφτασε να είναι σήμερα ένα άρτια οργανωμένο πρωτάθλημα με τεράστια απήχηση σε όλους τους εργασιακούς χώρους.
Στα 33 χρόνια του πρωταθλήματος έχουν πάρει μέρος περισσότερες από 300 ομάδες και 10.000
αθλητές.
Το πρωτάθλημα τελεί και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και συνεργάζεται με κάθε αντίστοιχο φορέα, για την προώθηση του μαζικού και εργασιακού αθλητισμού.
Νίκος Γκάλης
Το 2017 έγινε ακόμη ένα μεγάλο βήμα προόδου με τη
σύσταση από την Επιτροπή του μπάσκετ ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία Εργασιακή
Εταιρική Καλαθοσφαίριση Αττικής.
Σκοπός του σωματείου είναι η προαγωγή και καλλιέργεια του μαζικού εργασιακού αθλητισμού πάνω στα
πρότυπα και στην τεράστια εμπειρία των προηγουμένων διοικήσεων που κατάφεραν ακόμη και στις πιο
δύσκολες περιόδους να κρατήσουν ζωντανό αυτό το
πρωτάθλημα.

Από το 2008 που το πρωτάθλημα μας
μετονομάσθηκε σε ‘Νίκος Γκάλης’ ο
Κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερες ομάδες συμπράτ- μεγαλύτερος αθλητής της Ελλάδας βρίσκεται
τουν στις δράσεις και βοηθούν για ένα καλύτερο ποιο- συνέχεια στο πλευρό μας και βοηθάει σε κάθε
μας προσπάθεια.
τικά πρωτάθλημα.

107

o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΑ 31

8-9 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020

Η πολύπλευρη δράση του ΕΚΑ basket δεν περιορίζεται μόνο στους 1400 εσωτερικούς αγώνες
μεταξύ των ομάδων του αλλά επεκτείνεται και σε
τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, είναι δίπλα σε κάθε
ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες και τέλος εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό σε παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά τουρνουά.

Από την επίσκεψη του ΕΚΑ με τον Νίκο Γκάλη στο
σπίτι των κακοποιημένων παιδιών στην Βεργίνα

Ο Πρόεδρος της επιτροπής του ΕΚΑ BASKET Πέτρος
Κελέσης με τον Παναγιώτη Φασούλα

ΕΚΑ Basket o καλύτερος πρεσβευτής
Το ΕΚΑ μπάσκετ καλύπτει τις συμμετοχές όλων των
μικτών ομάδων στο εξωτερικό και αυτές οι ομάδες είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος. Οι αθλητές
καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα έξοδα (μεταφορά, παραμονή, διατροφή) χωρίς καμία επιπλέον βοήθεια από
πουθενά όταν όλες οι υπόλοιπες αποστολές έχουν την
απαραίτητη κρατική μέριμνα.
•
•
•
•

Θεσσαλονίκη – Βέροια – Καβάλα Γιάννινα – Κομοτηνή – Λάρισα
Ηράκλειο – Χανιά – Χίος
Κωνσταντινούπολη – Ελσίνκι Βελιγράδι – Λουλέ
Μπουργκάς
Νόβισαντ – Μάριμπορ Μοντεκατίνι

Το ταξίδι συνεχίζεται γιατί η χαρά που βιώνουμε μέσα
από αυτές τις περιπλανήσεις δεν πληρώνεται με τίποτα
στον κόσμο.
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Μικτές ΕΚΑ
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΕΚΑ είναι και η
λειτουργία των μικτών ομάδων οι οποίες μας εκπροσωπούν σε Πανελλήνιο, Πανευρωπαϊκό και
Παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας στο παλμαρέ τους
τεράστιες επιτυχίες.
Οι μικτές καλύπτουν όλες τις ηλικιακές κατηγορίες από 35 έως και 60+.
Μέσα στο 2019 είχαμε συμμετοχή 5 ομάδων στο
Πανελλήνιο της Χίου, 4 ομάδων στο Παγκόσμιο
της Φιλανδίας ενώ είχαμε συμμετοχή σε τουρνουά σε Κωνσταντινούπολη, Λουλέ Μπουργκάς, Κομοτηνή και Βελιγράδι.
Για το 2020 ο προγραμματισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συμμετοχή 6 ομάδων στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα βετεράνων που θα γίνει τον Μάιο στο Ηράκλειο της Κρήτης και 5 ομάδων στο Πανευρωπαϊκό της Μάλαγα στην Ισπανία που θα γίνει από 25 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2020.
Το ΕΚΑ Basket χαρακτηρίζεται και από τις κοινωνικές του δράσεις, τις οποίες εντάξαμε σε ένα
πρόγραμμα που το ονομάσαμε «Ασίστ Αλληλεγγύης».
Το Πρωτάθλημά μας λοιπόν υπήρξε ο πρώτος
και ο μοναδικός φορέας Εργασιακού Αθλητισμού
που συνέβαλε στην Πνευματική και Σωματική
Εξέλιξη των Παιδιών με Νοητική Υστέρηση και
Αυτισμό της «Ανοιχτής Αγκαλιάς», εντάσσοντάς τα στις διοργανώσεις του.
Το ΕΚΑ Basket αποτέλεσε και ένα σταθμό για την
Κοινωνική Επανένταξη των Παιδιών της Απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους και
συμμετείχαν για πολλά χρόνια στο Πρωτάθλημά
μας, ενώ διοργανώσαμε μαζί τους «Τουρνουά
Επανένταξης». Επιπλέον ο φορέας μας βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με την ΟΣΕΚΑ (Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο) και στηρίζει έμπρακτα κάθε της
ενέργεια. Ουσιαστική ήταν η παρουσία επίλεκτων αθλητών του ΕΚΑ στη γιορτή που διοργάνωσε η
ΟΣΕΚΑ στην πλατεία Συντάγματος στο 2ο Hope Streetball, με σκοπό να τιμηθεί η Παγκόσμια ημέρα
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Ατόμων με αναπηρία, η 3η Δεκέμβρη. Οι αθλητές μας πέραν των αγώνων επίδειξης αγωνίστηκαν και με αμαξίδια αποκομίζοντας μία τεράστια
εμπειρία και ένα μάθημα ζωής και θέλησης.
Η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο κανένα. Έτσι σε συνεργασία με το ΟΑΚΑ
και άλλους φορείς, οργανώνουμε Συλλογές
Τροφίμων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του
πληθυσμού, Έλληνες και Πρόσφυγες, με σπουδαίους Αθλητές του Ολυμπιακού και του Παραολυμπιακού Κινήματος, να συνδράμουν προς
αρωγή μας.
Στην προσπάθειά μας συντάσσονται και σημαντικοί άνθρωποι του πνεύματος, όπως ο Γρηγόρης
Βαλτινός, που μας στηρίζουν μέσω της τέχνης
τους.
Στα κοινωνικά μας προγράμματα εντάχθηκε και
το Πρωτάθλημα Γυναικών, το οποίο διεξάγει Φιλανθρωπικά Τουρνουά, με σπουδαιότερο εκείνο,
που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Εκστρατεία για «Το Ροζ Φύλλο του Αγώνα της
Ζωής», για την υπεύθυνη της ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς Ράνια Αλεβυζάκη, ώστε να κερδίσει τη Λευχαιμία και το Ροζ Φύλλο του Αγώνα
της Ζωής της... Το οποίο, με την βοήθεια όλων
μας ΚΕΡΔΙΣΕ!!!
Τη χρονιά που μας πέρασε οι αθλητές των 50 και
60+ είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μαζί με
τις οικογένειες τους το Ελληνικό Πατριαρχείο
όπου τους δέχθηκε ο ίδιος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά για το
πρωτάθλημά μας. Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής
μπάσκετ Σάββας Ανεστιάδης παρέδωσε στον Παναγιότατο αναμνηστικό λάβαρο του ΕΚΑ basket
‘Νίκος Γκάλης’
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Ο Αλέκος Αραμπατζόγλου είναι η πλέον εμβληματική φυσιογνωμία του ΕΚΑ BASKET με
συνεχή παρουσία σε όλα τα ΔΣ από την αρχική
τους σύσταση έχοντας περάσει από όλα τα πόστα αλλά πάντα πιστός στρατιώτης και πάντα στη
πρώτη γραμμή.

Τελετή έναρξης περιόδου 2019-20
Όπως κάθε χρόνο η τελετή έναρξης του πρωταθλήματος ΕΚΑ Basket «Νίκος Γκάλης»,
είχε ιδιαίτερη σημασία για τη διοίκηση και τους
συμμετέχοντες. Υποδεχτήκαμε στο Akanthus
Summer Club μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας και τις καινούργιες ομάδες και περάσαμε ένα όμορφο βράδυ αφιερωμένο στο μπάσκετ
στους εργαζόμενους και σε 2 πολύ ξεχωριστές
εθνικές ομάδες. Η μεγάλη παρουσία του κόσμου
αλλά και των προσωπικοτήτων του αθλητισμού
που βρέθηκαν, έδωσαν ξεχωριστή αίγλη σε αυτή
την ημέρα και δύναμη στην επιτροπή μας.
Την πολιτεία εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς ο
οποίος απένειμε τιμητικό βραβείο στην Εθνική
ομάδα Κωφών Γυναικών, η οποία κατέκτησε την
1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης τίμησε
με την παρουσία του την εκδήλωση και απένειμε τιμητικό βραβείο στην Εθνική ομάδα της ΟΣΕΚΑ αθλητών μπάσκετ με αμαξίδια, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Division C, που έγινε στη Σόφια. Οι αθλητές της ΟΣΕΚΑ, αλλά και οι αθλήτριες της Εθνικής
Κωφών Γυναικών αποτέλεσαν κομμάτι της γιορτής μας.
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Παρών και ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Αθήνας, Γιώργος Μυλωνάς ο οποίος
βραβεύτηκε από τον πρόεδρο του ΕΚΑ BASKET
Πέτρο Κελέση για τη στήριξη στο πρωτάθλημά
μας.

Επιτροπή ΕΚΑ Μπάσκετ για την περίοδο 2019-2020
Πρόεδρος: Κελέσης Πέτρος • Γενικός Γραμματέας: Μυλωνάκης Γιάννης • Αντιπρόεδρος: Ανεστιάδης Σάββας • Ταμίας: Πλατής Θανάσης • Μέλη: Αραμπατζόγλου Αλέκος, Ρίζος Τάσος, Τσεκούρας Παναγιώτης, Δαλάτσης Δημήτρης
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9. Πολιτισμός
Το ΕΚΑ κατά την τριετία 2017-2020 μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες προσπάθησε στο μέτρο του
εφικτού να διατηρήσει ζωντανή την παρουσία του και στα θέματα του πολιτισμού. Ακολουθεί ενδεικτική αναφορά σε σχετικές δράσεις.

8/3/2017	Δελτίο Τύπου για την ημέρα
της Γυναίκας – 8 Μάρτη

14/6/2017	Εγκύκλιος στα σωματεία – Πρόσκληση σε εκδήλωση της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης στο Θέατρο Βράχων στις 6 Ιουλίου και ώρα 21:00.

15/11/2017	Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης του Πολυτεχνείου και στην πορεία διαμαρτυρίας προς την Αμερικανική Πρεσβεία στις 17/11.

113

o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΑ 31
22/1/2018

8-9 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020

 πιστολή στην Υπ. Εργασίας με θέμα: Ανέγερση Θεάτρου και Πολιτιστικού
Ε
Κέντρου του Ε.Κ.Α.

28/2/2018	Εγκύκλιος στα σωματεία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
8 Μάρτη με μια καλλιτεχνική εκδήλωση, προσκαλώντας την Πέμπτη 8 Μαρτίου
συναδέλφισσες συνδικαλίστριες, στον πολυχώρο Vault Theatre Plus (Μελενίκου
26, Γκάζι, Βοτανικός), για να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού η Διάφανη», που θα δοθεί αποκλειστικά για το ΕΚΑ.

7/3/2018	Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μάρτη.

7/6/2018	Εγκύκλιος στα σωματεία μας. Το Δ.Σ.
και η Γραμματεία Πολιτισμού του ΕΚΑ,
στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεών του, εξασφάλισε εισιτήρια για το
standup comedy παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου «ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΕΛΟΣ!!! ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ!!!» στις 27/6.
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15/11/2018	Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας,
τους εργαζόμενους, τους νέους,
τους ανέργους και τους συνταξιούχους του Λεκανοπεδίου της Αθήνας,
να δώσουν δυναμικό παρών στις εκδηλώσεις μνήμης του Πολυτεχνείου και στην πορεία διαμαρτυρίας
προς την Αμερικανική Πρεσβεία, το
Σάββατο 17 Νοεμβρίου.

27/2/2019	Εγκύκλιος στα
σωματεία για
τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας
8 Μάρτη με
μια καλλιτεχνική εκδήλωση,
προσκαλώντας την Παρασκευή 8 Μαρτίου συναδέλφισσες συνδικαλίστριες, στο χώρο τέχνης και πολιτισμού Χυτήριο (Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός), για να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες», που θα δοθεί
αποκλειστικά για το ΕΚΑ.

7/3/2019	Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μάρτη. Καλούμε
τις εργαζόμενες της Αθήνας, τις άνεργες, τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου
να πυκνώσουν τις γραμμές των Σωματείων και τους συλλογικούς αγώνες. Προς
την κατεύθυνση αυτή η ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 8 Μάρτη, Παναττική 2ωρη στάση εργασίας (13:00 με 15:00) για τη διευκόλυνση συμμετοχής
όσων επιθυμούν στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις.
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14/11/2019	Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Εορτασμού
της Επετείου Εξέγερσης του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973, τιμά και χαιρετίζει την ύψιστη αντιδικτατορική πράξη αποδίδοντας φόρο τιμής στον ιστορικό
χώρο του Πολυτεχνείου. Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας, τους εργαζόμενους
και κάθε δημοκρατικό πολίτη του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, να δώσουν δυναμικό παρών στις εκδηλώσεις μνήμης του Πολυτεχνείου και στην πορεία διαμαρτυρίας προς την Αμερικανική Πρεσβεία, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου.
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10. Επικοινωνία-Ενημέρωση
Γραφείο Τύπου
Το Γραφείο Τύπου του ΕΚΑ διασφάλισε
την συνεχή επικοινωνία με τα Σωματεία
ή Συλλόγους μέλη του ΕΚΑ, έτσι ώστε με
αμεσότητα να προβάλλει τα αιτήματα και
τις κινητοποιήσεις τους, καθώς και τη
δημοσιοποίηση των δράσεών τους προς
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).
Μέσω των Δελτίων Τύπου και λοιπών
ανακοινώσεων δόθηκε έμφαση στην
ανάπτυξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους συναδέλφους μας που
αντιμετωπίζουν προβλήματα και προσπαθήσαμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη αντιμετώπιση
των αντιξοοτήτων και των προβλημάτων τους.

Ιστοσελίδα του ΕΚΑ
http://www.eka.org.gr
Η ιστοσελίδα του ΕΚΑ αποτελεί ένα
μέσο διαρκούς επικοινωνίας και ενημέρωσης των εργαζομένων, με διαρκώς
αυξανόμενη επισκεψιμότητα.

117

o ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΑ 31

8-9 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020

Το ΕΚΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
http://www.facebook.com/Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας
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11. Διοίκηση του ΕΚΑ
Μέλη
1.

Μυλωνάς Γεώργιος

Πρόεδρος

2.

Κούνιδας Νικόλαος

Αναπλ. Πρόεδρος

3.

Κομματάς Ανδρέας

Αντιπρόεδρος

4.

Κουλούρης Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας

5.

Κουλουμπαρίτσης Παναγιώτης Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

6.

Τσομπάνογλου Ελευθέριος

Οικονομικός Γραμματέας

7.

Σχίζας Νικόλαος

Οργανωτικός Γραμματέας

8.

Γιαμπουράνης Χρήστος

Αναπλ. Οργανωτ. Γραμματέας

9.

Κατσώτης Χρήστος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

10.

Περράκης Αλέξανδρος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

11.

Μαυροκέφαλος Νικόλαος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

12.

Λαμπίρης Παναγιώτης

Έφορος

13.

Τσιτούρας Ευάγγελος

Έφορος

14.

Σταύρου Λαμπρινή

Έφορος

15.

Κακαριάρης Γεώργιος

Σύμβουλος Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου

16.

Αναγνώστου Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

17.

Μενεγάκη Ελένη

Μέλος Δ.Σ.

18.

Βαρδάκης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

19.

Στεφανάκης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

20.

Κανάκης Ανέστης

Μέλος Δ.Σ.

21.

Τσαγκατάκη Μαρία

Μέλος Δ.Σ.

22.

Μανιάτης Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ.

23.

Γκιουλάκης Ηλίας

Μέλος Δ.Σ.

24.

Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής

Μέλος Δ.Σ.

25.

Πραβητιανός Παναγιώτης

Μέλος Δ.Σ.

26.

Γιακουμής Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ.

27.

Σφυρόερας Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.

28.

Κόκκαλης Ηλίας

Μέλος Δ.Σ.

29.

Πλέσσας Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.

30.

Σαράντης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

31.

Κοιλάκου Σταυρούλα (Σίλβια)

Μέλος Δ.Σ.
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