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1. Εισαγωγικό σημείωμα.
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα
κατά το 2015-16*

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, κατέγραψε και για το 2015-16 τον αριθμό των
απεργιών, συνεχίζοντας το εγχείρημα, το
οποίο έχει ξεκινήσει από το 2011. Η καταγραφή γίνεται καθημερινά με βάση τον
διαχωρισμό ιδιωτικό-δημόσιο-ευρύτερο
δημόσιο τομέα, το συνδικάτο που κηρύσσει την απεργία, το επιμέρους πεδίο της
απεργίας (επιχειρησιακό, κλαδικό, τομεακό κ.λπ.), τη μορφή κινητοποίησης (στάση εργασίας ή απεργία), τη διάρκεια της
απεργίας, το περιεχόμενο των αιτημάτων
που συνδέονται με τις καταγεγραμμένες
απεργίες και τα αποτελέσματα (αν υπάρχουν) σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.
Το εγχείρημα αυτό αποσκοπεί στην εμπειρική καταγραφή και την εξέλιξη του απεργιακού φαινομένου στην Ελλάδα, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα απεργιακά αιτήματα με στόχο την διαχρονική αξιολόγησή
τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία
αντλούνται από την αξιοποίηση των δημοσιευμάτων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, σε πανελλαδικό και τοπικό
επίπεδο, παράλληλα με τα δημοσιεύματα
του ηλεκτρονικού τύπου σε συνδυασμό
*

Στη σύνταξη του Πίνακα των απεργιών του 2015, ο
οποίος βρίσκεται στο Παράρτημα της παρούσης μελέτης, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Σοφία Λαμπουσάκη και ο Στάθης Τήκος.

με συνδικαλιστικές πηγές (π.χ. δελτία τύπου).
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι
η υποαπασχόληση, η αδήλωτη εργασία, οι
χαμηλές αποδοχές και η υψηλή ανεργία
εξακολουθούν να υπάρχουν ως αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών που
κρατούν σε ύφεση την ελληνική οικονομία, οξύνοντας την παραγωγική αποσύνθεση της χώρας και τελικά την απαξίωση
της εργασίας.

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία
εκλέχτηκε στις 25 Ιανουαρίου 2015, ενώ
είχε αρχίσει να συζητά, μέσω του υπουργείου Εργασίας και να επεξεργάζεται σχέδια επαναφοράς της εργατικής νομοθεσίας, που είχε καταστρατηγηθεί από τα
δύο πρώτα Μνημόνια, εν τέλει όλα αυτά
ανακόπηκαν με την υπογραφή του 3ου
Μνημονίου που υπέγραψε, τον Αύγουστο
2015, υποχωρώντας στις πιέσεις των δανειστών.

Οι δύο (2) εκλογικές αναμετρήσεις και το
δημοψήφισμα του Ιουλίου, μέσα σε εννιά
μήνες εντός του 2015, η αρχική στάση
αναμονής και ανοχής που έδειξε ο κόσμος
της εργασίας προς τη νέα κυβέρνηση, η
απογοήτευση που δημιουργήθηκε μετά
τη μεταστροφή της, με την ψήφιση του
3ου Μνημονίου, και οι συνεχείς υποχωρήΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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σεις της στους δανειστές, όλα αυτά είχαν

εργαζομένων στο εργοστάσιο της «Ανα-

κόσμο της εργασίας και έτσι να μην σημει-

στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

ως αποτέλεσμα να επιδράσουν αρνητικά

στο ήδη δυσμενές κλίμα που υπάρχει στον
ωθούν μεγάλης εμβέλειας εργατικές κινητοποιήσεις. Την υπόθεση αυτή υποστηρίζουν και τα στοιχεία που διαθέτουμε.

Βέβαια, παρ’ ότι υπάρχει κάμψη των
απεργιακών αγώνων, από το 2013 και

μετά, και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα,
εντούτοις η πραγματοποίηση κάποιων

δυναμικών κινητοποιήσεων, όπως στην

Coca Cola, στη Wind, στη Vodafone, στη
Forthnet, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, των απολυμένων στο Metropolis, στο

εργοστάσιο του ΙΜΑΝΤΑ στον Βόλο, των

8
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κύκλωσης» στο Ηράκλειο Κρήτης, στην
εταιρεία

«Παπασωτηρίου-Presspoint»

κ.λπ., αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα για το τι επικρατεί στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα παρουσιάζεται ποικιλία δράσεων και απερ-

γιακών κινητοποιήσεων, η οποία περιλαμβάνει 24ωρες και 48ωρες απεργίες,

αλλά και στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια, παραστάσεις διαμαρτυρίας κ.λπ., τα
οποία παραθέτουμε παρακάτω.

2. Βασικές εργατικές κινητοποιήσεις το 2015

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχώρησαν, μετά από αποφάσεις των επιχειρησιακών τους σωματείων, μεταξύ 4 και 5
Μαρτίου 2015, ανάλογα με την περίπτωση, οι εργαζόμενοι σε τρεις εταιρείες τηλεπικοινωνιών: Wind, Vodafone, Forthnet.
Τα βασικά τους αιτήματα είναι η υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων με ικανοποιητικές αυξήσεις στους
μισθούς. Προς τούτο δίνουν μεγάλη έμφαση στην κοινή δράση των σωματείων,
ούτως ώστε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα
προς την εργοδοτική πλευρά.1 Στην δε
Wind σημειώθηκαν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής στη 48ωρη απεργία, που έγινε
στις 4 και 5 Μαρτίου 2015, παρά τις προσπάθειες απεργοσπασίας. Η διοίκηση της
εταιρείας εμμένει στη μείωση του βασικού
μισθού κατά 10%, καθώς επίσης και στην
κατάργηση του επιδόματος των αγγλικών
για τους νεοπροσληφθέντες. Αντίθετα, το
σωματείο μιλά για ύπαρξη εργαζομένων
δύο ταχυτήτων και μείωση των απολαβών έως και 20% στους νεοπροσληφθέντες, ενώ όπως καταγγέλλει, η εταιρεία
εξακολουθεί να απολύει κόσμο, να νοικιάζει εργολαβικούς εργαζόμενους και να
προσλαμβάνει με voucher προωθώντας
1. «Απεργία στις τηλεπικοινωνίες. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν συμβάσεις», Πριν, 1-3-2015.

τις δουλικές σχέσεις εργασίας.2 Επίσης, το
Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) νομού
Αττικής επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις
του συγκεκριμένου κλάδου, παρ’ ότι παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη, εντούτοις
αρνούνται να υπογράψουν συμβάσεις και
να διαβουλευτούν με τα επιχειρησιακά
σωματεία. Απεναντίας, οι εργασιακοί χώροι στις επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου,
έχουν αλωθεί από ατομικές συμβάσεις
εργασίας που ανανεώνονται κάθε μήνα ή
ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση, με αμοιβές των 300 και 400 ευρώ το μήνα και με
επινοικιαζόμενο προσωπικό.3
Συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Coca Cola στη
Θεσσαλονίκη, για το δικαίωμά τους στην
εργασία, επειδή η πολυεθνική και ο εμφιαλωτής της στην Ελλάδα, η 3Ε, αποφάσισαν να κλείσουν το εργοστάσιο. Επιπρόσθετα, τα χρόνια της κρίσης και παρά το
γεγονός ότι η εταιρεία έχει κέρδη, απολύθηκαν περίπου 2.500 άτομα και έκλει2. Για περισσότερα δες Διαλεκτή Αγγελή, «Η απεργοσπασία δεν πέρασε», Η Εφημερίδα των Συντακτών,
6-3-2015.
3. Οι πληροφορίες αναφέρονται στο Ν. Χατζητσάκος,
«“Καζάνι που βράζει” ο ιδιωτικός τομέας», Η Εποχή,
8-3-2015.

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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σαν τα εργοστάσια στο Μεσολόγγι, στην
Πάτρα, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και στο
Βόλο.4 Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν το μποϊκοτάζ των προϊόντων της
3Ε, καλώντας τους καταναλωτές να μην
αγοράζουν το συγκεκριμένο προϊόν, με
αποτέλεσμα η εταιρεία να κινηθεί δικαστικά εναντίον τους.5

Στις 3-4-2015 ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το Καραβάνι Αλληλεγγύης και Αγώνα. Την εν λόγω πρωτοβουλία πήραν τέσσερις διαφορετικοί χώροι εργαζομένων,
οι οποίοι έχουν τέσσερις παράλληλους
αγώνες. Αυτοί είναι των σωματείο εργατών της αυτοδιαχειριζόμενης ΒΙΟΜΕ,
το σωματείο εργαζομένων στα Τσιμέντα
Χαλκίδας, οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι
της Ελεύθερης Αυτοδιαχειρζόμενης ΕΡΤ
3, και οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών. Συμμετέχουν,
επίσης, οι σχολικοί φύλακες Θεσ/κης, οι
καθηγητές σε διαθεσιμότητα, διάφορες
συνδικαλιστικές κινήσεις, πρωτοβουλίες και συλλογικότητας. Το Καραβάνι Αλληλεγγύης και Αγώνα, σε μια «διαδρομή
αξιοπρέπειας», και εφόσον πέρασε από
διάφορες πόλεις (Λάρισα, Βόλο, Λειβαδιά, Χαλκίδα και από τις περιφερειακές
ελεύθερες ΕΡΑ), κατέληξε , στις 6 Απρίλη,
στην Αθήνα, με πορεία στο υπουργείο Εργασίας. Στο Κάλεσμα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι. «πρόκειται για μια αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία με στόχο αφενός την
άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των
αγωνιζόμενων κομματιών της κοινωνίας
4. Οι πληροφορίες αναφέρονται στο Ν. Χατζητσάκος,
ό.π.

5. Για περισσότερα δες Η. Σταθάτος, «Το μποϊκοτάζ θα
συνεχιστεί», Δρόμος της Αριστεράς, 17-1-2015.

10
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και της εργατικής τάξης και αφετέρου την
υπενθύμιση προς την εξουσία ότι η παλλόμενη κοινωνική/κινηματική δυναμική,
κόντρα στη λογική της πολιτικής ανάθεσης
και του ‘’τέλους της ιστορίας’’, είναι σε θέση
να δημιουργεί και να πολλαπλασιάζει κομβικά γεγονότα σε πραγματικό χρόνο όσο τα
αιτήματα των αγωνιζομένων παραμένουν
αδικαίωτα». Οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ
ζητούν να επαναλειτουργήσει άμεσα το
εργοστάσιο κάτω από τον έλεγχο και την
διαχείριση των εργατών και να ανακοπούν όλες οι δικαστικές απαιτήσεις που
οδηγούν στο ξεπούλημα του εργοστασίου
από την εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι στην
ΕΡΤ 3, ζητούν να επαναλειτουργήσει άμεσα η ΕΡΤ, με ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών της αυτοδιαχείρισης, και με εξασφαλισμένα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι από
τα Τσιμέντα Χαλκίδας τάσσονται ενάντια
στις απολύσεις που προβαίνει συνεχώς η
πολυεθνική Λαφάρζ, ενώ το εργοστάσιο
παραμένει κλειστό από τον Μάρτιο του
2013, ζητώντας ταυτόχρονα την επαναλειτουργία του εργοστασίου και την
εθνικοποίησή του. Τέλος, οι απολυμένες
καθαρίστριες μαζί με τους διαθέσιμους
υπαλλήλους του Δημοσίου ζητούν την
επαναπρόσληψή τους, την κατάργηση
των εργολαβιών και την απαγόρευση των
απολύσεων.6
Το κάλεσμα για την απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων (ΓΣΕΕ-ΕΚΑ),
την Πρωτομαγιά του 2015, έγινε στην

6. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες αντλήθηκαν
από το Δ. Σταμούλης, «Το Καραβάνι Αλληλεγγύης και
Αγώνα φέρνει στο προσκήνιο τις εργατικές ανάγκες
και τον ανεξάρτητο εργατικό συντονισμό», Πριν, 5-42015.

Πλατεία Κλαυθμώνος. Η ιδιαιτερότητα
αυτής της συγκέντρωσης είναι ότι βρήκε
τους Έλληνες εργαζόμενους με μια νέα
κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ), η οποία στο πρόγραμμά της έχει την αποκατάσταση των
εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία κατακρημνίστηκαν τα προηγούμενα πέντε
χρόνια. Τα αιτήματα των συνδικάτων είναι η άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών νόμων, άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751
ευρώ, άμεση επαναφορά του θεσμού των
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, τριμερή χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. Παράλληλα, με αυτή
τη συγκέντρωση, έγιναν άλλες δύο: η μία
στο Αρχαιολογικό Μουσείο, επί της οδού
Πατησίων, την οποία κάλεσαν αρκετά
πρωτοβάθμια σωματεία (ΣΕΦΚ, Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής,
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, Σωματείο
Wind κ.λπ.) και συλλογικότητες (Δίκτυο
Ελεύθερων Φαντάρων, κινήσεις γειτονιών κ.λπ). Η άλλη συγκέντρωση έγινε στο
Σύνταγμα, από συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.7

Στις 5-5-2015, η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών (ΠΟΕΕΠ) προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις επιχειρήσεις
του κλάδου. Ο λόγος της απεργίας είναι
η εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει η Κόκα Κόλα εναντίον των μελών του
Δ.Σ. του σωματείου και μελών της ΠΟΕΕΠ,
ζητώντας 250.000 ευρώ αποζημίωση. Η
εταιρεία κατηγορεί τους εργαζόμενους
για ηθική βλάβη και δυσφήμιση σε βάρος

7. Δ. Σταμούλης, «1η Μάη: Πρώτη… δόση μαζικής
αμφισβήτησης», Πριν, 3-5-2015.

της, με την καμπάνια που έκαναν για την
επαναλειτουργία του εργοστασίου στη
Θεσσαλονίκη και το μποϊκοτάζ των προϊόντων της, όπου καλούν τους καταναλωτές να μην τα αγοράζουν.8

24ωρη απεργία πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας
(ΟΜΥΛΕ), στις 7-5-2015. Είναι η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση που γίνεται
αφότου ανέλαβε τη διακυβέρνηση της
χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζόμενοι ζητούν
να μην προχωρήσουν οι διαδικασίες για
την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών με
βάση τον διαγωνισμό που προκηρύχτηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, όπου προβλέπει την
πώληση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ.
Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια διεκδικούν
την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα
των λιμανιών, την ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών και άμεσες προσλήψεις.9

Στις 8-5-2015, στις 6 μ.μ., στην Ομόνοια,
πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινητοποίηση των ανέργων, στο κέντρο της Αθήνας,
με βασικό αίτημα, «Επίδομα Ανεργίας για
όλους τους ανέργους και για όλο το διάστημα της ανεργίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις». Επιπλέον, ζητούν την διαγραφή
των χρεών τους προς τράπεζες, εφορία
και Δημόσιο, πλήρης ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και παροχή δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ρεύμα, νερό, θέρμανση, συγκοινωνίες. Ακολούθησε πορεία
στη Βουλή. Τη συγκέντρωση κάλεσαν και
έδωσαν το παρόν ο Συντονισμός για τη
διεκδίκηση του επιδόματος ανεργίας, η

8. «Εκδικάστηκε η αγωγή της Κόκα Κόλα κατά των εργαζομένων», Πριν, 10-5-2015.

9. Γ. Σταχούλης, «Αντίδραση στις ιδιωτικοποιήσεις
ΟΛΠ και ΟΛΘ», Πριν, 10-5-2015.
ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ατάκ στην Επισφάλεια και την Ανεργία,
οι Ενεργοί Άνεργοι, το Σωματείο Βάσης
Ανέργων (ΣΩΒΑΣ), το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, ο Σύλλογος Υπαλλήλων
Βιβλίου Χάρτου Αττικής, εργατικές λέσχες
από τη Νέα Σμύρνη, Περιστέρι, Νέα Ιωνία,
και άλλοι.10

Από τις 9-5-2015, οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) πραγματοποίησαν τρεις συνεχόμενες 24ωρες απεργίες.
Η αιτία ήταν η πυρκαγιά στα διυλιστήρια
του Ασπροπύργου, στις 8 Μαϊου, η οποία
είχε ως συνέπεια ένα μαζικό εργατικό
ατύχημα και τον βαρύτατο τραυματισμό
έξι εργατών με εγκαύματα έκτασης μέχρι
80%, εκ των οποίων οι τέσσερις απεβίωσαν. Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ έχουν καταγγείλει τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας,
την εντατικοποίηση και την έλλειψη πείρας των εποχιακά και εργολαβικά εργαζομένων. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι από
τους 2.600-3.000 εργαζόμενους, οι περισσότεροι είναι έκτακτοι, που δουλεύουν
σε εργολάβους, ενώ το έμπειρο και μόνιμο προσωπικό έχει μειωθεί τα τελευταία
χρόνια με το σύστημα της εθελουσίας εξόδου.11 Σύμφωνα με μαρτυρίες συνδικαλιστών, «Το 40% του έμπειρου προσωπικού,
οι χειριστές των μονάδων του διυλιστηρίου έχουν φύγει με εθελούσια έξοδο και οι
νέοι συνάδελφοι που τους αντικατέστησαν
δεν έχουν την ίδια εμπειρία και εκπαίδευση για να κάνουν συντήρηση. Η εταιρεία
για να εξοικονομήσει χρήμα προώθησε

10. Για περισσότερα δες Δ. Σταμούλης, «‘’Όχι σε διαπραγμάτευση οι ανάγκες μας’’, ‘’επίδομα για όλους’’
διεκδίκησαν μαχητικά οι άνεργοι της Αθήνας», Πριν,
3-5-2015.

11. «Εργοδοτικό έγκλημα στα Ελληνικά Πετρέλαια»,
Πριν, 10-5-2015.
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αυτή την πολιτική γιατί οι νέοι παίρνουν
το 1/3 του μισθού των προηγούμενων. Το
εργολαβικό προσωπικό επίσης που ήρθε
για τη συντήρηση δεν ήταν εξειδικευμένο.
[…] Ταυτόχρονα είχε τους εργαζόμενούς
της να δουλεύουν 14 και 16 ώρες συνεχόμενα, χωρίς καμία αργία».12 Επιπλέον, πέραν από τα τραγικά εργατικά ατυχήματα,
«συμβαίνουν και καθημερινά απλά εργατικά ατυχήματα, που επίσης αποσιωπούνται.
[…] γιατί στα μικροατυχήματα που συμβαίνουν, σπασίματα, μικροτραυματισμοί,
κτλ., τους μεταφέρουν με αυτοκίνητο σε
κάποιο ιδιωτικό ιατρείο και έτσι δεν καταγράφεται τίποτα στα βιβλία συμβάντων…».
Και η κραυγή αγωνίας που εκπέμπουν οι
εργαζόμενοι είναι «να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς με ένα οχτάωρο μεροκάματο, να γυρνάμε γεροί σπίτια μας και να
μπορούμε να παίξουμε με τα παιδιά μας.
Θέλουμε να δουλεύουμε, όχι να είμαστε
δούλοι».13 Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Μετάλλου, σε συνάντηση που είχε με
τον ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ, μεταξύ
των αιτημάτων που κατέθεσε ήταν να
υπάρξει ο αυτονόητος έλεγχος στα διυλιστήρια και στους εργολάβους, να υπάρχει
μόνιμο κλιμάκιο του ΣΕΠΕ για την τήρηση
των μέτρων ασφάλειας και να διακοπούν
οι εργασίες μέχρι να βγει το πόρισμα.14
Στις 11-5-2015, μεγαλειώδη είσοδο έκανε η ΠΟΣΠΕΡΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ,

12. Οι εν λόγω πληροφορίες αναφέρονται σε εκτεταμένο ρεπορτάζ της Τζέλας Αλιπράντη, στην εφημερίδα, Η Εποχή, 7-6-2015, με τίτλο: «Όταν τα κέρδη μετριούνται σε ανθρώπινες ζωές».
13. Τζέλα Αλιπράντη, ό.π.

14. Για περισσότερα δες στο Τ. Σαράντης, «‘’Καθησυχάζουν’’ τα ΕΛΠΕ», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 125-2015.

στην Αγία Παρασκευή, μετά από δύο χρόνια αγώνων για την επαναλειτουργία της.

Ο αγώνας των εργαζομένων δικαιώθηκε,

αφού επέστρεψαν όλοι, υπάρχει πρόβλεψη για τους ορισμένου χρόνου, ευρύτερη
εκπροσώπηση στο Δ.Σ. και πρόβλεψη για

συλλογική σύμβαση εργασίας. Παρ’ όλα
αυτά, εκφράστηκαν μεγάλες αντιρρήσεις

για το πρόσωπο του νέου διευθύνοντος
συμβούλου.15

Με νίκη έληξε ο αγώνας των 595 απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου Οι-

κονομικών, αφού επιστρέφουν στις εργα-

σίες τους με πλήρες οκτάωρο και ένσημα.

Το επιστέγασμα της νίκης τους ήταν το
μεγάλο τραπέζι αποχαιρετισμού, στις 115-2015, που στήθηκε έξω από το υπουργείου Οικονομικών, στην Καραγεώργη

Σερβίας, εκεί όπου είχαν κατασκηνώσει
επί ένα χρόνο, από τις 7-5-2014, συνεχίζο-

ντας τον αγώνα τους, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2013, ενάντια

στη διαθεσιμότητά τους. Στην ερώτηση, τι
τους έμαθε αυτός ο μακρύς και επίμονος

αγώνας, απαντούν ως εξής: «Κατ’ αρχήν
μάθαμε πολλές άγνωστες λέξεις: συντονιστικό, συνέλευση, ντουντούκα, συνθήματα.

Με μια λέξη, τι σημαίνει δρόμος. Ο δρόμος μας έφερε σε επαφή με ξεχωριστούς
ανθρώπους. […] Ο δρόμος μάς έμαθε τον
κόσμο. Και τώρα που τον μάθαμε δεν τον
εγκαταλείπουμε με τίποτα…».16 Όμως, ταυ-

τόχρονα, «Ο δρόμος τις έμαθε να κάνουν
απίθανα πράγματα: να παλεύουν με τους

15. Άγγελα Νταρζάνου, «Επέστρεψαν στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ οι εργαζόμενοι», Η Αυγή, 12-5-2015.

16. Αναφέρεται στο άρθρο της Ντίνας Δασκαλοπούλου, με τίτλο: «Ο δρόμος μας έμαθε τον κόσμο. Εις το
επανιδείν», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 12-5-2015.

κρανοφόρους, να βγάζουν ευφάνταστα
συνθήματα, να ακουμπάνε πάνω σε άγνωστους για παρηγοριά, να μιλάνε στις κάμερες, να βγάζουν τη γλώσσα στους υπουργούς, να αψηφούν τον ίδιο τους τον φόβο.
Ο δρόμος, αυτές τις αταξίδευτες, τις έφερε
στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στη Δανία, στη Γαλλία και τη Γερμανία, απ’ άκρη σ’
άκρη, μέχρι και στο Κομπάνι».17

Σε 24ωρη απεργία, στις 20-5-2015, προχώρησαν οι εργαζόμενοι στον κλάδο υγείας σε όλη τη χώρα. Την απεργία κήρυξε
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και
η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας. Διεκδικούν επαναφορά της θεσμικής κανονικότητας με κατάργηση των εφαρμοστικών μνημονιακών νόμων, προοδευτική
ανάκτηση των απωλειών, Εθνικό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας με τις δημόσιες
υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες και
χρηματοδοτούμενες.18

Σε παλαϊκή-πανεργατική κινητοποίηση,
την Κυριακή 21-6-2015, κάλεσε η ΑΔΕΔΥ,
στο Σύνταγμα, στις 7 μ.μ. Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι «τα μνημόνια αντί να καταργηθούν, μπαίνουν σε διαδικασία ανανέωσης»,
ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «με τη
πρόταση που διαμόρφωσε στη διαπραγματευτική διαδικασία, αποδεικνύει ότι
δεν λαμβάνει υπόψη της, τις πραγματικές
σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων». Τα
μέτρα που απαιτεί η ΑΔΕΔΥ είναι η απο17. Ντίνα Δασκαλοπούλου, ό.π.

18. Για περισσότερα δες το άρθρο της Ντάνι Βέργου,
«Καμία πίστωση χρόνου, προέχει η υγεία», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 20-5-2015.
ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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κατάσταση των τεράστιων απωλειών στο
εργατικό και λαϊκό εισόδημα, επαναφορά

του 13ου και 14ου μισθού-σύνταξης, επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους,

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενώ

καλεί σε αγώνα για κατάργηση των μνη-

μονίων και των εφαρμοστικών νόμων,
πέρασμα των τραπεζών υπό δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο και διαγρα-

φή του χρέους. Επίσης, στη συγκέντρωση
καλούν σε Ανακοίνωσή τους 13 σχήματα

από διάφορους χώρους εργασίας (ΟΤΑ,
υγεία, κατασκευές, συγκοινωνίες, φάρ-

μακο, τράπεζες, εμπόριο, τουρισμός, επι-

σιτισμός κ.λπ.), καθώς επίσης και 15 Ομο-

σπονδίες, μεταξύ αυτών η Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, η

ΟΙΕΛΕ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΠΟΘΑ κ.λπ., θέτοντας το δικό τους διεκδικητικό πλαίσιο.19

Σε μαζικά συλλαλητήρια, στις 5-9-2015,
κάλεσαν τα συνδικάτα (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ), με

αφορμή την ετήσια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέτοντας στο στόχαστρο της
κριτικής τους το νέο 3ο Μνημόνιο. Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ επισημαίνει τα εξής:
«Δυστυχώς οι κυβερνητικές δεσμεύσεις, για

αλλαγή του μείγματος της οικονομικής πολιτικής, για μέτρα δίκαια που θα επούλωναν

τις πληγές των προηγούμενων μνημονίων,
έγιναν λόγια χωρίς αντίκρισμα…». Με βάση

αυτή την κριτική διεκδικεί την άμεση κα-

τάργηση του συνόλου των αντεργατικών
μνημονιακών διατάξεων, την επαναφορά
των δημοκρατικών εργασιακών και κοι-

νωνικών δικαιωμάτων, την άμεση επίλυ-

19. Οι πληροφορίες αντλούνται από το άρθρο του Δ.
Σταμούλη, «Εργατικό κίνημα ανατροπής παλιών και
νέων μνημονίων όχι διαχείρισης και υποταγής», Πριν,
21-6-2015.
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ση του ασφαλιστικού προβλήματος, την
διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.ά. Η ΑΔΕΔΥ σε δική της ανακοίνωση επισημαίνει
ότι «Τα νέα μέτρα οδηγούν σε παραπέρα
μειώσεις των κύριων και των επικουρικών
συντάξεων, στην αύξηση των χρόνων της
εργασίας και των ορίων ηλικίας, στη διάλυση και στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής
ασφάλισης», προτρέποντας τους εργαζόμενους να εντείνουν τον αγώνα τους.20

Σε απεργία διαρκείας προχώρησαν οι εργαζόμενοι της Βιομηχανίας Συσκευασιών
ΑΕ (ΒΙΣ), η οποία ανήκει στον Όμιλο Φιλίππου και εδρεύει στο Βόλο. Είναι η πρώτη απεργία διαρκείας, με επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες, η οποία ξεκίνησε
μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του τμήματος χαρτοποιίας, όπου εργάζονται 31
άτομα. Οι απολύσεις έγιναν με την χρήση
του νόμου για το 5% και με όριο τα οκτώ
άτομα κάθε μήνα, ενώ ήδη έγιναν οι πρώτες οκτώ απολύσεις. Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους τους, οι 135
εργαζόμενοι του εργοστασίου αποφάσισαν απεργία διαρκείας. Η συμμετοχή είναι
καθολική. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, εκτός από την περιφρούρηση
του εργοστασίου, οι εργαζόμενοι, μαζί με
άλλους φορείς και συνδικάτα της περιοχής, πραγματοποίησαν συγκέντρωση,
στις 2-10-2015, στην Επιθεώρηση Εργασίας, στην τριμερή συνάντηση με την εργοδοσία. Παρ’ ότι η τριμερής αναβλήθηκε,
εντούτοις οι εργαζόμενοι εξακολουθούν
να επιμένουν στην απόφασή τους για συ-

20. Αναφέρεται στην εφημερίδα, Η Εποχή, 6-9-2015,
με τίτλο: «Εργατικές και κοινωνικές κινητοποιήσεις
στη ΔΕΘ».

νέχιση της απεργίας, δηλώνοντας ότι θα
γυρίσουν στη δουλειά μόλις η εργοδοσία
πάρει πίσω τις πρώτες οκτώ απολύσεις
που έχει κάνει και ανακαλέσει την απόφασή της για κλείσιμο του τμήματος χαρτοποιίας. Σημαντική είναι η θέληση των
εργαζομένων να ανοίξουν το θέμα τους
στην τοπική κοινωνία μέσα από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με ανακοινώσεις. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, η τοπική οικονομία είναι αλληλένδετη με την
κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια της περιοχής, όπου ισχύει εργασιακός
μεσαίωνας με μέτρα εκ περιτροπής εργασίας, διαθεσιμότητες, μειώσεις αποδοχών,
απολύσεις κ.ά. Ενδεικτικό των παραπάνω
είναι η πρόταση των εργαζομένων για
πανεργατικό συλλαλητήριο στη πόλη.21

Τελικά, μετά από 56 ημέρες απεργία, με
απόφαση της συνέλευσης έληξε στις 2411-2015, όπου εκ των 152 ψηφισάντων,
οι 80 ψήφισαν να λήξει ο απεργιακός
αγώνας, οι69 να συνεχιστεί, ενώ τρία ψηφοδέλτια ήταν λευκά. Το σωματείο ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει με δικαστικούς
αγώνες. Εν τω μεταξύ, μια μέρα πριν τη
συνέλευση, είκοσι απεργοσπάστες εισέβαλαν στο χώρο του εργοστασίου προκειμένου να δουλέψουν.22

15-10-2015. Σε Δελτίο Τύπου αναφέρει,
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Το νέο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο μαζί με το
σημερινό πόρισμα της ‘’επιτροπής σοφών’’,
συντρίβει ότι έχει απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. […]
Μας θέλουν στη δουλειά μέχρι τα βαθιά
γεράματα, χωρίς συντάξεις, χωρίς προστασία στους χώρους δουλειάς, χωρίς πρόσβαση στην υγεία και τη πρόνοια», καλώντας
τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο της
16 Οκτώβρη.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) πραγματοποίησε συλλαλητήριο στις 22-102015, στις 6:30 μ.μ., στην Ομόνοια, ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ώστε «Να δοθεί ηχηρό μήνυμα αντίθεσης στη φοροληστεία, στις ιδιωτικοποιήσεις και ιδιαίτερα στις ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση που θα έχει
επώδυνες συνέπειες σε όλη την εργατική
οικογένεια γιατί αφορά το πλέγμα προστασίας που κατέκτησε η εργατική τάξη στις
συντάξεις, στην υγεία, στην πρόνοια».23

Σε συμβολική κατάληψη του υπουργείου Εργασίας προχώρησε το ΠΑΜΕ, στις

24ωρη απεργία προκήρυξε, στις 22-102015, η Ομοσπονδία Λιμανιών Ελλάδος
(ΟΜΥΛΕ), με συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του ΟΛΠ-ΟΛΘ, διεκδικώντας τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους και των
θέσεων εργασίας.

22. Ηλέκτρα Προσήλια, «Απεργιακές κινητοποιήσεις
στη Μαγνησία. Δύο χαμένοι (;) αγώνες», Η Εποχή, 2911-2015.

23. Δελτίο Τύπου ΕΚΑ, 21-10-2015, Αρ. Πρωτ.: 5035.

21. Ηλέκτρα Προσήλια, «Σε απεργίας διαρκείας οι εργαζόμενοι στη Βιομηχανία Συσκευασιών Μαγνησίας»,
Η Εποχή, 4-10-2015. Επίσης, ανάλογες πληροφορίες
παρέχει το άρθρο, με τίτλο, «Η απεργία διαρκείας στη
ΒΙΣ Βόλου», εφ. Εργατική Αριστερά, 7-10-2015, φύλλο
Νο 345.

Την Κυριακή 1-11-2015, η Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)
κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία στο
Εμπόριο και συγκέντρωση στην συμβολή
μεταξύ Πλατείας Συντάγματος και Ερμού, στις 11 π.μ., ενάντια στη συνέχιση
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της ελεύθερης λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, όπου επί της ουσίας καταργεί την Κυριακή-Αργία για τους
εργαζόμενους. Σε ανακοίνωσή της (2710-2015), η ΟΙΥΕ, επισημαίνει τα εξής:
«Όπως αποδείχτηκε, το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές είχε καταστροφικά
αποτελέσματα για τον κλάδο, επιτάχυνε τα
λουκέτα και τις απολύσεις, ανακατανέμει
τον τζίρο σε όφελος των μεγάλων αλυσίδων, των malls και των εκπτωτικών χωριών, διέλυσε τις εργασιακές μας σχέσεις, μας
έκανε εργαζόμενους-λάστιχο χωρίς κανένα
δικαίωμα ανάπαυσης και γιγάντωσε την
ανασφάλιστη εργασία». Η ΟΙΥΕ διεκδικεί
να προχωρήσει η κυβέρνηση στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της για την κατάργηση του Ν. 4177/13 και την κατοχύρωση
της κυριακάτικης αργίας. Από την άνοιξη
του 2014 το κράτος και η εργοδοσία επιχείρησαν να εφαρμόσουν το μέτρο να παραμένουν οι επιχειρήσεις ανοιχτές 52 Κυριακές το χρόνο στον χώρο του εμπορίου.
Μετά από προσφυγή των συνδικάτων στο
ΣτΕ, ανακόπηκε προσωρινά το εν λόγω
μέτρο και παραμένει σε ισχύ ο νόμος που
προβλέπει 7 Κυριακές τον χρόνο να παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα. Εν τω
μεταξύ, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας σε έρευνα
που πραγματοποίησε για τις ενδιάμεσες
εκπτώσεις του δεκαημέρου 2-9 Μαϊου
2015 και για τις απόψεις του κόσμου του
εμπορίου για το άνοιγμα των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων,
φαίνεται να αμφισβητεί ότι οι εκπτώσεις
λειτουργούν ενισχυτικά στον τζίρο των
επιχειρήσεων, ενώ έχει εδραιωθεί η αρνητική στάση του επιχειρηματικού κόσμου
απέναντι στη λειτουργία των καταστημάΜΕΛΕΤΕΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 47 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

των την Κυριακή, εκτός των εορταστικών
περιόδων και της τουριστικής σεζόν. Το
60% περίπου των ερωτώμενων είναι πεπεισμένο ότι η πρακτική του ανοίγματος
θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, ενώ
ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι δεν θα
επηρεάσει και μόλις το 15% θεωρεί ότι θα
συμβάλλει θετικά στον τζίρο του δεκαημέρου.24

Σε μαζικές κινητοποιήσεις προχώρησαν
στις 3-11-2015 οι εργαζόμενοι στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με βασικό αίτημα
να μην απολυθεί κανείς επικουρικός και
να μονιμοποιηθούν όσοι εργάζονται με
ελαστικές σχέσεις εργασίας που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των νοσοκομείων σε μόνιμο προσωπικό. Σύμφωνα
με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ), οι ελλείψεις σε προσωπικό
ανέρχονται στα 28.000 άτομα. Στα νοσοκομεία της χώρας εργάζονται 900 υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου. Εν τω μεταξύ,
την τελευταία πενταετία αποχώρησαν
17.000 υπάλληλοι χωρίς να γίνει καμία
πρόσληψη, ενώ μέχρι την άνοιξη του 2016
αναμένονται άλλες 3.000 συνταξιοδοτήσεις.25 Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι
ότι διακυβεύονται όχι μόνο οι άδειες και
τα ρεπό για να ξεκουράζονται οι εργαζόμενοι, αλλά λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, οι απογευματινές και οι βραδινές
βάρδιες καλύπτονται με έναν ή το πολύ
δύο νοσηλευτές.

24. Ντίνα Δασκαλοπούλου, «Κυριακή αργία με κινητοποιήσεις», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 2-11-2015.
25. Ντάνι Βέργου, «Με ‘’μπαλώματα’’ ξηλώνουν την
υγεία», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 4-11-2015.

Σε 48ωρη απεργία προχώρησε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), στις
2 και 3 Νοέμβρη 2015, με βασικά αιτήματα να μην ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι του
Πειραιά, καθώς επίσης τη στήριξη του
ασφαλιστικού τους ταμείου (ΝΑΤ) και της
επικουρικής ασφάλισης (ΚΕΑΝ). Ταυτόχρονα, με την αποψίλωση των οργανικών
συνθέσεων των πληρωμάτων των επιβατηγών πλοίων που εκτόξευσε τις απολύσεις και την ανεργία στον κλάδο, είναι τα
σημαντικότερα προβλήματα των ναυτεργατών που έχουν να αντιμετωπίσουν.26
Πριν ακόμη λήξη η απεργία, η ΠΝΟ, με νέα
συνεδρίασή της αποφάσισε τη συνέχιση
της απεργίας, για άλλες 48 ώρες, στις 4
και 5 Νοέμβρη.27

Σε πανελλαδική 24ωρη Γενική Απεργία
προχώρησαν, στις 12-11-2015, η ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ, με συγκέντρωση στις 11 π.μ.,
στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη
Βουλή. Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, κατηγορεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι
αθέτησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις,
ενώ και αυτή συνεχίζει με την ίδια «φιλοσοφία» τις πολιτικές τιμωρητικής λιτότητας, φτώχειας και εξαθλίωσης. Τα βασικά αιτήματα των συνδικάτων είναι τα
εξής: άμεση κατάργηση του συνόλου των
αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων,
καμία αλλαγή στην κοινωνική ασφάλιση,
μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας, άμεση κατάργηση της εμπλοκής της
κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό

26. Δες το άρθρο με τίτλο, «Κάτω τα χέρια από τα λιμάνια» (επιμέλεια: Θ. Πατσατζής, στην σελίδα «νέα
από τους εργατικούς χώρους»), εφημερίδα Εργατική
Αριστερά, 4-11-2015.
27. Χρ. Παπασταθοπούλου, «Στο κόκκινο ΠΝΟ-κυβέρνηση», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 4-11-2015.

του κατώτατου μισθού και αποκατάσταση της διαδικασίας της ΕΓΣΣΕ με άμεση
επαναφορά των πυλώνων του εργατικού
δικαίου, αποτελεσματική προστασία της
πρώτης κατοικίας, επανασύσταση των
φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας,
διασφάλιση από το κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας κ.λπ. Η εν λόγω απεργία είχε μαζικό χαρακτήρα και σημειώθηκαν υψηλά
ποσοστά συμμετοχής. Μεγάλα ποσοστά
συμμετοχής είχε σε χώρους του Δημοσίου,
όπως δήμους, σχολεία, νοσοκομεία, αλλά
και στην κοινή ωφέλεια, όπως στην ενέργεια, στις συγκοινωνίες, στο μετρό, στην
ΕΘΕΛ. Επίσης, μεγάλη συμμετοχή υπήρξε
και στις τράπεζες, ιδιαίτερα στην Εθνική. Σε χώρους του ιδιωτικού τομέα, όπου
υπάρχει μεγάλη δυσκολία, έγιναν απεργιακές εξορμήσεις ενημέρωσης ή απεργιακές φρουρές.28 Και αυτή η απεργία

χαρακτηρίστηκε από ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Η μία ήταν αυτή που καλούσε η
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, στην πλατεία Κλαυθμώνος,
η δεύτερη ήταν του ΠΑΜΕ, στην Ομόνοια,
η οποία ήταν πολύ μαζική και η τρίτη συγκέντρωση έγινε στο Μουσείο, την οποία
καλούσαν κυρίως πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές παρεμβάσεις και συνδικαλιστικά σχήματα που πρόσκεινται στο
χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Στις 10-11-2015 πραγματοποιήθηκε στο
συνεδριακό κέντρο Ν. Ιωνίας, η δεύτερη Παναττική σύσκεψη σωματείων ΟΤΑ,
28. Για περισσότερα δες Δ. Σταμούλης, «Πρώτη φορά
απεργία μαζική κατά του ΣΥΡΙΖΑ», εφ. Πριν, 15-112015.
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επιτροπών αγώνα εργαζομένων στα πεντάμηνα των Δήμων, κινήσεων πόλης
και συλλογικοτήτων. Συμμετείχαν πάνω
από 230 άτομα, εργαζόμενοι από 22 Δήμους της Αθήνας και εκπρόσωποι από 7
σωματεία εργαζομένων στους Δήμους.
Συγκροτήθηκε ανοιχτό συντονιστικό με
εκπροσώπους από όλες τις επιτροπές για
το συντονισμό δράσης και κλιμάκωση του
αγώνα. Η ανάγκη για συντονισμό προέκυψε από το γεγονός ότι έληγαν τα πεντάμηνα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
στους Δήμους, τα οποία είχαν ξεκινήσει
από τις αρχές του Ιούλη 2015, και 35.000
εργαζόμενοι θα βρεθούν ξανά στο φάσμα
της ανεργίας. Τα εν λόγω προγράμματα είχαν προταθεί από το υπουργείο Εργασίας,
το 2010, πριν την υπογραφή του πρώτου
μνημονίου και προέβλεπαν κρατική χρηματοδότηση, πλήρη εργασιακά δικαιώματα και συμβάσεις εργασίας με βάση τον
κατώτατο μισθό. Ξεκίνησαν να υλοποιούνται μετά τις εκλογές του 2012 από την
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ., η οποία τα έθεσε
σε εφαρμογή, τοποθετώντας ανέργους για
πέντε μήνες σε θέσεις εργασίας, οι οποίοι
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
σε ΟΤΑ, αλλά και σε άλλους φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.29 Έτσι, η υποστελέχωσή των ΟΤΑ, μετά το πάγωμα των
προσλήψεων από τον ΑΣΕΠ και τις μαζικές
συνταξιοδοτήσεις των πρώτων χρόνων
του μνημονίου, ευνοήθηκε μέσω αυτών
των προγραμμάτων. Η εφαρμογή τους διέφερε πολύ σε σχέση με τον πρώτο σχεδιασμό τους, το 2010, διότι τελικά η χρηματοδότησή τους πέρασε στο ΕΣΠΑ, ενώ το
29. Για περισσότερα δες Δανάη Ψωμοπούλου, «Οι ‘’πενταμηνήτες’’ εκπέμπουν SOS», Η Εποχή, 25-12-2015.
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πεδίο απασχόλησης των «ωφελούμενων»
διευρύνθηκε, συμπεριλαμβάνοντας ΜΚΟ,
πολλές εκ των οποίων ιδρύθηκαν μόνο γι’
αυτό τον σκοπό, δηλαδή προκειμένου να
κερδίσουν το ανταποδοτικό 5% των κονδυλίων. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις
η καταβολή του μισθού γινόταν εκπρόθεσμα και μόνο αφού ασκούσαν μεγάλες
πιέσεις μέσα από κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στα εν λόγω προγράμματα.30 Με
το ξέσπασμα της οικονομικής ύφεσης και
της διόγκωσης της ανεργίας αυτή η μορφή
απασχόλησης αποτέλεσε την ευκαιρία για
να γίνει το νέο μοντέλο εργασίας. Σύμφωνα με Ανακοινώσεις της συλλογικότητας,
«attack στην ανεργία και την επισφάλεια»,
οι εργαζόμενοι στα πεντάμηνα προγράμματα δουλεύουν υπό καθεστώς εξαίρεσης
από το εργατικό δίκαιο, με πλήρες ωράριο,
αλλά χωρίς εργατικά δικαιώματα (χωρίς
ρεπό, άδειες, επίδομα αδείας), χωρίς επίδομα ανεργίας μετά το πέρας της εργασίας τους, χωρίς βαρέα και ανθυγιεινά, με
καθυστερήσεις στις πληρωμές, υπέρβαση
ωραρίων εργασίας, ελλείψεις στα μέσα
ατομικής προστασίας, ενώ καλύπτουν
νευραλγικές θέσεις στους Δήμους. Όπως
επισημαίνουν, το 40% των εργαζομένων
στους Δήμους είναι εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία και η εν λόγω μέθοδος
εργασίας, είναι ουσιαστικά «ανακύκλωση
των εργαζομένων, που δημιουργεί μιζέρια
και εξάρτηση απ’ τα ‘’ψίχουλα’’ του ΕΣΠΑ
και τελικά δε λύνει το πρόβλημα κανενός
μας», ενώ αυτά τα προγράμματα «έρχο30. Για μια εκτεταμένη προσέγγιση του εν λόγω θέματος δες το άρθρο του Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου,
«Ο τυχαίος τραυματισμός μερικών ‘’ωφελούμενων’’
και άλλες ιστορίες καταπολέμησης της ανεργίας», περιοδικό UNFOLLOW, Νοέμβριος 2015, τεύχος 47.

νται να προωθήσουν και να παγιώσουν ένα
μοντέλο φτηνής, ελαστικής εργασίας, προσωρινής και χωρίς δικαιώματα». Μάλιστα,
αν πάθαιναν κάποιο εργατικό ατύχημα
δεν είχαν την ανάλογη κάλυψη, διότι στα
χαρτιά δεν φαίνονται ως εργαζόμενοι,
αλλά ως «ωφελούμενοι».31 Στην δεύτερη
αυτή σύσκεψη επιβεβαιώθηκε, για άλλη
μια φορά, το πλαίσιο αιτημάτων, εκ των
οποίων τα βασικότερα είναι τα εξής: να
μην φύγει κανείς από τη δουλειά, σταθερή
δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα
και αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση
των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και των προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ,
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους
Δήμους για όλες τις κενές θέσεις, επίδομα
ανεργίας σε όλους τους ανέργους, να καταβάλλεται έγκαιρα κάθε μήνα ο μισθός,
να αμείβονται σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων
στους ΟΤΑ, να έχουν δύο ημέρες άδεια το
μήνα, να τους χορηγείται επίδομα άδειας,
κ.λπ. Επίσης, αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε παναττική κινητοποίηση στις
19-11-2015 με συγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία στο υπουργείο Εργασίας
και πανελλαδική κινητοποίηση στις 2411-2015 με συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις σε όλες τις πόλεις και συγκέντρωση
στην Αθήνα. Ήδη, η συσπείρωση των εργαζομένων που είναι στα πεντάμηνα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, άνοιξε
τον δρόμο για μια σειρά από μικρές νίκες,
όπως η Εγκύκλιος για τις άδειες και τα
στοιχειώδη δικαιώματά τους. Σύμφωνα με
Εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, που
κοινοποιήθηκε στις 26-10-2015 στους Δή31. Δες Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου, ό.π.

μους-αρμόδιους φορείς, με Α.Π. 477, αναγνωρίζονται οι άδειες που ισχύουν στο εργατικό δίκαιο και για τους εργαζόμενους
των κοινωφελών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα: α) αναγνωρίζεται το δικαίωμα
στην άδεια κυοφορίας/λοχείας για τις
έγκυες, β) αναγνωρίζεται το δικαίωμα εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις,
οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετά τον τοκετό
να δουλεύουν λιγότερο κατά μία ώρα ή
δύο ώρες αν συμφωνήσει ο εργοδότης, γ)
αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε κανονική
άδεια μετ’ αποδοχών, δ) αναγνωρίζεται το
δικαίωμα στις αναρρωτικές άδειες, ε) αναγνωρίζονται τα δικαιώματα σε κοινωνικοασφαλιστικές παροχές για τα θύματα εργατικών ατυχημάτων. Όπως επισημαίνεται σε Ανακοίνωση που την υπογράφουν
ωφελούμενοι/-ες, «Δεν σταματάμε όμως
εδώ, ζητάμε πολλά παραπάνω. Πρέπει καταρχήν η εγκύκλιος αυτή να πάρει τη μορφή
νόμου, αφού έρχεται σε καταφανή σύγκρουση με την υπάρχουσα νομοθεσία περί ‘’κοινωφελών’’». Εν τω μεταξύ, εξακολουθούν
να διεκδικούν να μην φύγει κανείς από τη
δουλειά και για όσο ισχύουν αυτά τα προγράμματα «το δικαίωμα σε μηνιαίο μισθό
και άδειες να εφαρμοστεί στο σύνολο των
εργαζομένων στα πάμπολλα προγράμματα
του ΟΑΕΔ». Στις 9-12-2015 πραγματοποίησαν νέα κινητοποίηση, προχωρώντας σε
πανελλαδική απεργία, ενώ στην Αθήνα
έγινε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο
Εργασίας και πορεία στη Βουλή. Την κινητοποίησή τους κάλυψε συνδικαλιστικά
η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΑΔΕΔΥ. Στο επίκεντρο
των αιτημάτων τους είναι η παράταση της
διάρκειας των συμβάσεών τους, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο, ο οποίος είναι ένας
επαρκής χρόνος ώστε να αποκτήσουν το
ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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δικαίωμα χορήγησης επιδόματος ανεργίας
του ΟΑΕΔ, αφού μετά το πέρας της πεντάμηνης απασχόλησής τους δεν αναγνωρίζονται ως άνεργοι. Πάγιο αίτημα τους είναι η
κατάργηση κάθε μορφής ενοικιαζόμενης,
προσωρινής και ελαστικής εργασίας και
στελέχωση των υπηρεσιών των δήμων
και του Δημοσίου με μόνιμο προσωπικό.32
Την Τρίτη, 15-12-2015, το Συντονιστικό
Αγώνα εργαζομένων στα πεντάμηνα και
συμβασιούχων Αττικής, προχώρησε σε
κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας
και αποφάσισε να κατασκηνώσει έξω από
αυτό μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας τους. Σε
Ανακοίνωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν τα εξής: «…διεκδικούμε το αυτονόητο:
ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. […] Απαιτούμε… να καταργηθούν τώρα τα άθλια προγράμματα του μισού μισθού, της δουλειάς
για λίγο, των εργατικών ατυχημάτων και
του εργασιακού μεσαίωνα. Να απαιτήσουμε ίση αμοιβή για ίση εργασία, με πλήρη
εργασιακά δικαιώματα μαζί με όλους τους
εργαζόμενους. […] Έξω από το Υπουργείο
ανακύκλωσης ανεργίας, δίπλα στη Χριστουγεννιάτικη φιέστα εμείς θα αποδείξουμε
την ομορφιά και τη δύναμη του αγώνα των
εργαζομένων και της κοινωνίας ολόκληρης
που διεκδικεί να ζήσει». Επίσης, το συντονιστικό τους κάλεσε σε δημιουργία διευρυμένου συντονιστικού με συμβασιούχους,
συλλογικότητες και ανέργους, το οποίο θα
καλύπτει όλες τις μορφές επισφαλούς και
ελαστικής εργασίας.33

Σε επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις και κατάληψη του
εργοστασίου της Coca-Cola στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) του Βόλου προχώρησαν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης από
τις 12 μέχρι της 27-11-2015 που λήγει η
προθεσμία υποβολής αίτησης για μετεγκατάσταση εργαζομένων στο Σχηματάρι.
Οι 98 εργαζόμενοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μεταφορά της παραγωγικής
μονάδας στο Σχηματάρι Βοιωτίας, κατηγορώντας την εταιρεία ότι τους εκβιάζει,
προτείνοντάς τους δύο επιλογές: είτε την
οικειοθελή απόλυση είτε να αποδεχτούν
να εργαστούν στο Σχηματάρι.34 Τελικά, η
πλειονότητα των εργαζομένων αποφάσισαν να ακολουθήσουν την πρόταση της
εταιρείας και να μεταβούν στο Σχηματάρι
για να εργαστούν με επιδότηση ενοικίου
250 ευρώ για τρία χρόνια.35 Εν τω μεταξύ, η Coca-Cola έχει κλείσει τις μονάδες σε
Κέρκυρα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Ρόδο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

33. Για περισσότερα δες Εύα Παπατζανή, «Συνεχίζουν
τον αγώνας τους οι πενταμηνίτες των δήμων», εφημερίδα Εργατική Αριστερά, 6-1-2016, φύλλο Νο 351.

35. Ηλέκτρα Προσήλια, «Απεργιακές κινητοποιήσεις
στη Μαγνησία. Δύο χαμένοι (;) αγώνες», Η Εποχή, 2911-2015.

32. Στέργιος Ζαμπάκας, «‘‘Πενταμηνίτες’’. Χριστούγεννα στην ανεργία», Η Εφημερίδα των Συντακτών,
10-12-2015.
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Σε κινητοποίηση, στις 19-11-2015, στις
6:30 μ.μ., στο Σύνταγμα, κάλεσε ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Αττικής, ενάντια
στο νομοσχέδιο που κατέθεσε μια μέρα
πριν η κυβέρνηση, το οποίο προωθεί την
απελευθέρωση των πλειστηριασμών της
πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 120.000 οικογένειες
κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο μόνο
από τα κόκκινα δάνεια πρώτης κατοικίας. Στη βάση αυτή, το Εργατικό Κέντρο

34. Κ. Ζαφειρόπουλου, «COCA-COLA. Δεν θέλουν να…
μετακομίσουν οι Βολιώτες», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 19-11-2015.

Αθήνας (ΕΚΑ), καταγγέλλοντας το νέο
αντιλαϊκό νομοσχέδιο, κάλεσε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε κάθε κινητοποίηση ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Το δικαστήριο με απόφασή του δικαίωσε τους απολυμένους στο καζίνο «Πόρτο
Καρράς», ορίζοντας την επαναπρόσληψή
τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σαν να μην είχαν απολυθεί ποτέ. Μάλιστα, η δικαιοσύνη υποχρεώνει την επιχείρηση να καταβάλλει και τους μισθούς
από την ημέρα απόλυσης. Αυτά, μεταξύ
άλλων, αναφέρει η ΓΣΕΕ, σε Δελτίο Τύπου
της 20-11-2015.

«Τη διαδικασία των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων», εκτελώντας τις δικαστικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τις δεδουλευμένες αποδοχές τους, κίνησαν οι
εργαζόμενοι της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος», στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει
το απεργιακό τους φύλλο (28-11-2015).
Η εν λόγω εφημερίδα έκλεισε και οφείλει
στους 108 εργαζόμενούς της δεδουλευμένα εννιά μηνών και δεν υπάρχει καμία
πρόνοια για τις αποζημιώσεις. Συνολικά
οι απαιτήσεις των εργαζομένων αγγίζουν
τα 3,45 εκ. ευρώ. Η πτωχευμένη Εκδοτική
Βορείου Ελλάδος ΑΕ, στην οποία υπάγεται
η εφημερίδα «Αγγελιοφόρος», χρωστά σε
τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο
και προμηθευτές πάνω από 27 εκ. ευρώ.
Οι εργαζόμενοι ζητούν από τη Δικαιοσύνη και την Κυβέρνηση να παρέμβουν και
να διερευνηθεί η νομιμότητα των τραπεζικών δανείων, να ελεγχθεί αν οι μέτοχοι
εμπλέκονται σε off shore εταιρείες, να
διερευνηθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί
όσων διετέλεσαν μέλη των διοικητικών
συμβουλίων της εταιρείας και να προ-

στατευθούν τα περιουσιακά στοιχεία της
εφημερίδας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχώρησαν, στις 1-12-2015, οι εργαζόμενοι
στον όμιλο «Carrefour-Μαρινόπουλος»,
και ταυτόχρονα σε αποκλεισμό των καταστημάτων του ομίλου. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται ενάντια στην πολιτική της
εταιρείας, η οποία επιβάλλει υπογραφή
ατομικών συμβάσεων και μισθολογικές
μειώσεις 8%. Επίσης, έχει δρομολογήσει
το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων, κάτι
το οποίο συνεπάγεται απολύσεις προσωπικού, ενώ έχει δρομολογηθεί και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Στην τριετία
2012-14 και εν μέσω οικονομικής κρίσης, η εταιρεία έκανε επενδύσεις ύψους
250 εκ. ευρώ, κατακτώντας τη θέση της
μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ
στην Ελλάδα, με 1.022 σημεία πώλησης
και περίπου 13.000 εργαζόμενους, καθιστώντας την ως το μεγαλύτερο εργοδότη,
μετά το Δημόσιο, της χώρας. Όπως επισημαίνει η γενική γραμματέας της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου,
«Η εφαρμογή της πολιτικής των ατομικών
συμβάσεων σε τόσο μεγάλη κλίμακα αλλάζει ριζικά το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα
και αποτελεί πλήγμα για όλους τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα».36
Σε πανελλαδική 24ωρη Γενική Απεργία
προχώρησαν, στις 3-12-2015, η ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ, με συγκέντρωση στις 11 π.μ.,
στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη
Βουλή, με αιχμή του δόρατος το ασφαλι-

36. Για περισσότερα δες Μάριου Διονέλλη, «Μπλόκο
στα Carrefour από τους εργαζόμενους», Η Εφημερίδα
των Συντακτών, 2-12-2015.
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στικό, καθώς επίσης να μην περάσουν οι
ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας. Οι εργαζόμενοι του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα βρέθηκαν
για δεύτερη φορά, μέσα σε 20 ημέρες, σε
κινητοποιήσεις. Όμως, η συμμετοχή στις
συγκεντρώσεις των συνδικάτων (ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ, πρωτοβάθμια σωματεία)
ήταν μικρότερη από την προηγούμενη
24ωρη πανελλαδική απεργία της 12-112015. Εντούτοις, αποτέλεσε τη συνέχεια
μιας σειράς κινητοποιήσεων, που έχουν
ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, σε αρκετούς κλάδους.

Οι διοικήσεις πέντε σωματείων (Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου, Ένωση Μονίμων και
Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ, Σύλλογος
Υπαλλήλων ΝΑΤ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Συνταξιούχων ΝΑΤ, Πανελλήνια Ένωση
Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού), καλούν τη
δημοτική αρχή της πόλης του Πειραιά να
απορρίψει το αίτημα της Χρυσής Αυγής
για διοργάνωση φιέστας στον δημοτικό
κινηματογράφο «Σινεάκ», στις 13-122015, προκειμένου να βραβεύσει, όπως
ισχυρίζεται, τους εκλογικούς αντιπροσώπους της στην Α΄ και Β΄ Πειραιά, η οποία
είναι ουσιαστικά, όπως λέει η ανακοίνωση των πέντε σωματείων «βράβευση των
στελεχών της που διακρίθηκαν ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια για μια σειρά επιθέσεις και παρακρατικές δράσεις σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, με αποκορύφωμα τη δολοφονική επίθεση ενάντια στον
αντιφασίστα αγωνιστή Παύλο Φύσσα».37
37. Χριστίνα Παπασταθοπούλου, «Ανάστατος ο Πειραιάς για τη Χ.Α.», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 1012-2015.
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Στις 16-12-2015 προέβησαν σε στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στην «Αλουμίνιον
της Ελλάδος», του ομίλου Μυτιληναίου,
ενάντια στη μείωση μισθών που επιδιώκει η εταιρεία. Η επιχείρηση απαιτεί
μειώσεις μισθών για τους 940 περίπου
εργαζόμενους της, παρά το γεγονός ότι
την περασμένη χρονιά κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 15 εκ. ευρώ, ενώ το 2013
είχε ζημιές 41 εκ. ευρώ.38

Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι στη Wind, στις 17-12-2015, μετά
από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, με βασικό αίτημα την υπογραφή
επιχειρησιακής σύμβασης, το σταμάτημα των απολύσεων,39 καμία μείωση μισθών, άμεση μετατροπή των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου
σύμβαση, καθώς επίσης να σταματήσει
η δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης από
τη διοίκηση. Η απεργία είχε υψηλά ποσοστά συμμετοχής, σύμφωνα με εκτιμήσεις
συνδικαλιστών, ενώ πολλοί εργαζόμενοι
μέλη του σωματείου, αλλά και πλήθος αλληλέγγυων και συνδικαλιστών από άλλα
σωματεία, προχώρησαν και σε απεργιακή
περιφρούρηση στα δύο κεντρικά κτήρια
της εταιρείας.40

Ακυρώθηκε στις 17-12-2015 και ο τέταρτος και τελευταίος για το 2015 πλειστηριασμός του οικοπέδου στο οποίο
βρίσκονται οι συνεταιριστές της ΒΙΟΜΕ,
καθώς δεν εμφανίστηκε κανένας ενδια-

38. «Απεργία στο Αλουμίνιο Ελλάδος», Πριν, 20-122015.

39. Δελτίο Τύπου ΕΚΑ, Αθήνα 16-12-2015, Αρ. Πρωτ.
5592.
40. «Απεργία Wind. Μαζική συμμετοχή παρά την τρομοκρατία», εφημερίδα Πριν, 20-12-2015.

φερόμενος αγοραστής. Εργαζόμενοι και
αλληλέγγυοι βρέθηκαν από νωρίς το πρωί
στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης,
όπως και τις τρεις προηγούμενες φορές,
προκειμένου να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό. Το οικόπεδο που πρόκειται να
εκποιηθεί απαρτίζεται από 14 ξεχωριστά
οικόπεδα, εκ των οποίων ορισμένα είχαν
παραχωρηθεί από το ελληνικό Δημόσιο
στην πτωχευμένη πλέον ΦΙΛΚΕΡΑΜ, ως
στήριξη για τις θέσεις εργασίας που είχε
δημιουργήσει τότε. Όπως υποστηρίζουν
οι εργαζόμενοι, στο αυτοδιαχειριζόμενο
εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ, οι εγκαταστάσεις
που χρησιμοποιούν για τη δική τους παραγωγή αποτελούν περίπου το 1/7 του
συνολικού οικοπέδου που είναι προς εκποίηση, όπου το οικόπεδο που χρησιμοποιούν εκείνοι είναι εύκολα διαχωρίσιμο
από τα άλλα. Τα οικολογικά καθαριστικά
που παράγουν, μέσω της ΚΟΙΝΣΕΠ που
έχουν δημιουργήσει, πάνε καλά, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να δημιουργήσουν
εργατικό ιατρείο μέσα στο χώρο που βρίσκονται σε συνεργασία με το Κοινωνικό
Ιατρείο Αλληλεγγύης.41
Στις 21-12-2015 προχώρησαν σε 24ωρη
πανελλαδική απεργία οι εργαζόμενοι στα
λιμάνια όλης της χώρας, μετά από σχετική
απόφαση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων
Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) από ιδιώτες επενδυτές. Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία
Κλαυθμώνος και στη συνέχεια ακολούθη-

41. Ν. Φωτόπουλος, «ΒΙΟΜΕ-Πλειστηριασμοί. Νίκη
για τους συνεταιριστές», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 18-12-2015.

σε πορεία στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό που απαίτησαν τα συνδικάτα είναι η διασφάλιση του
δημόσιου χαρακτήρα των λιμανιών και η
κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Με βάση τις συνθήκες εργασίας
στον προβλήτα ΙΙ, ο οποίος είναι κάτω από
τη διαχείριση της Cosco, δεν υπάρχουν
συλλογικές συμβάσεις, οι μισθοί έχουν
κατρακυλήσει στα 700 ευρώ, ενώ αποτελεί τον μοναδικό προβλήτα στην Ευρώπη
που δεν αναγνωρίζονται συνδικαλιστικά
δικαιώματα, καθώς και δυνατότητα σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας.42

Σε 24ωρη απεργία προχώρησε, στις 2312-2015, το σωματείο εργαζομένων στη
«Forthnet». Οι εργαζόμενοι ζητούν την
επαναπρόσληψη των «ενοικιαζόμενων»
εργαζομένων, που απέλυσε η εργοδοσία,
μεταξύ αυτών και τρία εκλεγμένα μέλη
του Δ.Σ. του σωματείου.43

42. Για περισσότερα δες Δ. Σταμούλης, «Στις προσφορές των ‘’επενδυτών’’ στο ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΛΠ, απαντούν απεργιακά οι λιμενεργάτες», Πριν, 20-12-2015.
43. «Με μεγάλη συμμετοχή η απεργία στη ‘’Forthnet’’», Ριζοσπάστης, 24-12-2015.
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3. Βασικές εργατικές κινητοποιήσεις το 2016

Αρκετές δράσεις έχει αναπτύξει το Δίκτυο
Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων
Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί από
το 2013. Με αμεσοδημοκρατικές λειτουργίες και ανοιχτές συνελεύσεις συσπειρώνει κάθε άνεργο και επισφαλώς εργαζόμενο. Έχει προβεί σε δράσεις για μια
σειρά ζητήματα, όπως είναι η ελεύθερη
μετακίνηση των ανέργων στη Θεσσαλονίκη, πιέζοντας τη διοίκηση του ΟΑΣΘ να
διαγράφει κάθε μήνα τα τυχόν πρόστιμα
που επιβάλλονται σε ανέργους, ενώ συμμετέχει σε κινητοποιήσεις εργαζομένων
και σωματείων, όπως αυτές που ζητούν
τα δεδουλευμένα τους.44

έχουν δικαίωμα για τα επόμενα δύο χρόνια να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε
πρόγραμμα εργασίας εξαγγείλει ο ΟΑΕΔ,
αποδεικνύοντας ότι η φιλοσοφία αυτών
των προγραμμάτων είναι η ανακύκλωση
των ανέργων. Τα αιτήματα της συνέλευσης των εργαζομένων στα πεντάμηνα είναι τα εξής: σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και μισθούς, κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας
(ενοικιαζόμενης, προσωρινής, ελαστικής),
μόνιμο προσωπικό στους Δήμους και γενικά σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς,
παραμονή των εργαζομένων που ακόμη
δεν έχουν απολυθεί, επίδομα ανεργίας για
όλους χωρίς προϋποθέσεις.45

44. Π. Απότσος, «Δράσεις του Δικτύου Ανέργων και
Επισφαλώς Εργαζομένων Θεσσαλονίκης», Εργατική
Αριστερά, 6-1-2016, φύλλο Νο 351, σελ. 8.

45. Ν.Π., «Ο αγώνας των εργαζομένων στα 5μηνα
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας», εφ. Νέα
Προοπτική, 9-1-2016, φύλλο 611.

Σε σκηνές μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας πέρασαν τις γιορτές των Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι στα πεντάμηνα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Είναι
εργαζόμενοι, οι οποίοι κάλυψαν, από το
καλοκαίρι του 2015, πάγιες και διαρκείς
ανάγκες των Δήμων, με μισθό 495 ευρώ,
για εργασία πέντε μηνών όπως προβλέπει το πρόγραμμα, ενώ χάνουν τη δουλειά
τους περίπου 33.000 εργαζόμενοι μέχρι
το τέλος του Ιανουαρίου 2017. Μάλιστα,
μετά το πέρας του προγράμματος, δεν θα

Σε 24ωρη απεργία κατέβηκαν, στις 111-2016, οι εργαζόμενοι στο Ευγενίδειο
Θεραπευτήριο, το οποίο είναι νοσοκομείο-κληροδότημα που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Ευγενίδειο την τελευταία πενταετία αντιμετωπίζει μεγάλα
οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα,
χρωστάει περίπου 8 εκ. ευρώ σε προμηθευτές, ενώ υπάρχει καθυστέρηση πέντε
μηνών στην καταβολή μισθών στο προσωπικό, το οποίο πληρώνεται έναντι.
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Πολλοί εργαζόμενοι, από τους 220, έχουν
κάνει επίσχεση εργασίας και ασφαλιστικά μέτρα, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα
τους. Η Διοίκηση του νοσοκομείου αντί να
προσπαθήσει να βρει λύση στο πρόβλημα,
ανακοίνωσε μονομερείς μειώσεις μισθών
κατά 25%, και μάλιστα την παραμονή της
πρωτοχρονιάς, ενώ προχώρησε και σε
προσλήψεις προσωπικού αντί να εξοφλήσει τις επισχέσεις εργασίας. Το σωματείο
εργαζομένων καταγγέλλει τη Διοίκηση
για κακοδιαχείριση, διαφυγόντα κέρδη,
ενώ το θέμα έχει πάρει την εισαγγελική
οδό.46

48ωρη απεργία, στις 20 και 21-1-2016,
κήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με βασικά αιτήματα την αυτονομία του ασφαλιστικού τους ταμείου
(ΝΑΤ) και την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Όπως υποστηρίζει η ΠΝΟ, με το νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο θίγονται όλες οι
κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ αν το
ΝΑΤ ενταχθεί στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δεν θα μπορέσει
να λειτουργήσει, καθώς αυτή τη στιγμή
το πρωτογενές μητρώο ασφαλισμένων
τηρείται στο υπουργείο Ναυτιλίας και δεν
θα μπορεί να ελέγχεται το εργασιακό και
ασφαλιστικό βιογραφικό του ναυτικού.47
Για πολλοστή φορά βγήκαν στους δρόμους, στις 19-1-2016, οι συνταξιούχοι,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
46. Αφροδίτη Τζιαντζή, «Κινητοποιήσεις εσείς, μειώσεις εμείς!», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 1-1-2016.

47. Χριστίνα Παπασταθοπούλου, «48 ώρες χωρίς
πλοία», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 20-1-2016.
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(ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ,
ΠΟΣΕ ΟΑΣΕΕ κ.ά.) με μοναδικό αίτημά
τους να μην κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό. Η συγκέντρωσή τους έγινε στην πλατεία Κοτζιά και κατευθύνθηκαν προς το υπουργείο Εργασίας, όπου και συναντήθηκαν με
το υφυπουργό Εργασίας.48

Η γενική συνέλευση του σωματείου εργαζομένων της εταιρείας ΣΚΟΤ, η οποία
παράγει προϊόντα οικιακής χρήσης και
εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής, αποφάσισε να μετατρέψει τις επαναλαμβανόμενες
24ωρες απεργίες, που είχαν ξεκινήσει μια
εβδομάδα πριν, σε απεργία διαρκείας, η
οποία ξεκίνησε από τις 19-1-2016. Οι εργαζόμενοι, που στην πλειονότητά τους
είναι γυναίκες, απεργούν διεκδικώντας
την επαναπρόσληψη συναδέλφου τους,
ο οποίος απολύθηκε με το πρόσχημα ότι
πιάστηκε με τσιγάρο, καθώς επίσης την
εξόφληση των δεδουλευμένων τους.49

Στους δρόμους βγήκαν οι γιατροί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στις 21-1-2016,
σε απεργία του κλάδου τους. Το βασικό
τους αίτημα είναι να αποσυρθεί το προσχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό, το
οποίο μειώνει περαιτέρω τους μισθούς,
τις συντάξεις και το εφάπαξ, ενώ παγιώνεται η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, παρατείνοντας την έκθεση
στο επαγγελματικό κίνδυνο. «Ποιος υγειονομικός θα μπορεί να δουλεύει μέχρι τα
67 και πόσο ασφαλές είναι για τους ασθε48. Μ. Α. Κωνσταντόπουλου, «Κάτω τα χέρια από τις
συντάξεις!», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 20-1-2016.

49. Γ. Μπασκάκης, «Εταιρεία χημικών ΣΚΟΤ. Απεργία
για τον συνάδελφο που απολύθηκε άδικα», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 20-1-2016.

νείς;», ρωτάει ο Ηλίας Σιώρας, μέλος του
Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ. Στον ιδιωτικό τομέα της
υγείας, αναφέρει, χιλιάδες εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι για μήνες, ενώ έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις στους μισθούς τα
τελευταία χρόνια. Επίσης, το νέο ασφαλιστικό δίνει αντικίνητρα στους νέους πτυχιούχους που εργάζονται στο εξωτερικό
και ενδιαφέρονται για οργανικές θέσεις
στο δημόσιο σύστημα υγείας, για να μην
γυρίσουν στην Ελλάδα.50

Με τρίωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις
εργασίας από τις 19-1 μέχρι τις 21-12016, συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους,
που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη
εβδομάδα, οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ και
τον Προαστιακό, ενάντια στις σχεδιαζόμενες ιδιωτικοποιήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ). Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) επικρίνει την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για αλλαγή στάσης στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης και για συνέχιση της πολιτικής των προηγούμενων
κυβερνήσεων, κάνει λόγο για υπονόμευση
από το υπουργείο Μεταφορών της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη
συλλογική σύμβαση εργασίας στον ΟΣΕ
και ζητά την άμεση διακοπή της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΟΣΕ.51
Σε πανελλαδική 24ωρη Γενική Απεργία
προχώρησαν, στις 4-2-2016, η ΓΣΕΕ και

50. Για περισσότερα δες Ντάνι Βέργου, «Ξεσηκώνεται
ο ιατρικός κόσμος», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 211-2016.
51. Αλ. Μαυρογένης, «Αντιδράσεις για την ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ», Η Εποχή, 24-1-2016.

ΑΔΕΔΥ, με συγκέντρωση στις 11 π.μ., στην
πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη
Βουλή. Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, με κεντρικό σύνθημα, «Κλειστόν λόγω ασφαλιστικού», καλεί όσους θίγονται από τον
οδοστρωτήρα του ασφαλιστικού που
προωθεί η κυβέρνηση, τις δραματικές περικοπές στα εισοδήματα, τις ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ., να συγκροτήσουν ένα κοινό
μέτωπο αντίστασης. Τα βασικά αιτήματα
των συνδικάτων είναι τα εξής: καμία αλλαγή στην κοινωνική ασφάλιση που θα
μετατρέπει τις συντάξεις σε επιδόματα
φτώχειας, άμεση κατάργηση του συνόλου
των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων, μέτρα για την καταπολέμηση της
ανεργίας, άμεση κατάργηση της εμπλοκής
της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό
του κατώτατου μισθού και αποκατάσταση της διαδικασίας της ΕΓΣΣΕ με άμεση
επαναφορά των πυλώνων του εργατικού
δικαίου, αποτελεσματική προστασία της
πρώτης κατοικίας, επανασύσταση των
φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας,
διασφάλιση από το κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας κ.λπ. Η εν λόγω απεργία είχε μαζικό χαρακτήρα και σημειώθηκαν υψηλά
ποσοστά συμμετοχής. «Εντυπωσιακό ήταν
το εύρος των επαγγελματιών και μισθωτών
που απήργησαν, συγκεντρώνοντας από τα
παραδοσιακά μεγάλα σωματεία των ΔΕΚΟ
και ων εκπαιδευτικών μέχρι απλήρωτες
εργολαβικές καθαρίστριες, δικαστικούς
επιμελητές, καθώς και δασκάλους οδήγησης, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αλλά
και τον ‘’Σύλλογο Ασφαλισμένων Ανασφάλιστών ΟΑΕΕ’’, όπως και το νεοσύστατο
ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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‘’Κίνημα Συνταξιούχων’’».52 Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, ήταν η μαζικότερη συγκέντρωση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με
περισσότερους από 50.000 διαδηλωτές.53
Όμως, και αυτή η απεργία χαρακτηρίστηκε από ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Η μία
ήταν αυτή που καλούσε η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,
η δεύτερη ήταν του ΠΑΜΕ, η οποία ήταν
πολύ μαζική, ενώ τη τρίτη συγκέντρωση
καλούσαν κυρίως πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές παρεμβάσεις και συνδικαλιστικά σχήματα που πρόσκεινται στο
χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς.
48ωρη απεργία, στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2016, και σειρά δράσεων πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), ενάντια στην
προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και
τα άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Στις
16/2, οι εργαζόμενοι πραγματοποιησαν
συμβολικό αποκλεισμό στις Πύλες του
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά
από τις 7 π.μ. μέχρι της λήξη της βάρδιας.
Τα αιτήματα της ΟΜΥΛΕ είναι να διατηρήσουν τα λιμάνια τον Δημόσιο χαρακτήρα
τους, να υπάρξουν θεσμοθετημένες εργασιακές σχέσεις με Κανονισμούς Προσωπικού και Εργασίας, σταθερές θέσεις εργασίας και αρμονικές σχέσεις μεταξύ λιμανιών και πόλεων.54

52. Αφροδίτης Τζιαντζή-Μ. Α. Κωνσταντόπουλου,
«Μήνυμα οργής η μαζική συμμετοχή», Η Εφημερίδα
των Συντακτών, 5-2-2016.
53. Αφροδίτης Τζιαντζή-Μ. Α. Κωνσταντόπουλου, ό.π.

54. Για περισσότερα δες Θ. Πατσατζής (επιμέλεια),
«48ωρη απεργία στα λιμάνια», εφ. Εργατική Αριστερά,
17-2-2016, φύλλο Νο 354 και το άρθρο με τίτλο: «Να
κλιμακώσουμε τον αγώνα ενάντια στο ξεπούλημα του
ΟΛΠ», εφ. Εργατική Πάλη, Μάρτιος 2016, φύλλο 413.
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Σε δίωρες στάσεις εργασίας στο τέλος της
πρωινής και στις αρχές της απογευματινής βάρδιας, προχώρησαν στις 17-2-2016
οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι νηπιαγωγοί, καθώς και σε συγκέντρωση το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Παιδείας,
με αίτημα να γίνουν διορισμοί μόνιμου
εκπαιδευτικού προσωπικού. Μάλιστα, τα
κενά που υπάρχουν μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάνω από 2.000.55
Συγκέντρωση για το ασφαλιστικό πραγματοποιήθηκε στις 9-3-2016, το μεσημέρι, στην πλατεία Συντάγματος, την οποία
κάλεσαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.56

Οι τριάντα περίπου εργαζόμενοι της Εταιρείας Ξυλείας Παπαδόπουλος-Παγουράς,
με έδρα την Πατρίδα Ημαθίας, η οποία
βρίσκεται λίγο έξω από την Βέροια, έκαναν υπομονή επί πεντέμισι χρόνια στην
προοπτική μήπως και ανακάμψει η εταιρεία. Προσέρχονταν μία ώρα πριν και
αποχωρούσαν μία ώρα μετά τη λήξη του
ωραρίου. Κάθε εργαζόμενος, το 2010, είχε
150 ένσημα αντί 300 και με δύο ημέρες
εργασίας τον μήνα πληρωνόταν 200-400
ευρώ. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα ξεκίνησαν το 2009 όταν η εταιρεία επωμίστηκε τις ζημιές και ενός δεύτερου εργοστασίου στη Βουλγαρία. Το 2011, καταθέτει
αίτηση πτώχευσης, η οποία εκδικάστηκε
το 2013. Εν τω μεταξύ, εκποιείται πολύτιμος εξοπλισμός της εταιρείας (μηχανήματα, εξαρτήματα, καλώδια, αυτοκίνητα,
φορτηγά, μηχανήματα βαρέως τύπου).
55. Θ. Πατσατζής (επιμέλεια), «Διεκδικούν διορισμούς
μόνιμων εκπαιδευτικών», ό.π.

56. Μ. Α. Κωνσταντόπουλου, «Κοινωνικοί αγώνες
ενάντια στο ασφαλιστικό», Η Εφημερίδα των
Συντακτών, 10-3-2016.

Το 2015 αναλαμβάνει νέος επενδυτής, ο

τοκινήτων, δορυφορικά συστήματα πλο-

άγγιξαν τις 700.000 ευρώ. Μπροστά σε

ευρώ και είναι αυξημένα σε σχέση με το

οποίος δημιούργησε νέα χρέη. Οι οφειλές
δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενους

αυτή την κατάσταση, τον Ιανουάριο του
2016, οι δεκαέξι εναπομείναντες πρώην

εργαζόμενοι προχώρησαν σε επίσχεση
εργασίας, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα

το εργοστάσιο, δηλώνοντας την διάθεση
τους να το λειτουργήσουν οι ίδιοι με αυ-

τοδιαχείριση, ακολουθώντας το παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ. Επίσης, συνεχίζουν να
διεκδικούν την επιστροφή όλων των πα-

ρανόμως πωληθέντων μηχανημάτων. Στο
πλαίσιο αυτό μετονόμασαν την επιχείρη57

ση στο συμβολικό, «Ρομπέν» του Ξύλου.

Στο εργοστάσιο του ΙΜΑΝΤΑ, στον Βόλο,
το οποίο ανήκει στη γερμανική πολυεθνι-

κή Continental, ξεκίνησαν κινητοποιήσεις
ενάντια στις απολύσεις που κάνει η εργοδοσία και με επιπλέον βασικό αίτημα την
ανανέωση της Επιχειρησιακής Συλλογικής

Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ). Ο ΙΜΑΝΤΑΣ

παράγει ταινιόδρομους, ενώ η Continental

είναι μια τεράστια και απολύτως κερ-

δοφόρα πολυεθνική με περισσότερους
από 190.000 εργάτες στα εργοστάσιά
της σε όλο τον κόσμο. Η δραστηριότητά

της εκτός από τα ελαστικά αυτοκινήτων
επεκτείνεται σε πολλά ακόμη πεδία: βιομηχανικές εφαρμογές, ανταλλακτικά αυ-

57. Για περισσότερα δες α) Ν. Κτενάς, «Βέροια‘’Ρομπέν της Ξυλείας’’. Ένα ακόμα εργοστάσιο στον
δρόμο της αυτοδιαχείρισης», εφ. Εργατική Πάλη, Μάρτης 2016, φύλλο 413, σελ. 4, β) Βάγιος Τζαχρήστας,
«Οι Ρομπέν του ξύλου, στον δρόμο που χάραξε η ΒΙΟΜΕ», εφ. Νέα Προοπτική, 5-3-2016, φύλλο 615, και γ)
Αφροδίτη Τζιαντζή, «Οι ‘’Ρομπέν του Ξύλου’’ βάζουν
μπροστά τις μηχανές της αξιοπρέπειας», Η Εφημερίδα
των Συντακτών, 21-3-2016.

ήγησης οχημάτων και άλλα. Τα κέρδη της
Continental, το 2014, έφτασαν τα 3,4 δις

2013. Η ισχύς της πολυεθνικής μεγάλωσε
ακόμη περισσότερο από την πρόσφατη

εξαγορά της αμερικάνικης εταιρίας ελαστικών Goodyear. Ο ΙΜΑΝΤΑΣ είναι ένα

εργοστάσιο που επί 40 χρόνια βγάζει

κέρδη, πουλώντας το μεγαλύτερο μέρος

της παραγωγής του στα ορυχεία της ΔΕΗ
αλλά και στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά,

προβάλλοντας σαν «επιχείρημα» την κρί-

ση στον κλάδο των ορυχείων, η εργοδοσία
της Continental και του ΙΜΑΝΤΑ επιτίθε-

ται στους εργαζόμενους και προχωράει σε
απολύσεις. Πριν από μερικά χρόνια ο ΙΜΑ-

ΝΤΑΣ απασχολούσε 300 εργαζόμενους,
ενώ τώρα έχουν μείνει 200. Το φθινόπωρο του 2015 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις

για την υπογραφή νέας τριετούς Επιχει-

ρησιακής ΣΣΕ. Η εταιρία απαίτησε ετήσιες
περικοπές στο εργατικό κόστος ύψους 2
εκατ. ευρώ, να υπάρχει εκ περιτροπής ερ-

γασία και οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργά-

τες να παίρνουν χαμηλότερο μισθό από
τους παλιούς. Το Δεκέμβρη, η γενική συνέλευση των εργαζομένων απέρριψε αυ-

τές τις απαιτήσεις. Από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2016, οι εργάτες του ΙΜΑΝΤΑ

ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με καθημερινές
3ωρες στάσεις εργασίας σε κάθε βάρδια,
συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία

της ΓΣΕΕ της 4-2-16, 24ωρη απεργία στις
5-2-16, σύνδεση του αγώνα τους με ερ-

γαζόμενους και άλλων επιχειρήσεων που
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα

κ.λπ, ενώ ταυτόχρονα καλούν τα συνδι-

κάτα και την κοινωνία του Βόλου να συΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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μπαρασταθούν στον αγώνα τους.58

Με κεντρικό σύνθημα, «Δουλειά για όλους,
δουλειά με δικαιώματα», ξεκίνησε την Κυριακή 3-4-2016 η Μεγάλη Πορεία για την
Ανεργία από την Πάτρα στην Αθήνα, την
οποία διοργάνωσε ο Δήμος Πάτρας. Όπως
είπε ο δήμαρχος, Κ. Πελετίδης, το ζητούμενο είναι οι πολίτες να στείλουν το μήνυμα
προς την κυβέρνηση ότι δεν είναι άβουλοι,
δεν είναι θεατές. Η απόφαση να διανυθούν
μέσα σε οκτώ ημέρες περίπου 220 χιλιόμετρα αυτόν ακριβώς το σκοπό είχε εξαρχής: να στείλει η κοινωνία το μήνυμα ότι
η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Την εν λόγω πορεία στήριξαν δεκάδες
συνδικάτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς πάρα πολλοί μαζικοί φορείς
και πλήθος κόσμου. Η πορεία έφτασε στην
Αθήνα στις 10-4-2016, στις 6 μ.μ., όπου έγινε συγκέντρωση στο Σύνταγμα και συναυλία από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο,
με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων
και άλλων κοινωνικών φορέων.59

Νικητές επέστρεψαν στην εργασία τους
μετά από 165 ημέρες αγώνα οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «Ανακύκλωσης» στο Ηράκλειο Κρήτης.60 Η εργολαβική εταιρεία «Waste Solution», με έδρα
τον Ασπρόπυργο, η οποία αγόρασε, στις

58. Ν. Κτενάς, «Βόλος-Εταιρίες ‘’ΙΜΑΣ’’ και ‘’ΣΥΡΜΑ’’.
Εργασιακός Μεσαίωνας», εφ. Εργατική Πάλη, Μάρτης
2016, φύλλο 413, σελ. 4.

59. Για περισσότερα δες το αφιέρωμα στον Ριζοσπάστη, 12-4-2016, σελ. 11-13, καθώς και στο Ν. Χατζησάκος, «Η ηχηρό μήνυμα κατά της ανεργίας από την
πορεία Πάτρα-Αθήνα. Πως συρρικνώθηκε η αγορά
εργασίας επί μνημονίων», Η Εποχή, 10-4-2016.

60. «‘’Ανακύκλωση’’ - Ηράκλειο Κρήτης. Επιστρέφουν
νικητές στη δουλειά μετά από 165 μέρες!», Ριζοσπάστης, 12-4-2016.
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31-10-2015, από την Ελληνική Εταιρεία

Ανακύκλωσης Απορριμμάτων, το δικαί-

ωμα λειτουργίας του εργοστασίου, απέλυσε απροειδοποίητα και τους σαράντα

δύο εργαζόμενους, οι οποίοι δούλευαν
στην εταιρεία από 5 έως 10 χρόνια, με
σκοπό να τους αντικαταστήσει με φθηνότερους εργαζόμενους χωρίς δικαιώμα-

τα ή να επαναπροσλάβει ένα μικρό μέρος

από τους παλιούς με τον κατώτερο μισθό
των 586 ευρώ αντί για τα 750 ευρώ, τα
οποία είχαν κατακτήσει με την απεργία

των 118 ημερών το 2012, καταφέρνοντας

να μην περάσει η μείωση κατά 22% στο
μισθό τους.61 Ο νέος διαχειριστής του έρ-

γου, στηριζόμενος στους μνημονιακούς
νόμους, προχώρησε σε μια σύμβαση με 10
εργαζόμενους με τον μισθό των 586 ευρώ.
Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή προα-

νήγγειλε συμβάσεις πεντάμηνες με δεκα-

ήμερη δοκιμαστική εργασία, με μισθούς
στα 450 ευρώ και αποχαρακτηρισμό των
ενσήμων ως βαρέων και ανθυγιεινών, ενώ
οι εργάτες έχουν καταγγείλει τις θανατη-

φόρες συνέπειες που έχουν στην υγεία
τους οι συνθήκες εργασίας στο εργοστά-

σιο.62 Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν από την

πρώτη στιγμή, διεκδικώντας να επανέλθουν στις θέσεις εργασίας με τους όρους

που ίσχυαν μέχρι τότε, ενώ βοηθητική
ήταν και η στάση των νέων εργαζομένων,

οι οποίοι σε ένδειξη αλληλεγγύης αρνήθηκαν να εργαστούν, μη ακολουθώντας τις

παραινέσεις της εργοδοσίας να έρθουν
σε αντιπαράθεση με τους απολυμένους

61. Ερνέστος Α. «Σε αγώνα οι 42 απολυμένοι εργάτες
της Ανακύκλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης», εφημερίδα
Νέα Προοπτική, 23-1-2016, φύλλο 612.
62. Ερνέστος Α., ό.π.

συναδέλφους τους.63 Εν τω μεταξύ, σε συμπαράσταση έσπευσαν και άλλα σωματεία και φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Η αποφασιστική στάση των εργαζομένων,

καθώς επίσης και η αλληλεγγύη του λαού

της πόλης, οδήγησαν την εταιρεία να αποδεχτεί την επιστροφή τους στην εργασία

με τους μισθούς που έπαιρναν τον Οκτώβρη του 2015. Επίσης, συμφωνήθηκε να

δίνεται ένσημο για βαριά και ανθυγιεινή

εργασία (ΒΑΕ) σε όσους πλησιάζουν στην

συνταξιοδότηση ή έχουν ήδη συμπληρώσει δέκα χρόνια ασφάλισης, ενώ η απα-

σχόληση θα είναι εξαήμερη, με ημερήσιο
χρόνο 7 ώρες και 40 λεπτά.64

Σε 48ωρη πανελλαδική απεργία προχώρησαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, την Παρασκευή και

το Σάββατο, 6 και 7 Μαϊου 2016, ενάντια

στην ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού νομοσχεδίου, ενώ η απεργία συνεχίστηκε το πρωί της Κυριακής, 8 Μάη, με τον

εορτασμό της μεταφερόμενης εργατικής
πρωτομαγιάς. Το αποκορύφωμα ήταν το

απογευματινό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, κατά τη διάρκεια της τελικής συζήτησης

και ψηφοφορίας στη Βουλή του εν λόγω

νομοσχεδίου, όπου γύρω στις 8 μ.μ., έλαβαν
χώρα συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών
και των δυνάμεων καταστολής.65 Εν τω με-

ταξύ, το πρωί της Κυριακής, αρκετά πρωτο-

βάθμια σωματεία, εργαζόμενοι στο εμπόριο

και εκατοντάδες άλλοι εργαζόμενοι συμ63. Εφημερίδα Εργατική Αριστερά, «‘’Ανακύκλωση’’.
66 μέρες αγώνα», 6-1-2016, φύλλο Νο 351, σελ. 8.

64. «‘’Ανακύκλωση’’ - Ηράκλειο Κρήτης. Επιστρέφουν
νικητές στη δουλειά μετά από 165 μέρες!», ό.π.

65. Αφροδίτη Τζιαντζή, «Δυναμική απάντηση από
χιλιάδες κόσμου», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 9-52016.

μετείχαν στην απεργιακή περιφρούρηση
στην οδό Ερμού, ενάντια στην κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας. Έκλεισαν όλα τα
καταστήματα του δρόμου και η περιφρούρηση της απεργίας κράτησε για αρκετές
ώρες.66 Το πρόβλημα που αναδείχτηκε με
την 48ωρη απεργία ήταν ότι προηγουμένως δεν υπήρξε καμία κλιμάκωση, με αποτέλεσμα η προκήρυξή της να γίνει πολύ
βιαστικά λόγω της αιφνιδιαστικής κατάθεσης του ασφαλιστικού από την κυβέρνηση.
Έτσι, από την 24ωρη πανελλαδική Γενική
Απεργία, που έγινε στις 4-2-2016, μέχρι την
προαναφερθείσα 48ωρη, χάθηκε πολύτιμος
χρόνος προετοιμασίας, με αποτέλεσμα η κινητοποίηση να είναι αναντίστοιχη του βάθους των προωθούμενων αντιδραστικών
μέτρων από την κυβέρνηση.
Σε διαδήλωση διαμαρτυρίας, έξω από τη
Βουλή, την Κυριακή 22 Μαϊου 2016, το
απόγευμα, κάλεσαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ
ενάντια στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, και για τις συνέπειες
που αυτό επιφέρει με τη δημιουργία του
υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων, τις
80.000 κρατικές ιδιοκτησίες που εκχωρούνται στους δανειστές, και για τις περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, υγεία και
παιδεία.67 Παρά τη σοβαρότητα του πολυνομοσχεδίου, εξαιτίας της πληθώρας των
μέτρων που προωθεί, εντούτοις η προσέλευση του κόσμου δεν ήταν η απαιτούμενη. «Το χειρότερο από όλα είναι ότι έχουμε
συνηθίσει σε αυτή τη νέα κανονικότητα

66. Δ. Σταμούλης, «Ανάγκη ένα ταξικά ανασυγκροτημένο κίνημα», Πριν, 15-5-2016.

67. Κ. Ζαφειρόπουλου, «Χιλιάδες τα ‘’όχι’’ έξω από τη
Βουλή», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 23-5-2016.
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των υφεσιακών μέτρων», όπως είπε ένας

διαδηλωτής.68 Στη μειωμένη προσέλευση

του κόσμου συνετέλεσε, ως ένα βαθμό,
και η απεργία στις συγκοινωνίες εκείνο
το Σαββατοκύριακο.

Στις 7 Ιουνίου 2016 συμπληρώθηκαν 13
ημέρες που τα εμπορικά λιμάνια του Πει-

ραιά και της Θεσσαλονίκης παραμένουν
κλειστά, καθώς οι εργαζόμενοι σε αυτά

βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιή-

σεις. Το αδιέξοδο προέκυψε επειδή, ενώ οι
υπουργοί αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρό-

βλημα με την εργασιακή συνέχεια στο νέο
περιβάλλον που θα προκύψει με την πώληση του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και ότι χρειά-

ζεται θωράκιση του θεσμικού εργασιακού
πλαισίου, ωστόσο δεν προχωρούν σε συ-

γκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που
προτείνουν οι εργαζόμενοι.69 Η απεργία,

που προκήρυξε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων

Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), συνεχίστηκε
για ένα μήνα, με βασικά αιτήματα των ερ-

γαζομένων τη νομοθετική ρύθμιση για να

διασφαλιστεί το θεσμικό εργασιακό τους
πλαίσιο, τη διατήρηση της συλλογικής

σύμβασης εργασίας, τη διασφάλιση των

θέσεων εργασίας και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, κ.λπ., επειδή υπάρχει

κακό προηγούμενο με την Cosco, όσον
αφορά τη διαχείριση στις προβλήτες II

και III (εργολαβίες, μηδαμινή προστασία

των εργαζομένων και πολλά άλλα που
κατά καιρούς προκύπτουν).70

68. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Κ. Ζαφειρόπουλου,
ό.π.

69. Χρ. Παπασταθοπούλου, «Αγεφύρωτες μένουν οι
διαφορές», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 7-6-2016.
70. Δ.Ψ., «Λιμάνι του Πειραιά. Αγώνας διαρκείας για τη
διασφάλιση των εργαζομένων», Η Εποχή, 26-6-2016.
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Οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Athens
Ledra είναι απλήρωτοι τρεις μήνες. Ωστόσο, η εργοδοσία ανέστειλε τη λειτουργία
του ξενοδοχείου, οδηγώντας τους 150 εργαζόμενους στην ανεργία, με πρόσχημα
τα χρέη της προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου, την διασφάλιση
των θέσεων εργασίας και την καταβολή
των δεδουλευμένων τους.71

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στις
8-6-2016 από εργαζόμενους σε Παιδεία
και Υγεία, καθώς και από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, οι οποίοι
όλοι μαζί συν ενώθηκαν και κατέληξαν με
πορεία στη Βουλή. Βασικό τους αίτημα η
επαρκής χρηματοδότηση των δύο αυτών
κρίσιμων τομέων και στελέχωσή τους με
μόνιμο προσωπικό.72 Το ενδιαφέρον σε
αυτή την κινητοποίηση είναι ο συντονισμός διαφορετικών κλάδων μεταξύ τους.

Μετά τον πολύμηνο αγώνα τους, οι καθαριστές και οι καθαρίστριες των λεωφορείων της ΟΣΥ, τελικά πληρώθηκαν τα δεδουλευμένα τους και ανέστειλαν την επίσχεση εργασίας τους. Η εργολαβική εταιρεία «Λινκ Άπ», η οποία είχε αναλάβει τον
καθαρισμό των λεωφορείων, χρωστούσε
μισθούς 2-5 μηνών, παρά το γεγονός ότι
κάθε μήνα εισπράττει 140.000 ευρώ από
τη σύμβαση με το κράτος. Στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων η εταιρεία δίνει μισθό 450 ευρώ για 6ωρη, νυ-

71. Δες το Δελτίο Τύπου του ΠΑΜΕ, της 8-6-2016,
καθώς και το άρθρο του Ν. Χατζησάκου, με τίτλο:
«‘’Περίεργα’’ λουκέτα σε εταιρείες κολοσσούς», Η
Εποχή, 5-6-2016.
72. Σ. Ζιαμπάκας, «Χιλιάδες υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί στον δρόμο», Η Εφημερίδα των Συντακτών,
9-6-2016.

χτερινή και ανθυγιεινή εργασία. επιπλέον
η εταιρεία χρωστάει δώρα, επιδόματα,

κ.ά., ενώ δεν παρέχει στους εργαζόμενους ατομικά μέσα προστασίας (γάντια,

μάσκες κ.λπ.) ούτε επαρκή καθαριστικά
μέσα. Η εν λόγω κατάσταση επαναφέρει

συνεχώς στο προσκήνιο το απαράδεκτο
καθεστώς των εργολαβιών.73

Με εντολή των γενικών τους συνελεύσεων τα σωματεία των συγκοινωνιών

σταθερής τροχιάς (τραμ, Μετρό, ΗΣΑΠ)
προχώρησαν σε συντονισμένες στάσεις

εργασίας από τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016
και με ορίζοντα δύο εβδομάδων, ως απά-

ντηση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση.74

Με ριγέ στολές φυλακισμένων, αλλά και

συμβολικά κουτιά για έρανο υπέρ των
δημοσίων δομών υγείας διαδήλωσαν στις
29-6-2016, έξω από το υπουργείο Υγείας,

οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία,

στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΠΟ-

ΕΔΗΝ, με τετράωρη στάση εργασίας (11
π.μ. – 3 μ.μ.), διαμαρτυρόμενοι για την

υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση
του ΕΚΑΒ, του ΕΣΥ και της Πρόνοιας. Ανά-

λογες κινητοποιήσεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη.75

Στις 22-7-2016 πραγματοποιήθηκε απερ-

γία στα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος, η

οποία χρωστά μισθούς δύο μηνών στους

73. «Νίκη των καθαριστριών. Να μπει τέλος στο καθεστώς των εργολάβων!», Εργατική Αριστερά, 8-6-2016,
Νο 362.
74. Π. Αλεξόπουλος, «Απεργιακή δράση στις συγκοινωνίες», Νέα Προοπτική, 11-6-2016, φύλλο 622.

75. Ν. Φωτόπουλου, «ΕΣΥ: είν’ ένα σύστημα που το
αλυσοδένουνε», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 30-62016.

εργαζόμενους και βρίσκεται υπό πτώχευση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν
11.000 εργαζόμενοι και περισσότεροι
από 3.000 προμηθευτές. Συγκεκριμένα,
περί τα 2 δισ. ευρώ είναι οι οφειλές της
εν λόγω επιχείρησης προς τους προμηθευτές, τις τράπεζες, τους εργαζόμενους
και το ελληνικό δημόσιο.76 Την απεργία
είχαν εξαγγείλει αρκετά ανά την Ελλάδα
κλαδικά σωματεία εμποροϋπαλλήλων
και ιδιωτικών υπαλλήλων, καθώς επίσης
επιτροπές αγώνα που συγκροτήθηκαν σε
αρκετά καταστήματα όπως Αργυρούπολης, Μαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Γέρακα κ.ά.
Οι επιτροπές αγώνα σε καταστήματα της
Αττικής συντονίστηκαν πανελλαδικά με
συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη, την
Καβάλα, το Ηράκλειο Κρήτης, το Βόλο και
άλλες περιοχές. Την Παρασκευή το πρωί,
δηλαδή την ημέρα της απεργίας, οργανώθηκαν απεργιακές περιφρουρήσεις σε
αρκετά καταστήματα. Υπό τον φόβο της
απεργίας, η εργοδοσία έσπευσε, λίγες
ημέρες πριν, να εξοφλήσει έστω και τμηματικά το επίδομα αδείας, ενώ έδωσε και
ένα μικρό μέρος (10%) από τον μισθό του
Ιουνίου, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να διαμορφώσει τους όρους αποτυχίας
της απεργίας. Η απεργία είχε σχετική επιτυχία, εξαιτίας του εκφοβισμού που εξασκούσαν οι προϊστάμενοι. Στην απεργιακή συγκέντρωση, στην Αθήνα, συμμετείχαν εννιά επιτροπές αγώνα από μικρά και
μεγάλα καταστήματα της Μαρινόπουλος
στην Αττική, ενώ κατευθύνθηκαν προς
το υπουργείο Εργασίας. Αντιπροσωπεία
των απεργών και του κλαδικού Συλλόγου
76. Αλεξάνδρα Γκίτση, «Μαρινόπουλος: Ο ‘’βασιλιάς’’
είναι γυμνός», Η Αυγή, 17-7-2016.
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Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας συναντήθηκαν με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, στην οποία έθεσαν το αίτημα τους
να εξασφαλισθούν οι μισθοί και οι θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν
από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα προστασίας των απλήρωτων εργαζομένων,
όπως δωρεάν μεταφορά από τις αστικές
συγκοινωνίες, εκπτώσεις και απαλλαγές
από τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, ώστε
να μην γίνεται καμία διακοπή σε ρεύμα
και νερό, πάγωμα των δανείων και κάθε
χρέους έως ότου καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους και επιλυθεί το ζήτημα της επιβίωσης της επιχείρησης. Η απάντηση του υπουργείου ήταν
γενικόλογη και απέφυγαν να λάβουν κάποια δέσμευση.77

Σε τριήμερη στάση εργασίας κατεβαίνουν
οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του ΟΣΕ, η
οποία οργανώνεται από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), από
την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2016 έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου, με μια 24ωρη απεργία ενδιάμεσα, την Τετάρτη 6 Ιουλίου, δηλαδή
την ημέρα της κατάθεσης των προσφορών για την 100% ιδιωτικοποίηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση των
εταιρειών που έχουν την ευθύνη των δρομολογίων και της συντήρησης του τροχαίου υλικού. Διεκδικούν, επίσης, να μην
ενταχθεί ο ΟΣΕ στην Ελληνική Εταιρεία

77. Οι περισσότερες πληροφορίες αντλήθηκαν από το
άρθρο του Δ. Σταμούλη, «Απεργία στον Μαρινόπουλο,
οι επιτροπές αγώνα παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους», Πριν, 24-7-2016. Επίσης, δες την Ανακοίνωση του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, για την
απεργία στα καταστήματα Μαρινόπουλος, με τίτλο:
«Συνεχίζουμε!!».
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Συμμετοχών και Περιουσίας, το λεγόμενο υπερταμείο, να υπογραφεί συλλογι-

κή σύμβαση εργασίας, η οποία έχει λήξει
πάνω από ένα χρόνο και να προσληφθεί
προσωπικό για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, το οποίο βρίσκεται σε τραγική

κατάσταση.78 Την 24ωρη απεργία στήρι-

ξαν, ως ένδειξη αλληλεγγύης, και τα άλλα
συνδικάτα των συγκοινωνιών σε Μετρό,

ΗΣΑΠ, Τραμ, εκτός από αυτό της ΕΘΕΛ, το
οποίο απείχε από την κοινή προσπάθεια.

Την ημέρα κατάθεσης των προσφορών
για την ιδιωτικοποίηση, βρέθηκε στο ΤΑΙ-

ΠΕΔ μόνο μία προσφορά για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από την Ferrovie Dello Stato Italiane,
και καμία για την ΕΕΣΣΤΥ.79

Στις 6-9-2016, θα γίνει η δίκη ενάντια
στις απολύσεις, τις διαθεσιμότητες και

τις στημένες μηνύσεις εναντίον των ερ-

γαζομένων στη Βιομηχανία Φωσφορικών
Λιπασμάτων (ΒΦΛ) στην Καβάλα. Η ΒΦΛ,
η οποία κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της

ανήκε στο κράτος, ήταν ένα εργοστάσιο
που για 40 χρόνια έδινε δουλειά σε πάνω
από 1.000 οικογένειες μέσα και έξω από
αυτό. Υπήρξε η μοναδική βιομηχανία λιπασμάτων στα Βαλκάνια και μία από τις
ελάχιστες στην Ευρώπη. Αυτή η εταιρεία

πουλήθηκε στον επιχειρηματία Λαυρε-

ντιάδη, ο οποίος την μετονόμασε σε ELFE
(Ελληνικά Λιπάσματα). Το καλοκαίρι του
2015, η επιχείρηση άρχισε να μεταβιβάζει

δραστηριότητές της σε άλλες εταιρείες,

οι οποίες είτε ήταν πελάτες της είτε δη78. Χαρά Τζαναβάρα, «Τα τρένα δεν φεύγουν…», Η
Εφημερίδα των Συντακτών, 4-7-2016.

79. Π. Αλεξόπουλος, «Με ΤΡΑΙΝΟΣΕ αρχίζει το ξεπούλημα των συγκοινωνιών», Νέα Προοπτική, 9-7-2016,
φύλλο 624, σελ. 15.

μιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο, προ-

κειμένου να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο.
Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, οι εργα-

ζόμενοι μεταφέρθηκαν με τρίμηνες συμβάσεις δανεισμού σε αυτές τις εταιρείες,

διατηρώντας τις ίδιες εργασιακές σχέσεις
όπως είχαν καθοριστεί από την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας

(εσσε). Όταν τον Μάρτιο του 2016 έληξε η
εν λόγω σύμβαση, η εταιρεία ξεκίνησε ένα

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με την πα-

ράλληλη δεσμευτική πρόταση προς τους
εργαζόμενους να μεταφερθούν με δεκατε-

τράμηνες συμβάσεις στις άλλες τρεις εταιρείες, οι οποίες είχαν εκμισθώσει κτίρια

και μηχανήματα ξεχωριστών κλάδων πα-

ραγωγής από την μητρική εταιρεία. Όσοι

εργαζόμενοι/-ες δεν συμφώνησαν, τους
έδωσαν υποχρεωτική άδεια, και κατόπιν

τους έθεσαν σε διαθεσιμότητα και μετά
άρχισαν οι απολύσεις. Μάλιστα, οι απο-

λύσεις συνοδεύτηκαν και από μηνύσεις,

από μέρους της εταιρείας, ενάντια στους
εργαζόμενους, η οποία τους κατηγόρησε
ότι έκαναν εμπρηστική ενέργεια σε βάρος

της επιχείρησης. Ο αγώνας των εργαζομέ-

νων συνεχίζεται και ένας σταθμός είναι το
δικαστήριο στις 6 Σεπτεμβρίου.80

Συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας οι
2.300 εργαζόμενοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ),

σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν σε συνέλευσή τους, στις 23 Σεπτέμβρη 2016. Οι

εργαζόμενοι ζητούν να καταβληθούν τα

δεδουλευμένα τριών μηνών. Μετά την συ-

80. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το άρθρο, με
τίτλο: «Οι εργαζόμενοι στα Λιπάσματα της Καβάλας
πρέπει να δικαιωθούν», στη στήλη που επιμελείται «ο
δικηγόρος του διαβόλου», Η Εποχή, 4-9-2016, σελ. 26.

νέλευση ακολούθησε πορεία στην Εγνατία οδό, ενώ η πορεία συνεχίστηκε προς
το δημαρχείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου
να εκφραστεί η αντίδραση για τις δηλώσεις του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη περί
επιστράτευσης των εργαζομένων.81 Η επίσχεση σταμάτησε στις 29 Σεπτέμβρη, ως
ένδειξη καλής θέλησης, αφού οι εργαζόμενοι έλαβαν τον μισθό του Ιουλίου από
το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, αν και είναι ο ΟΑΣΘ και όχι το
ελληνικό δημόσιο που χρωστά τα δεδουλευμένα τους.
Το 3ο Καραβάνι Αλληλεγγύης στη ΒΙΟΜΕ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για την
Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2016. Αφορμή για
την διεξαγωγή του ήταν η λήξη της αναβολής των πλειστηριασμών της ακίνητης
περιουσίας, στην οποία ανήκει το εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ, και η μη επίλυση του
νομικού καθεστώτος του εργοστασίου
από την κυβέρνηση. Την Παρασκευή,
1 Ιουλίου, έγινε διαδήλωση έξω από το
υπουργείο Εργασίας, ενώ αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την αναπληρώτρια
υπουργό, Ράνια Αντωνοπούλου. Οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ έθεσαν τα εξής αιτήματα: 1) να ματαιωθούν οι πλειστηριασμοί, 2) να τους παρασχεθούν για χρήση
οι αποθήκες που βρίσκονται εντός του
οικοπέδου και έχει κατασχέσει το κράτος
από την οικογένεια Φιλίππου, ιδιοκτήτρια της εταιρείας, 3) την νομιμοποίηση
του εγχειρήματος, 4) τη νόμιμη παροχή
ρεύματος και νερού. Η υπουργός απάντησε ότι στο θέμα των πλειστηριασμών το
δημόσιο θα παρέμβει προς όφελος των
81. Ν. Φωτόπουλου, «Επίσχεσης συνέχεια», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 24-25/9/2016.
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εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ

δεν έμειναν ευχαριστημένοι από τις απαντήσεις της υπουργού και αποφάσισαν να

κατασκηνώσουν έξω από το υπουργείο,
προκειμένου να κάνουν γνωστά τα αιτή-

ματά τους στο ευρύ κοινό. Δέχτηκαν την

επίθεση της αστυνομίας, ενώ κατόπιν παρέμβασης της υπουργού, κ. Αντωνοπού-

λου, η οποία κατέβηκε στο χώρο που έγινε
η συμπλοκή, οι δυνάμεις καταστολής αποχώρησαν. Εν τω μεταξύ, τραυματίστηκαν

τέσσερις εργαζόμενοι, ενώ προσήχθησαν
άλλοι δύο. Στις 5 Ιουλίου, σε νέα συνάντη-

ση των εργαζομένων με τον εκπρόσωπο

του υπουργείου, Κ. Μπάρκα, δεσμεύτηκε
για τη σύνδεση νερού και ηλεκτρικού στο

εργοστάσιο, την εμπλοκή του δημοσίου
προς όφελός του στην πτωχευτική δια-

δικασία των επιχειρήσεων, και την υπό
προϋποθέσεις άσκηση αξιώσεων από ερ-

γαζόμενους θυγατρικής εταιρείας όταν η

μητρική πτωχεύει, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Την Τετάρτη, 6 Ιουλίου, έδωσαν

συνέντευξη τύπου στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και κατόπιν αναχώρησαν για τη Θεσσαλονίκη.82

Στις 18-10-2016, η ΒΙΟΜΕ προέβη σε πα-

ράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Εργασίας ενάντια στον νέο πλειστηρια-

σμό του εργοστασίου στις 20 Οκτωβρίου, που απειλεί με έξωση τους εργαζόμε-

νους από το εργοστάσιο.83 Επίσης, εκτός

από τον πλειστηριασμό, κατήγγειλαν ότι
επιχειρείται η ποινικοποίηση του αγώνα

82. Για περισσότερα δες το άρθρο, «Οι εργάτες της ΒΙΟΜΕ και οι Ρομπέν του Ξύλου δεν σκύβουν το κεφάλι», Νέα Προοπτική, 9-7-2016, φύλλο 624, σελ. 4.
83. Ι. Σωτήρχου, «Στα λόγια λύση, στα έργα καταστολή», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 19-10-2016.
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τους, ο οποίος «βρίσκεται στο στόχαστρο
των δικαστικών αρχών, μετά από αυτεπάγγελτη(!) προκαταρκτική έρευνα από την εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο της οποίας έχουν κληθεί για κατάθεση όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου
Εργατοϋπαλλήλων της ΒΙΟΜΕ», όπως λένε
σε Ανακοίνωσή τους.

Συγκέντρωση των εργαζομένων, στις 1210-2016, στην κεντρική πύλη στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας. Ο λόγος είναι
η ανάρμοστη συμπεριφορά του διοικητή
του νοσοκομείου προς τον εκπρόσωπο
των εργαζομένων στο Δ.Σ. του νοσοκομείου επειδή δεν έδωσε θετική ψήφο σε
ορισμένα θέματα που είχαν τεθεί προς
συζήτηση, καθώς επίσης στους εργαζόμενους στην ασφάλεια του νοσοκομείου.
Και αυτό δεν σταμάτησε εδώ, αλλά συνεχίστηκε με τη μετακίνηση σε άλλες θέσεις
τριών προϊσταμένων, εκ των οποίων η μία
είναι εκλεγμένη στο Γενικό Συμβούλιο της
ΑΔΕΔΥ.84

Τη δική τους πρόταση για τα εργασιακά κατέθεσαν στις 17 Οκτωβρίου 2016
σε όλα τα κόμματα της Βουλής, πλην της
Χρυσής Αυγής, 512 συνδικαλιστικές οργανώσεις σε συγκέντρωσή τους στο Σύνταγμα. Την εν λόγω πρωτοβουλία και
συγκέντρωση ανέλαβαν συνδικάτα που
πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ, ενώ στηρίχτηκε
από πολύ περισσότερους, δηλαδή από
συνδικαλιστές και εκλεγμένες διοικήσεις
που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις από
το ΠΑΜΕ, όπως είναι για παράδειγμα η
ΑΔΕΔΥ. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έγιναν

84. «Κινητοποίηση στο Ασκληπιείο Βούλας» (επιμέλεια: Θ. Πατσατζής), Εργατική Αριστερά, 12-10-2016,
φύλλο Νο 369, σελ. 8.

και σε περισσότερες από 20 ακόμη πόλεις
σε όλη τη χώρα. Η πρόταση νόμου που
κατέθεσαν περιλαμβάνει την αύξηση του
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, την
επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και
της σύνταξης, την προστασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την προστασία από ομαδικές απολύσεις κ.λπ.85
Στις 18-11-2016, οι εργαζόμενοι του τηλεοπτικού καναλιού MEGA, οι οποίοι είναι
απλήρωτοι επί επτά μήνες, οργάνωσαν
συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της
τράπεζας Alpha Bank, στην οδό Πανεπιστημίου, ζητώντας τήρηση της συμφωνίας από την τράπεζα περί άμεσης αποδέσμευσης χρημάτων, από τους ήδη δεσμευμένους λογαριασμούς του καναλιού,
προκειμένου να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα τους. Η τράπεζα, όπως ισχυρίζεται,
δεν αρνείται, αρκεί να εξασφαλιστεί ότι
τα χρήματα θα φτάσουν στους παραλήπτες και δεν θα χρησιμοποιηθούν από τη
διοίκηση του καναλιού για λειτουργικά
έξοδα.86
Οι 70 εργαζόμενοι στα οκτώ υποκαταστήματα της εταιρείας «ΠαπασωτηρίουPresspoint», που βρίσκεται στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος
Βενιζέλος», ενημερώθηκαν ότι μέχρι τις
10 Δεκεμβρίου θα πάψουν να εργάζονται.

85. Για περισσότερα δες Μ. Κωνσταντόπουλου-Μάρθας Πνευματικάτου, «Χάραξαν τον δικό τους δρόμο
πάλης», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 18-10-2016,
καθώς και το εκτεταμένο ρεπορτάζ στην εφημερίδα
Ριζοσπάστης, 18-10-2016, σελ. 10-13, με γενικό τίτλο:
«Τα Συνδικάτα παρέδωσαν το δικό τους πόρισμα και
ετοιμάζονται για απεργία».
86. Δ. Κανελλόπουλος, «Οι εργαζόμενοι του MEGA
στην αντεπίθεση», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 1811-2016.

Η εταιρεία αλλάζει χέρια, αφού το συμβόλαιο παραχώρησης των καταστημάτων
τύπου περνάει σε πολυεθνική εταιρεία

έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Οι εργαζό-

μενοι ζητάνε τη στήριξη του συνόλου των
πληττόμενων εργαζομένων και των σω-

ματείων, καθώς και την έμπρακτη συμβολή της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-

γείου Εργασίας. Στις 25 Νοεμβρίου 2016
πραγματοποιήθηκε Τριμερής Σύσκεψη
στο υπουργείο Εργασίας, στην οποία κλή-

θηκαν να παρευρεθούν: α) οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων της εταιρείας «Παπα-

σωτηρίου-Presspoint», β) οι εκπρόσωποι
της εταιρείας, γ) η διοίκηση του Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών, και δ) ο νέος υπερθε-

ματιστής, δηλαδή ο νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας που πλειοδότησε στον δια-

γωνισμό. Οι εργαζόμενοι, βέβαια, έκφρα-

ζαν τις ανησυχίες τους αν τελικά εμφανιστεί ο εκπρόσωπος της νέας εταιρείας.

Επίσης, την ώρα της Τριμερούς Σύσκεψης,

είχαν καλέσει συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το υπουργείο Εργασίας, στις

2 μ.μ., ενώ πολλά σωματεία εργαζομένων
και εργατικές συλλογικότητες έβγαλαν

ψηφίσματα συμπαράστασης. Εν τω μεταξύ, μέσα από τις προσπάθειες του Δ.Σ.

του Σωματείου Εργαζομένων, πέτυχαν,
έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη διοί-

κηση της εταιρείας, να τους δοθεί, εκτός
από τη νόμιμη αποζημίωση, και ένα εφάπαξ ποσόν 30.000 ευρώ.87 Τελικά, στην

Τριμερή Σύσκεψη, η οποία έγινε στο πλαίσιο διαβούλευσης για τη διασφάλιση των

θέσεων εργασίας των εργαζομένων, δεν

87. Για περισσότερα δες το αφιέρωμα της Αφροδίτη
Τζιαντζή, «Εργαζόμενοι με ημερομηνία λήξης», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 24-11-2016, σελ. 20-21.
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εμφανίστηκε η νέα εργοδότρια εταιρεία,

αλλά το κυριότερο είναι πως ούτε οι εκ-

πρόσωποι του ΔΑΑ εμφανίστηκαν, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου-Καταγγελία που
έκανε το Σωματείο Εργαζομένων, στις
24-11-2016. Μάλιστα, στην εν λόγω καταγγελία αναφέρουν, μεταξύ άλλων, πως

ο ΔΑΑ δεν τους αποκαλύπτει τα στοιχεία

του νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα
με τον οποίο έχει συμβληθεί, ενώ την ίδια

στιγμή πληροφορούνται ότι «τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουν χώρα συνεντεύξεις

για την πρόσληψη του νέου φτηνού εργατικού δυναμικού στα γραφεία της εταιρείας ‘’MILCRO HELLAS’’ στο Κορωπί», οι
οποίες «πραγματοποιούνται στην αγγλική

γλώσσα και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ενη-

μερώνονται ότι αν προσληφθούν οι αποδοχές τους δεν θα ξεπερνούν τα 450 ευρώ».88
Οι εν λόγω εξελίξεις, έδωσαν την ευκαιρία να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τις

αδιαφανείς συνθήκες εργασίας που επι-

κρατούν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο
οποίο απασχολούνται από 18.000 άτομα

μέχρι 22.000 σε περιόδους αιχμής. Συγκεκριμένα, οι ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, η έλλειψη κάθε είδους προστασίας

ειδικά για τους εποχιακούς εργαζόμενους,

οι δίμηνες συμβάσεις εργασίας, κ.λπ., με
τους πιο επισφαλείς και κακοπληρωμέ-

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία, στις 2411-2016, προχώρησε η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή
την επικείμενη ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης και τη διαπραγμάτευση της
κυβέρνησης με τους «Θεσμούς» για τα εργασιακά, καθώς και για τη συρρίκνωση
που υφίσταται ο δημόσιος τομέας. Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ ζητά να αποσυρθούν οι
αλλαγές που συζητιούνται στα εργασιακά, όπως το εργοδοτικό λοκ άουτ, οι μειώσεις μισθών και οι ομαδικές απολύσεις
που φέρνουν εργασιακό μεσαίωνα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στις 7-12-2016, στις 6 μ.μ., πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο
Εργασίας από συλλογικότητες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στα θέματα της εργασιακής επισφάλειας και της ανεργίας,
από την Πρωτοβουλία για τον Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματείων, καθώς
επίσης από εργατικές λέσχες και εργατικά
σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διάφορα σωματεία. Το ίδιο έγινε και σε άλλες
πόλεις της χώρας, ως μια πανελλαδική
μέρα κοινής δράσης ενάντια στην ανεργία
και την επισφάλεια.90

ανθυγιεινές εργασίες, είναι ενδεικτικές

Σε πανελλαδική 24ωρη Γενική Απεργία
προχώρησε, στις 8-12-2016, η ΓΣΕΕ και η
ΑΔΕΔΥ, με συγκέντρωση στις 11 π.μ., στο
Πεδίον του Άρεως και πορεία στη Βουλή. Σε
ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, με κεντρικό σύν-

88. Δες το Δελτίο Τύπου, της 24-11-2016, του Σωματείου Εργαζομένων στα Καταστήματα Τύπου στο
ΔΑΑ.

90. Γ. Σαλάπας, «Με αγώνες σπάμε τη σύγχρονη δουλεία», Πριν, 11-12-2016.

νους να είναι οι εργάτες πίστας, οι οποίοι
είναι εκτεθειμένοι σε κάθε είδους καιρικές

συνθήκες, με 10ωρη εργασία και στις πιο
του εργασιακού μεσαίωνα που επικρα-

τεί στις διάφορες ιδιωτικές εργολαβικές
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89. Κ. Ζαφειρόπολος, «Εργολαβικοί στο ‘’Ελευθέριος
Βενιζέλος’’», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 24-112016, σελ. 21.

θημα, «Σπάμε Τους Μύθους», καλεί τους
εργαζόμενους να απεργήσουν ενάντια στις
μνημονιακές πολιτικές. Τα βασικά αιτήματα των συνδικάτων είναι τα εξής: σταθερή
και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα, άμεση κατάργηση του συνόλου
των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών
μνημονιακών διατάξεων, μέτρα για την
καταπολέμηση της ανεργίας και για την
προστασία των θέσεων εργασίας πλήρους
και σταθερής απασχόλησης, άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας
στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού
και αποκατάσταση της διαδικασίας της
ΕΓΣΣΕ με άμεση επαναφορά των πυλώνων
του εργατικού δικαίου, διασφάλιση από το
κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης,
διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ. Αν
και υπήρχαν διαφορετικές συγκεντρώσεις,
εντούτοις η πορεία προς το Σύνταγμα, παρ’
ότι δεν ήταν ενιαία, ήταν σχετικά μαζική.
Με συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις,
οι οποίες κράτησαν εννιά ημέρες, από τις
2-12-2016 μέχρι τις 10-12-2016, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) διεκδίκησε να μην καταργηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς των ναυτικών. «Σκληρή και επικίνδυνη δουλειά χωρίς ωράριο,
πλέοντας στους ωκεανούς συνεχόμενα για
μήνες, μακριά από το σπίτι τους ίσως και
για χρόνια, διακοπτόμενη δουλειά με μισθό που πρέπει να εξασφαλίσει τα προς το
ζην για όλο το χρόνο…», είναι μερικοί από
τους λόγους που οι ναυτικοί έχουν ειδικό
καθεστώς φορολόγησης. Μια ενδεχόμενη
κατάργηση αυτού του καθεστώτος ή περαιτέρω αύξηση των φορολογικών συντελεστών, εκτιμάται ότι θα ήταν επιβλα-

βής για την ελληνική ναυσιπλοϊα, καθώς
δεν θα έδινε κίνητρα στους εργαζόμενους
να δουλεύουν σε καράβια με τη σημαία
της χώρας.91 Τελικά, αυτό που κέρδισαν οι
ναυτεργάτες ήταν η δέσμευση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλ. Τσακαλώτου, ότι
ο προϋπολογισμός του 2017 και 2018 θα
κλείσει χωρίς καμία αύξηση φορολογικών
εισφορών στους ναυτικούς.92

Χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στις 15-12-2016
στην Αθήνα. Έφτασαν πάνω από 50 πούλμαν και εκπροσωπήθηκαν τουλάχιστον
260 συνταξιουχικά σωματεία. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ,
Δ. Κουμπούρης, μεταξύ άλλων τόνισε ότι
σε δύο χρόνια κόπηκαν 3,7 δις από τις
συντάξεις και άλλα τόσα έχουν ψηφιστεί
να αφαιρεθούν στο πλαίσιο της δεύτερης
αξιολόγησης με τον επανυπολογισμό των
συντάξεων και τις περικοπές στις επικουρικές. Οι συνταξιούχοι ζητούν την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατώτατη σύνταξη στα 600 ευρώ, διατήρηση
του ΕΚΑΣ και δωρεάν πρόσβαση στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πορεία
έφτασε στο Μαξίμου, όπου οι εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων συναντήθηκαν με τον
υπουργό Επικρατείας, Α. Φλαμπουράρη.93
Σε 24ωρη απεργία κατέβηκαν στις 21-

91. Για περισσότερα δες Τζέλα Αλιπράντη, Απεργία
ΠΝΟ. Οι μάχες για το ειδικό καθεστώς φορολόγησης
των ναυτικών», Η Εποχή, 11-12-2016, σελ. 23.
92. Χρ. Παπασταθοπούλου, «Έλυσαν κάβους τα πλοία
έπειτα από απεργία 9 ημερών», Η Εφημερίδα των
Συντακτών, 12-12-2016.

93. Μ. Κωνσταντόπουλος, «‘’Πληρώσαμε για συντάξεις, όχι επιδόματα’’», Η Εφημερίδα των Συντακτών,
16-12-2016.
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12-2016 οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα

Έθνος και σε όλες τις εκδόσεις του ομίλου του Φώτη Μπόμπολα, διεκδικώντας

τα δεδουλευμένα του δεύτερου δεκαπεν-

θημέρου του Αυγούστου, τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο και το πρώτο δεκα-

πενθήμερο του Δεκεμβρίου. Εν τω μεταξύ,

μια ημέρα νωρίτερα, στις 20-12-2016, σε
απεργία κατέβηκαν και οι εργαζόμενοι

του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ) με το ίδιο ακριβώς αίτη-

μα.94 Συγκεκριμένα, ο ΔΟΛ, τους οφείλει

δεδουλευμένα πέντε μηνών, ενώ οι εργα-

ζόμενοι της μητρικής εταιρείας ανέρχονται σε 370 άτομα και μαζί με τις θυγατρικές πλησιάζουν τους 600.95

Σε επίσχεση εργασίας έχουν καταφύγει, σε

ποσοστό 80%, οι εργαζόμενοι των σούπερ
μάρκετ Καρυπίδης, οι οποίοι παραμένουν

απλήρωτοι από πέντε έως δέκα μήνες. Η

εταιρεία διαθέτει 131 σημεία πώλησης στη
βόρεια Ελλάδα, έχει πολλά χρέη, ενώ εργά-

ζονται σε αυτή 1.400 εργαζόμενοι. Και δεν
φτάνουν αυτά, η εταιρεία ζήτησε από τους

εργαζόμενους των καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης να

υπογράψουν ότι θα αποδέχονταν μείωση

50% στα δεδουλευμένα τους. Επίσης, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, το βοήθημα

των 1.000 ευρώ που κατέβαλε το υπουργείο Εργασίας προς αυτούς, η διοίκηση της
εταιρείας Καρυπίδης προσπάθησε να το

οικειοποιηθεί επιδιώκοντας να το αφαι-

ρέσει από τα οφειλόμενα. Η ιδιοκτήτρια

94. Δ. Κανελλόπουλος, «Το ‘’Έθνος’’ κάνει βήματα
προς ‘’Τα Νέα’’», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 21-122017.
95. «Οι εργαζόμενοι και το καλό σενάριο», εφ. Documentο, 24-25/12/2016, σελ. 11.
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των σούπερ μάρκετ είναι η Karipidis Bros,
η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της
παραγωγής ξύλινων μέσων συσκευασίας
και στην παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων. Προχώρησε, στις αρχές του 2014,
στην εξαγορά των σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης (γνωστά και ως Market In), αναλαμβάνοντας και όλα τα χρέη προς το ΙΚΑ, με
την δέσμευση να προχωρήσει στην εξυγίανση και ενδυνάμωσή τους (ο συνολικός
τους δανεισμός υπερέβαινε τα 70 εκατ.
ευρώ). Όμως, τα χρέη προς το ΙΚΑ διογκώθηκαν περαιτέρω. Από 18,2 εκατ. ευρώ,
το 2013, όταν ανήκε στην οικογένεια Αρβανιτίδη, ανήλθαν τον Νοέμβριο του 2014
στα 22 εκατ. ευρώ και τον Δεκέμβριο του
2016 εκτινάχτηκαν σε πάνω από 30 εκατ.
ευρώ. Η διαδοχική υποβολή αιτήσεων της
εταιρείας για υπαγωγή στο άρθρο 99 και
106 του Πτωχευτικού Κώδικα απορρίφθηκαν.96
Από τον Μάρτιο του 2016 έχουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο
«Athens Ledra», ενώ βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Ιούνιο, όταν ανεστάλη η λειτουργία του. Οι εργαζόμενοι
διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους και
την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου με
όλους τους εργαζόμενους και με πλήρη
εργασιακά δικαιώματα. Έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, ενώ βρίσκονται
νυχθημερόν στο χώρο του ξενοδοχείου με
βάρδιες, προβαίνοντας σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης εντός του χώρου.97

96. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το άρθρο του Β.
Αγγελόπουλου, «Γολγοθάς για 1.400 υπαλλήλους
των σουπερμάρκετ Καρυπίδης», εφ. Documentο, 2425/12/2016, σελ. 34.
97. Τα στοιχεία αναφέρονται σε αφιέρωμα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, 24-25/12/2016, που περιγράφει

Σε κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασί-

ας, στις 21-12-2016, κάλεσαν οι Ενεργοί

Άνεργοι, διεκδικώντας να συνεχιστεί η
δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής

μεταφοράς (ΜΜΜ) που ισχύει από το

καλοκαίρι του 2015. Σε συνάντηση με
εκπροσώπους του υπουργείου τέθηκε
το θέμα της επιδότησης, αφού μόνο ένας
στους δέκα λαμβάνει επίδομα ανεργίας,

ενώ έκφρασαν την έντονη ανησυχία τους

σχετικά με την πρόταση της διοίκησης

για μαζικό κίνημα κατά της ανεργίας, για
να πάρουν οι άνεργοι την υπόθεση στα χέρια τους. Καλούμε όλους τους ανέργους να
έρθουν σε επαφή μαζί μας, να οργανωθούν
σε επιτροπές στην γειτονιά τους, να διεκδικήσουν τη ζωή και το μέλλον τους.
ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΜΜΜ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

του ΟΑΕΔ για την εφαρμογή ποινολογίου

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙ-

από μεριάς υπουργείου μια τέτοια από-

Μια εργαζόμενη νεκρή και πέντε τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την
έκρηξη που σημειώθηκε στα Everest, στην
πλατεία Βικτωρίας, στην Αθήνα, το πρωί
της Πέμπτης 1-12-2016. Τα ερωτηματικά πολλά ως προς το αν είχαν ληφθεί τα
κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των
εργαζομένων.99 Την Τετάρτη, 28-12-2016,
πραγματοποιήθηκε Πανελλαδική Ημέρα
Δράσης ενάντια στο εργατικό ατύχημα
στο Everest και τις κακές εργασιακές σχέσεις που επικρατούν στα ταχυφαγία. Οι
παρεμβάσεις έγιναν σε καταστήματα της
εν λόγω αλυσίδας επισιτισμού σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και Πάτρα και
περιελάμβαναν αποκλεισμούς των καταστημάτων, μοίρασμα ανακοινώσεων

σε όσους ανέργους δεν συμμορφώνονται.

Μάλιστα, επεσήμαναν ότι αν υιοθετηθεί
φαση «μας οδηγούν εκ των πραγμάτων
στα άκρα, και η ηγεσία του υπουργείου
εργασίας θα είναι απολύτως υπεύθυνη για

ότι επακολουθήσει». Οι εκπρόσωποι του
Υπουργείου διαβεβαίωσαν ότι δεν τίθε-

ται θέμα να σταματήσει η δωρεάν μετακίνηση των ανέργων στα ΜΜΜ, ενώ όσον

αφορά την πρόταση του ΟΑΕΔ δήλωσαν
ότι δεν βρίσκουν σύμφωνη την ηγεσία

του Υπουργείου και δεν θα προχωρήσουν
στην έγκρισή της. Όσον αφορά το θέμα
της επιδότησης των ανέργων δεν έλαβαν

συγκεκριμένη απάντηση «πέραν των γνωστών γενικοτήτων για τα σφιχτά δημοσιο-

νομικά της χώρας, την λιτότητα, την κρίση

κ.λπ κ.λπ». Η Ανακοίνωση των Ενεργών
Άνεργων καταλήγει με την προτροπή ότι
«συνεχίζουμε σταθερά και αταλάντευτα
την πάλη για τα δικαιώματα των ανέργων,

για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους,
κινητοποιήσεις σε χώρους εργασίας, με τίτλο: «Εστίες
διεκδίκησης και αγώνα που χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν», σελ. 16-17.

ΜΑ
ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΑΝΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ».98

98. Για πιο αναλυτικά δες την Ανακοίνωση των Ενεργών Άνεργων: «Ενημέρωση από τη συνάντηση και
τα ‘’χτυπήματα στην πλάτη’’ του υπ. Εργασίας», στο
https://energoianergoi.wordpress.com/2016/12/,
22-12-2016.

99. Θ. Πατσάτζης (επιμέλεια), «Τα μνημόνια δολοφονούν εργάτες», Εργατική Αριστερά, 7-12-2016, φύλλο
Νο 373, σελ. 8.
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για ενημέρωση των πολιτών, συνθήματα,

μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασί-

λωτών, κυρίως νέοι και νέες, σε αυτή την

2015 (προ φόρων και αποσβέσεων) κατά

ανάρτηση πανό, πορείες κ.λπ. Σε εκατοντάδες μετράται η συμμετοχή των διαδη-

Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, οι οποίοι δι-

εκδικούσαν αξιοπρεπείς μισθούς και συλ-

ας απέναντι στην κερδοφορία των Ever-

est. Μια κερδοφορία, η οποία αυξήθηκε το
125%, ήτοι από 4,1 στα 9,3 εκατ. ευρώ.100

λογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και

100. Για περισσότερα δες Κ. Νασόπουλος, «Καμία
θυσία για τα κέρδη των Έβερεστ», Πριν, 31-12-2016,
σελ. 12-13.
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4. Τα χαρακτηριστικά των εργατικών
κινητοποιήσεων κατά το 2015-2016*

Σύμφωνα με την επεξεργασία των εμπειρικών στοιχείων, που κάνει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,
σχετικά με τις εργατικές κινητοποιήσεις,
φαίνεται ότι το 2015 ήταν η χρονιά με τις
λιγότερες κινητοποιήσεις σε όλους τους
τομείς της οικονομίας (ιδιωτικός, δημόσιος
και ευρύτερος δημόσιος τομέας) και σε όλα
τα επίπεδα (απεργίες, στάσεις εργασίας,
συγκεντρώσεις, πορείες κ.λπ.). Αντίθετα, το
2016 φαίνεται να σημειώνεται μια αύξηση
των κινητοποιήσεων, καθώς συνέβησαν
359 Συμβάντα Διαμαρτυρίας έναντι 256 το
2015 (πίνακας 1, γράφημα 1). Ως Συμβάντα
Διαμαρτυρίας εννοούμε τις απεργίες, τις
στάσεις εργασίας, τις καταλήψεις χώρων
εργασίας, τα συλλαλητήρια, τις συγκεντρώσεις, τις παραστάσεις διαμαρτυρίας κ.λπ.
Η εν λόγω αύξηση που καταγράφεται το
2016, αφορά κυρίως τις μη απεργιακού τύπου κινητοποιήσεις (πίνακας 2), όπως είναι
οι συγκεντρώσεις, οι παραστάσεις διαμαρτυρίας και οι πορείες, οι οποίες σχετίζονται
με αιτήματα αμυντικού τύπου, σχετικά με
την καταβολή δεδουλευμένων, το ασφαλιστικό και τις συντάξεις (πίνακας 4)
Μετά την ποσοτική επεξεργασία των
στοιχείων, έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
* Συντάκτες του εν λόγω κεφαλαίου είναι οι Δ. Κατσορίδας και Δ. Παπανικολόπουλος.

οι κινητοποιήσεις στον Ιδιωτικό τομέα
καταγράφονται σε 146 για το 2015 και
205 για το 2016, στον Δημόσιο τομέα σε
99 και 126 αντίστοιχα, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ) σε 22 και 50
αντίστοιχα (πίνακας 1).

Από το σύνολο των Συμβάντων Διαμαρτυρίας (πίνακας 2), οι Απεργίες που καταμετρήθηκαν φτάνουν τις 97 τόσο για το
2015 όσο και για το 2016. Επίσης, έχουμε
72 απεργίες 24ωρες για το 2015 και 64
για το 2016, καθώς επίσης 20 απεργίες
48ωρες το 2015 και 16 το 2016 (πίνακας
3). Η καταγραφή συνεχίζεται με 89 στάσεις εργασίας το 2015 και 104 το 2016, με
30 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το 2015
και 99 το 2016, με 27 παραστάσεις διαμαρτυρίας το 2015 και 41 το 2016 και με
10 πορείες το 2015 και 17 το 2016. Τέλος,
καταμετρήθηκαν 7 καταλήψεις εργασιακών χώρων το 2015 και 12 το 2016 και 7
περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας το 2015
και 10 το 2016 (πίνακας 2). Όπως είναι
κατανοητό, η πλειονότητα των κινητοποιήσεων ολοκληρώνονταν εντός λίγων
ωρών και τις δύο χρονιές (πίνακας 3).

Επίσης, όπως φαίνεται από τον πίνακα
4, σχετικά με τα «Αιτήματα Κινητοποιήσεων», συνηθέστερη αιτία αποτελεί η
καταβολή δεδουλευμένων. Ακολουθούν
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το ασφαλιστικό και οι συντάξεις, οι απολύσεις-επαναπροσλήψεις, το κλείσιμο και
η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, το
θέμα των συμβάσεων εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα με έμφαση την υπογραφή ή εφαρμογή
των συλλογικών συμβάσεων, κ.λπ. Συγκεκριμένα, το αίτημα για την καταβολή των
δεδουλευμένων καταγράφηκε 80 φορές το
2015 και 84 φορές το 2016. Αμέσως μετά
βρίσκεται το αίτημα που σχετίζεται με το
ασφαλιστικό, τις συντάξεις, τα βαρέα και
ανθυγιεινά (ΒΑΕ) και την περίθαλψη. Το
αίτημα αυτό ανέρχεται από 18 περιπτώσεις το 2015 σε 74 το 2017. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις αντιδράσεις στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου.

44

Βέβαια, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
τομέων της οικονομίας όσον αφορά τα αιτήματα. Στον Δημόσιο Τομέα, τα αιτήματα
των κινητοποιούμενων επικεντρώνονται
στο ασφαλιστικό, στις συντάξεις, στις μετατάξεις και στην καταβολή των δεδουλευμένων. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες
κινητοποιήσεις καταγράφονται στον κλάδο
της υγείας, ο οποίος, λόγω της υποχρηματοδότησης, πλήττεται άμεσα από τις περικοπές που επέβαλλαν τα Μνημόνια. Στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΔΕΚΟ) το κυρίαρχο
αίτημα των εργαζομένων ήταν η αποτροπή
των ιδιωτικοποιήσεων ή του κλεισίματος
των οργανισμών. Αντίθετα, στον Ιδιωτικό
Τομέα, όπου οι εργασιακές σχέσεις έχουν
αποδιαρθρωθεί, τα βασικά αιτήματα αφορούν την καταβολή των δεδουλευμένων,
την προστασία από τις απολύσεις, το ασφαλιστικό και τις συντάξεις, την τήρηση των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς
την αποτροπή του κλεισίματος επιχειρήσεων ή την επαναλειτουργία τους.
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Οι απεργίες που αφορούν τον Ιδιωτικό
Τομέα (πίνακας 5) είχαν κατά κύριο λόγο
επιχειρησιακό χαρακτήρα. Το κυρίαρχο αίτημα ήταν η καταβολή των δεδουλευμένων,
όπου καταγράφηκε 46 φορές το 2015 και
69 φορές το 2016. Οι απεργίες αυτές οφείλονται συνήθως σε πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών. Το δεύτερο κυρίαρχο αίτημα ήταν η επαναπρόσληψη εργαζομένων.
Στα αιτήματα επαναπρόσληψης έχουν καταγραφεί 41 περιπτώσεις το 2015 και 52 το
2016. Το τρίτο σε συχνότητα αίτημα αφορά το ασφαλιστικό, τις συντάξεις, τα βαρέα
και ανθυγιεινά (ΒΑΕ) και την περίθαλψη. Το
αίτημα αυτό ανέρχεται από 8 περιπτώσεις
το 2015 σε 45 το 2017. Το τέταρτο σε συχνότητα αίτημα κινητοποιήσεων είναι οι
αλλαγές που υλοποιούνται στις συμβάσεις
εργασίας. Το παρών αίτημα καταγράφηκε
22 φορές το 2015 και 17 φορές το 2016. Το
πέμπτο συνηθέστερο σε συχνότητα αίτημα έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις
και δικαιώματα (14 περιπτώσεις το 2015
και 17 το 2016), ενώ το αμέσως επόμενο
είναι το κλείσιμο και η επαναλειτουργία της
επιχείρησης (9 περιπτώσεις το 2015 και 14
το 2016).
Όσον αφορά τον Δημόσιο Τομέα (πίνακας 6), όπως ήδη σημειώσαμε, τα δύο κυρίαρχα αιτήματα είναι: α) το ασφαλιστικό, οι συντάξεις, τα βαρέα και ανθυγιεινά
(ΒΑΕ) και η περίθαλψη, όπου ανέρχονται
από 8 περιπτώσεις το 2015 σε 35 το 2017,
και β) η καταβολή δεδουλευμένων (32 περιπτώσεις το 2015 και 14 το 2016). Στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ) το κυρίαρχο αίτημα είναι οι ιδιωτικοποιήσεις
των επιχειρήσεων, όπου ανέρχονται από
6 περιπτώσεις το 2015 σε 25 το 2017 (πίνακας 7).

Πίνακας 1: Συμβάντα διαμαρτυρίας 2011-16
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Συμβάντα Διαμαρτυρίας
(σύνολο)1*

356

409

373

323

256

359

ιδιωτικός τομέας

84

217

30

58

20

22

50

δημόσιος τομέας

ευρύτερος δημόσιος τομέας

79

143

Επεξεργασία στοιχείων Δ. Παπανικολόπουλος

150

262

132

198

179

99

146

126

205

Γράφημα 1: Συμβάντα διαμαρτυρίας 2011-2016
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*

Η επεξεργασία των στοιχείων προέρχεται από τις
ετήσιες εμπειρικές μελέτες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (20112014), με τίτλο: Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα.
Για την εξέλιξη των απεργιών το 2015 και το 2016,
δες στην παρούσα έρευνα, τους πίνακες στο Παράρτημα. Ως Σύνολο Συμβάντων εννοούμε τις απεργίες,
τις στάσεις εργασίας, τις καταλήψεις χώρων εργασίας, τα συλλαλητήρια κλπ. Η αθροιστική διαφορά που
προκύπτει στο σύνολο των Συμβάντων Διαμαρτυρίας
οφείλεται στο ότι σε αυτά συμμετείχαν εργαζόμενοι
από διαφορετικούς τομείς (ιδιωτικός, δημόσιος, ευρύτερος δημόσιος τομέας), με αποτέλεσμα να υπάρχουν
επικαλύψεις.
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Πίνακας 2: Συμβάντα Διαμαρτυρίας. Μορφές δράσης 2015-16

2015

2016

Απεργία

97

97

Κατάληψη

7

Στάση εργασίας

Επίσχεση εργασίας
Συγκέντρωση

Παρεμποδιστική συγκέντρωση (περιφρούρηση)

Πορεία

104

30

99

7

10

12

1

3

10

17

2015

2016

Ώρες (σύνολο)

136

240

3-7 μέρες

11

24

Παράσταση διαμαρτυρίας

Πίνακας 3: Διάρκεια κινητοποιήσεων 2015-16
24 ώρες
48 ώρες

πάνω από εβδομάδα
πάνω από μήνα

Πίνακας 4: Αιτήματα κινητοποιήσεων 2015-16
καταβολή δεδουλευμένων

ασφαλιστικό, συντάξεις, ΒΑΕ, περίθαλψη

απόλυση, επαναπρόσληψη

ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση, κλείσιμο, μετατάξεις, επαναλειτουργία

συμβάσεις εργασίας

εργασιακές σχέσεις, κυριακάτικη αργία, ασφάλεια, εργασιακά δικαιώματα

περικοπές κονδυλίων, κοινωνικού κράτους, προσωπικού, συρρίκνωση (αναφορικά και με
το δημόσιο και με τον ιδιωτικό τομέα)

προσλήψεις

περικοπές μισθών, επιδομάτων

27

41

72

64

20

16

5

8

4

5

2015
80

18

44

23

33

22

15

17

65

56

29

30

16

15

3

0

φορολογικό

2

προστασία ανέργων

84

74

16

12

εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση

2016

13

διώξεις συνδικαλιστών, επιστρατεύσεις
διαθεσιμότητα, αξιολόγηση

2
4

9
1
7

10

λοιπά, γενικά, επαγγελματικά δικαιώματα ελεύθερων επαγγελματιών

16

11

εργασιακή εφεδρεία

0

0

αναβάθμιση, ενίσχυση, αύξηση κονδυλίων, δημόσιος χαρακτήρας
αύξηση μισθών

46

89
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7
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Πίνακας 5: Αιτήματα κινητοποιήσεων 2015-16 στον Ιδιωτικό Τομέα

2015

2016

καταβολή δεδουλευμένων

46

69

συμβάσεις εργασίας

22

17

απόλυση, επαναπρόσληψη

41

ασφαλιστικό, συντάξεις, ΒΑΕ, περίθαλψη

8

ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση, κλείσιμο, μετατάξεις, επαναλειτουργία

εργασιακές σχέσεις, κυριακάτικη αργία, ασφάλεια, εργασιακά δικαιώματα
περικοπές μισθών, επιδομάτων
προστασία ανέργων

διώξεις συνδικαλιστών, επιστρατεύσεις

9

14
7
4
6

διαθεσιμότητα, αξιολόγηση

εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση

περικοπές κονδυλίων, κοινωνικού κράτους, προσωπικού, συρρίκνωση (αναφορικά και με
το δημόσιο και με τον ιδιωτικό τομέα)
προσλήψεις

αύξηση μισθών
φορολογικό

2
2
2
1
0
1

εργασιακή εφεδρεία

0

αναβάθμιση, ενίσχυση, αύξηση κονδυλίων, δημόσιος χαρακτήρας

0

Πίνακας 6: Αιτήματα κινητοποιήσεων 2015-16 στον Δημόσιο Τομέα

52
45
14
17
8
9
5
1
0
3
3
2
4
0
0

2015

2016

8

35

περικοπές κονδυλίων, κοινωνικού κράτους, προσωπικού, συρρίκνωση
(αναφορικά και με το δημόσιο και με τον ιδιωτικό τομέα)

13

14

συμβάσεις εργασίας

6
6

13

ασφαλιστικό, συντάξεις, ΒΑΕ, περίθαλψη
καταβολή δεδουλευμένων

32

ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση, κλείσιμο, μετατάξεις, επαναλειτουργία

απόλυση, επαναπρόσληψη

8

εργασιακές σχέσεις, κυριακάτικη αργία, ασφάλεια, εργασιακά δικαιώματα
περικοπές μισθών, επιδομάτων

3
6

προσλήψεις

13

αύξηση μισθών

2

αναβάθμιση, ενίσχυση, αύξηση κονδυλίων, δημόσιος χαρακτήρας
διώξεις συνδικαλιστών, επιστρατεύσεις
φορολογικό

εργασιακή εφεδρεία

διαθεσιμότητα, αξιολόγηση

εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση
προστασία ανέργων

7
6
1
0
0
1
0

14
17

12
9
6
8
5
5
3
1
0
0
0
0
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Πίνακας 7: Αιτήματα κινητοποιήσεων 2015-16 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση, κλείσιμο, μετατάξεις, επαναλειτουργία

2016

6

25

4

2

ασφαλιστικό, συντάξεις, ΒΑΕ, περίθαλψη

5

φορολογικό

2

συμβάσεις εργασίας
προσλήψεις

περικοπές μισθών, επιδομάτων
καταβολή δεδουλευμένων

απόλυση, επαναπρόσληψη
εργασιακή εφεδρεία

διαθεσιμότητα, αξιολόγηση

εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση

εργασιακές σχέσεις, κυριακάτικη αργία, ασφάλεια, εργασιακά δικαιώματα
αναβάθμιση, ενίσχυση, αύξηση κονδυλίων, δημόσιος χαρακτήρας
διώξεις συνδικαλιστών, επιστρατεύσεις

περικοπές κονδυλίων, κοινωνικού κράτους, προσωπικού, συρρίκνωση (αναφορικά και με
το δημόσιο και με τον ιδιωτικό τομέα)
προστασία ανέργων
αύξηση μισθών
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2015
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0

3

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

7
3

2

2
1

3
0

0
0

1
1

1
1

0

0

5. Απεργίες,
απασχόληση και ανεργία*

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να
δούμε πως επέδρασαν η μείωση της μισθωτής εργασίας και η διόγκωση της ανεργίας
στην εξέλιξη των απεργιακών αγώνων.

«Οι απεργίες απεικονίζουν την εξέλιξη και τις
ιδιαιτερότητες των οικονομικών και πολιτικών δεδομένων της χώρας. Επηρεάζονται
σοβαρά από την πορεία του οικονομικού
κύκλου και ιδιαίτερα τις αυξομειώσεις των
επιπέδων της ανεργίας, καθώς και άλλους
μη οικονομικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι
απεργίες, οι αυξομειώσεις και η διάρκεια
τους συνιστούν καθοριστικό δείκτη και δείγμα γραφής για τις εργασιακές σχέσεις». Αυτά
μεταξύ άλλων αναφέρει ο Θ. Κατσανέβας
(1996), προκειμένου να προσδιορίσει, σε
γενικές γραμμές, από ποιους παράγοντες
εξαρτάται η απεργιακή δραστηριότητα.
Από διάφορες μελέτες, οι οποίες δείχνουν
την απεργιακή εξέλιξη, έχει υποστηριχτεί
ότι κατά τη μετάβαση από τη φάση της οικονομικής ανάπτυξης στη φάση της ύφεσης και αντίστροφα, υπάρχει ένταση των
κοινωνικών αγώνων. Κατά πως φαίνεται, η
απεργιακή δράση μειώνεται σε περιόδους
αυξημένης ανεργίας, εξαιτίας της απροθυμίας των εργαζομένων να οργανωθούν
*

Συντάκτης του εν λόγω κεφαλαίου είναι ο Δημήτρης
Κατσορίδας.

στα συνδικάτα κυρίως λόγω του φόβου
της απόλυσης, ενώ αντίθετα, η απεργιακή
δραστηριότητα εντείνεται σε περιόδους
αύξησης της απασχόλησης, διότι τότε τα
συνδικάτα διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις από θέση ισχύος. Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι ισχυροποιούνται τα συνδικάτα
κατά τη φάση ανάπτυξης του οικονομικού
κύκλου, ενώ αντίθετα υπάρχει διαρροή μελών, με αποτέλεσμα την πτώση της συνδικαλιστικής πυκνότητας, κατά τη διάρκεια
καθόδου της οικονομικής δραστηριότητας
εξαιτίας αφενός της αδυναμίας του συστήματος, λόγω της οικονομικής κρίσης, να
δεχτεί τα αιτήματα των εργαζομένων και
αφετέρου της παρουσίας μεγάλου αριθμού
ανέργων διατεθειμένων να χρησιμεύσουν
ως εφεδρικός στρατός εργασίας, ασκώντας
ουσιαστικά πίεση σε όσους έχουν απασχόληση (Δ. Κατσορίδας, 2000).
Όσον αφορά τους μη οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την εξέλιξη
των απεργιών, ως τέτοιους μπορούμε να
αναφέρουμε την περίοδο πριν ή μετά τις
εκλογές101, την εισοδηματική πολιτική, το
101. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι συνήθως κατά την προεκλογική περίοδο υπάρχει έντονη
απεργιακή κινητικότητα. Ο βασικός λόγος είναι ότι
τα συνδικάτα θεωρούν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν το εκλογικό κλίμα, επειδή τότε οι κυβερΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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πολιτικό κλίμα, τις επικρατούσες ιδεολογικές τάσεις, την κυβερνητική πολιτική,
την συνδικαλιστική ισχύ, τις αυξήσεις των
μισθών σε επιμέρους κλάδους κ.λπ (Θ. Κατσανέβας, 1996, 1998).

Στη βάση της προαναφερθείσας προσέγγισης μπορούμε να δούμε την απεργιακή εξέλιξη, στην Ελλάδα, την πενταετία 2010-15.
Συγκεκριμένα, από της 5 Μάη 2010, που
άρχισαν να εφαρμόζονται τα Μνημόνια, μέχρι τα τέλη του 2015, έγιναν από τη ΓΣΕΕ,
20 εικοσιτετράωρες και 4 σαρανταοκτάωρες απεργίες. Συνολικά 28 εικοσιτετράωρες πανελλαδικές απεργίες. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι στις απεργίες τις ΓΣΕΕ δεν
έχουμε υπολογίσει τις πρωτομαγιάτικες
απεργίες, οι οποίες είναι θεσμοθετημένες
έτσι και αλλιώς, καθώς επίσης τις στάσεις
εργασίας και τα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Βέβαια, αυτές οι μορφές κινητοποιήσεων έχουν ληφθεί υπόψη στις εμπειρικές
έρευνες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και αναφέρονται
αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τον
πίνακα και το διάγραμμα, ως Σύνολο Συμβάντων εννοούμε τις απεργίες, τις στάσεις
εργασίας, τις καταλήψεις χώρων εργασίας, τα συλλαλητήρια κ.λπ. Όμως, και εδώ,
έχουν γίνει οι απαραίτητοι διαχωρισμοί,
ώστε να δούμε όσο καλύτερα γίνεται την
εξέλιξη των απεργιών. Έτσι, από το Σύνολο
των Συμβάντων, ξεχωρίζουμε την εξέλιξη
των απεργιακών κινητοποιήσεων με βάση
τα εμπειρικά στοιχεία του ΙΝΕ, ενώ επίσης
έχουμε λάβει υπόψη και τις 24ωρες απεργίες που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.
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νώντες είναι πιο ευάλωτοι σε παραχωρήσεις και να
ασκήσουν πιέσεις για να βελτιώσουν το μισθολογικό και θεσμικό πλαίσιο των αιτημάτων τους.
ΜΕΛΕΤΕΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 47 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία φαίνεται ότι ενώ μέχρι το 2012 είχαμε ένα μεγάλο απεργιακό κύμα, σχεδόν σε όλους τους
τομείς (ιδιωτικός τομέας, Κοινή Ωφέλεια,
δημόσιος τομέας), εντούτοις από εκεί και
μετά παρατηρούμε μια συνεχή κάμψη
των απεργιακών αγώνων. Επίσης, φαίνεται ότι η απεργιακή δράση μειώνεται την
ίδια στιγμή που αυξάνεται η ανεργία (βλ.
στο τέλος του εν λόγω κεφαλαίου, το διάγραμμα και τον πίνακα).

Ξέχωρα ότι αυτή η αποκλιμάκωση, ως ένα
βαθμό, οφείλεται στις προσδοκίες που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, από τις βουλευτικές
εκλογές του 2012, στις οποίες αναδείχτηκε σε αξιωματική αντιπολίτευση, μέχρι τις
εκλογές του Ιανουαρίου 2015, στις οποίες
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς επίσης στην καλλιέργεια της «στρατηγικής της ανάθεσης» για αντιστροφή της
οικονομικής ύφεσης μέσω της κατάργησης
των μνημονίων, εντούτοις εξακολουθούν
να υπάρχουν όλοι οι βασικοί παράγοντες
της μη κινητοποίησης. Σε γενικές γραμμές
αυτοί είναι οι εξής: η ήττα που έχει δεχτεί το
κίνημα μετά την πρώτη φάση ανόδου των
απεργιακών αγώνων (2010-12), η κόπωση
(φυσική και οικονομική) των κινητοποιούμενων ότι δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα από τις συλλογικές δράσεις, η απογοήτευση και η απόσυρση, το χαμηλό επίπεδο
συνείδησης, η έλλειψη στόχων και ηγεσίας
στο συνδικαλιστικό επίπεδο, οι ανταγωνισμοί, καθώς επίσης η εξανέμιση των προσδοκιών και η γενικευμένη απογοήτευση
που προκάλεσε η μνημονιακή μετάλλαξη
της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.102
102. Για περισσότερα δες α) Δ. Παπανικολόπουλος,
«Η δυναμική των εργατικών κινητοποιήσεων την επο-

Εδώ, όμως, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε πως ενώ οι απεργίες συνιστούν
ένα βασικό στοιχείο της ταξικής πάλης,
εντούτοις όλοι οι ταξικοί αγώνες δεν σημαίνουν, κατ’ ανάγκη, και απεργίες. Ενδιάμεσα, μπορεί να υπάρξει αναμονή, συζητήσεις (με όλα τα διαθέσιμα μέσα), διαπραγματεύσεις, προώθηση αιτημάτων με
κάθε τρόπο, εξάσκηση πιέσεων μέσω της
νομοθετικής οδού, επεξεργασία θέσεων,
ανάπτυξη νέων συμμαχιών, ανασύνταξη
των δυνάμεων κ.λπ.
Η πτώση της απεργιακών κινητοποιήσεων οφείλεται στις τακτικές ήττες που έχει
υποστεί η εργατική τάξη, από την εφαρμογή των μνημονίων, δηλαδή εξαιτίας της
επικράτησης των περιοριστικών οικονομικών μέτρων που εφάρμοσαν όλες οι
κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, της
διόγκωσης της ανεργίας, της εργασιακής
επισφάλειας-ανασφάλειας, συνεπικουρούμενα όλα αυτά και από τις παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος.

Έτσι, παρά τη σχετική μαζικότητα που είχαν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων,
σχεδόν σε όλους τους τομείς (ιδιωτικός
τομέας, Κοινή Ωφέλεια, δημόσιος τομέας) από το 2010-13, εντούτοις από εκεί
και μετά παρατηρούμε μια συνεχή πτώση
των απεργιακών αγώνων.

Η εργατική αδρανοποίηση δεν ήταν μόνο
αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών,
χή των Μνημονίων. Από την παλίρροια στην άμπωτη»,
στο Δ. Κατσορίδας - Γ. Κολλιάς - Σοφία Λαμπουσάκη
- Δ. Παπανικολόπουλος, Το απεργιακό φαινόμενο στην
Ελλάδα. Καταγραφή των απεργιών κατά το 2014, (Συντονιστής: Γ. Κουζής), έκδοση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Μελέτες/
Τεκμηρίωση 45, Αθήνα 2015, και β) Δ. Κατσορίδας,
«Κυβέρνηση, διαπραγμάτευση και λαϊκός παράγοντας», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 20-10-2016.

αλλά και της πολύχρονης πολιτικής πρακτικής των κρατούντων, πριν από τα Μνημόνια, μέσω της επικράτησης του νεοφιλελευθερισμού, οι οποίοι καλλιεργούσαν συστηματικά την ιδεολογία της «κοινωνικής
συναίνεσης», της «εργασιακής ειρήνης»,
του «ήπιου μονεταρισμού», της «εθνικής»
αναγκαιότητας, της «κοινωνικής ανόδου»
κ.λπ., ενισχύοντας ουσιαστικά την εργοδοτική εξουσία σε βάρος της εργασίας. Το
αποτέλεσμα ήταν να αποδυναμωθούν οι
συλλογικές αξίες της αλληλεγγύης και της
αγωνιστικής διεκδίκησης για καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης
και έτσι να εμπεδωθεί στη συνείδηση της
εργατικής τάξης μια ατομοκεντρική αντίληψη και ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας αντί των συλλογικών αξιών,
η οποία οδήγησε στην εργατική αδρανοποίηση, τη κοινωνική καθήλωση και σε μια
συμπεριφορά εργαζόμενου-ικέτη της κρατικής και εργοδοτικής εξουσίας.
Κατά συνέπεια, και με δεδομένο τον σημερινό αρνητικό συσχετισμό για τις δυνάμεις της εργασίας, λόγω της αυξημένης
ανεργίας και της επισφαλούς απασχόλησης, ήταν επόμενο να αποδιαρθρωθούν
τα σωματεία, να διαλυθούν πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις και να επέλθει
«παθητικοποίηση» του κόσμου της εργασίας.

Όμως, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα
εμπειρία, η πλειοψηφία του κόσμου της
εργασίας δεν θα συμφωνήσει να συμμετάσχει στη γενική πρόοδο της χώρας χωρίς
οικονομικές διεκδικήσεις και χωρίς άμεση
και γρήγορη βελτίωση της θέσης της. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν
ενεργά στο συνδικαλιστικό κίνημα μόνο
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στην περίπτωση που βελτιώνεται η οικονομική τους κατάσταση ή επειδή βλέπουν
τα συνδικάτα να κρατούν μια πιο αξιόπιστη και αγωνιστική στάση. Και δεν μπορεί

να γίνει διαφορετικά, διότι οι συνθήκες
ζωής των μισθωτών, σε «συνηθισμένη»
περίοδο, είναι αφάνταστα βαριές.

Πίνακας 1: Απεργιακοί αγώνες και απασχόληση
2010

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ*
(σύνολο απεργιών)

Απεργίες ΓΣΕΕ (24ωρες)

Μισθωτοί
(μισθωτοί σε 100δες)
% ανεργίας

5

2.842,4
28,424
11,9

2011

2012

2013

2014

2015

356

409

373

323

256

(201)

(232)

8

6

2.652,6
26,526

2.399,7
23,997

16,1

22,8

(160)
5

2.192,5
21,925
27,6

(142)

(97)

2

Σύνολο
(2011-15)
1.717
(832)
28

2

2.205,6
22,056

2.241,5
22,415

27,8

26,6

Διάγραμμα 1: Απεργιακοί αγώνες και απασχόληση
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Σύνολο Συμβάντων

Μισθωτοί
*

2012

Σύνολο απεργιών

% ανεργίας

Τα στοιχεία προέρχονται από τις εμπειρικές μελέτες
του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2011-15, με τίτλο: Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα. Ως Σύνολο Συμβάντων εννοούμε
τις απεργίες, τις στάσεις εργασίας, τις καταλήψεις
χώρων εργασίας, τα συλλαλητήρια κλπ. Δες το επόμενο κεφάλαιο, καθώς επίσης τους πίνακες και τα διαγράμματα του παραρτήματος. Εδώ, από το σύνολο
των συμβάντων, ξεχωρίζουμε την εξέλιξη των απεργιακών κινητοποιήσεων με βάση τα εμπειρικά στοιχεία
του ΙΝΕ, ενώ επίσης έχουμε λάβει υπόψη τις 24ωρες
απεργίες που έχει προκηρύξει και η ΓΣΕΕ.
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2013

2014

2015

Απεργίες ΓΣΕΕ (24 ώρες)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κατσανέβας Θόδωρος, «Η εξέλιξη των απεργιών
στην Ελλάδα», π. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Ιούλιος 1996, τεύχος 3.

Κατσανέβας Θ., «Αιτίες και τάσεις της απεργιακής
δράσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στην Ελλάδα», π. Επιθεώρηση Εργασιακών
Σχέσεων, Οκτώβριος 1998, τεύχος 12.
Κατσορίδας Δ., «Οικονομικοί κύκλοι και απεργιακά
κύματα», περιοδικό Ενημέρωση (ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ), Απρίλιος 2000, τεύχος 58.

Κατσορίδας Δ., «Κυβέρνηση, διαπραγμάτευση και
λαϊκός παράγοντας», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 20-10-2015.

Παπανικολόπουλος Δ., «Η δυναμική των εργατικών κινητοποιήσεων την εποχή των Μνημονίων. Από την παλίρροια στην άμπωτη», στο Δ.
Κατσορίδας-Γ. Κολλιάς-Σοφία Λαμπουσάκη-Δ.
Παπανικολόπουλος (Συντονιστής: Γ. Κουζής),
Το απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα. Η καταγραφή των απεργιών κατά το 2014, έκδοση του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Αθήνα 2015, Μελέτες/Τεκμηρίωση
45.

Παπανικολόπουλος Δ., «Η συνδικαλιστική δυναμική 2010-15», Ενημέρωση (μηνιαία έκδοση
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016,
τχ.232.
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ΑΠΕΡΓΙΕΣ 2015
Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Ιανουάριος
27/12/2014- Ιδιωτικός
1.
4/1/2015
τομέας

2. 08/01/15

3. 09/01/15

4. 09/01/15

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργατική
συλλογικότητα

Εργατική
συλλογικότητα

Κλαδικό σωματείο

Επιτροπή
Απεργία και
εργαζόμενων
κατάληψη του
“Γενική
εργοστασίου
Ανακυκλώσεως”

Μέλη
σωματείων και
Συλλογικοτήτων
που συμμετέχουν
στον “Συντονισμό
δράσης ενάντια Πορεία
στην κατάργηση
της Κυριακάτικης
αργίας και τα
απελευθερωμένα
ωράρια”

Σωματείο
εργαζόμενων
Συγκέντρωση
σε μονάδες,
διαμαρτυρίας
ιδρύματα, σχολεία
Ειδικής Αγωγής

Σωματείο
Ομοιοεπαγγελματικό
μισθωτών
σωματείο
τεχνικών

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Συνεχόμενες
24ωρες
Πορεία στο
εμπορικό κέντρο
της Αθήνας, η
οποία παρέμεινε
για ορισμένο
χρονικό διάστημα
έξω από κεντρικό
βιβλιοπωλείο,
στο οποίο στα
τέλη του 2014
σημειώθηκαν
σοβαρά
επεισόδια
μεταξύ
αστυνομίας και
διαδηλωτών,
οι οποίοι
έκαναν πορεία
διαμαρτυρίας
ενάντια στο
άνοιγμα των
καταστημάτων τις
Κυριακές

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στην κεντρική
πλατεία Νέας
Μάκρης

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στην
Επιθεώρηση
Εργασίας
Ηρακλείου
Κρήτης

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
5/1/2015)

Διαμαρτυρία
ενάντια στο
άνοιγμα των
καταστημάτων
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
9/1/2015)

Διαμαρτυρία
ενάντια στην
απόλυση του
προέδρου του
σωματείου
εργαζόμενων
του Ιδρύματος
για το παιδί
“Παμμακάριστος”
και μέλους του
δ.σ του κλαδικού
σωματείου στην
Ειδική Αγωγή
(Ριζοσπάστης,
8/1/2015)

Συμπαράσταση
σε εργαζόμενη
έγκυο τεχνικής
εταιρείας, στην
οποία οφείλονται
δεδουλευμένα
(Πριν, 11/1/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

5. 14/01/15

6. 15/01/15

7. 15/01/15

8. 15/01/15

9. 16/01/15

58

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Ομοσπονδία

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Εργαζόμενων
στους
Οργανισμούς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(ΠΟΕ-ΟΤΑ)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Στάση εργασίας

4ωρη

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Ένωση
προσωπικού
Στάση εργασίας
Βιομηχανίας
Τσιμέντων Βόλου

Αγρότες και
εργαζόμενοι

Κατάληψη των
γραφείων της
εταιρείας “Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης” από
τευτλοπαραγωγούς και περιΤευτλοπαραγωγοί φρούρηση των
και εργαζόμενοι αποθηκών της
Αορίστου
από εργαζόμενούς
στην Ελληνική
χρόνου
της ώστε να μην
Βιομηχανία
επιχειρηθεί σφράΖάχαρης
γισμα των αποθηκών ζάχαρης
και δεσμευθεί η
ποσότητα ζάχαρης
που βρίσκεται εκεί
ως ενέχυρο για
έκδοση δανείου

2ωρη

Δημόσιος και
Ομοιοπεγγελματικό
ιδιωτικός
σωματείο
τομέας

Σωματείο
Παράσταση
συμβασιούχων
διαμαρτυρίας
“Stage” Ιωαννίνων

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο ΙΚΑ
Ιωαννίνων

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζόμενων στις
Συνεργαζόμενες
Επιχειρήσεις
Στάση εργασίας
Λειβαδίτη, Ζούρα,
Βιοκότ, Ελίζα
Άλκοτ

2ωρη στάση
εργασί ας στο
σφαγείο, 4ωρη
στάση εργασίας
στον μύλο στην
απογευματινή
βάρδια

Πρωτοβάθμιο
σωματείο
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Συμπαράσταση στη
δίκη των μελών
της Εκτελιστικής
Επιτροπής της
ΠΟΕ-ΟΤΑ του
2010 λόγω
κινητοποιήσεων
στις οποίες
καλούσε τα μέλη
της ΠΟΕ-ΟΤΑ εκείνη
την εποχή λόγω
της εφαρμογής
του πρώτου
Μνημονίου (Η Αυγή,
14/1/2015)

Ενημερωτική Γενική
Συνέλευση ενόψει
της συγχώνευσης
σε ευρ ωπαϊκό
επίπεδο μεταξύ των
επιχειρήσεων του
κλάδου, Holcim και
Lafarge (Θεσσαλία
Βόλου, 15/1/2015)

Καταβολή
αποζημιώσεων
στους
τευτλοπαραγωγούς
και δεδουλευμένων
στους εργαζόμενους
της εταιρείας
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
/1/2015)

Άρνηση απόδοσης
ενσήμων και
διαφορών στα
δεδουλευμένα
τους με βάση τον
υπολογισμό της
εργασίας τους ως
αορίστου χρόνου
(Ελευθερία Ηπείρου,
15/1/2015)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
27/1/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

10. 19/01/15

11. 22/01/15

12. 26/01/15

13. 28/01/15

14. 29/01/15

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζόμενων
Επιχειρησιακό
στην Ελληνική
Συγκέντρωση
σωματείο και αγρότες Βιομηχανία
διαμαρτυρίας
Ζάχαρης και
Τευτλοπαραγωγοί

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο
Πρωτοβάθμιο κλαδικό τροφίμων και
σωματείο
ποτών Εύβοιας
και Βοιωτίας

Σωματείο
εργαζόμενων στις
Συνεργαζόμενες
Επιχειρήσεις
Στάση εργασίας
Λειβαδίτη, Ζούρα,
Βιοκότ, Ελίζα
Άλκοτ

Ιδιωτικός
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
Ομοιοεπαγγελματικό
Μισθωτών
σωματείο
τεχνικών

Ιδιωτικός
τομέας

Απεργία

Κερκυραϊκός
Ομοιοεπαγγελματικό Σύνδεσμος
σωματείο
Ιδιωτικών
Υπαλλήλων

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Φεβρουάριος

15. 03/02/15

Ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Σωματείο
εργαζόμενων στις Απεργία
“Παιδικές Στέγες”

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης
με εκστρατεία
ενημέρωσης
και μοίρασμα
ζάχαρης
προς τους
διερχόμενους

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Καταβολή
αποζημιώσεων
προς τους
τευτλοπαραγωγούς
και δεδουλευμένων
προς τους
εργαζόμενους
της εταιρείας και
ευαισθητοποίηση
για την
επιταχυνόμενη
απαξία της
εταιρείας (Retail
today, 19/1/2015)

24ωρες επαναλαμβανόμενες

Ανάκληση
απολύσεων/
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
27/1/2015)

4ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
27/1/2015)

Παράσταση
Αντίδραση σε
διαμαρτυρίας έξω απόλυση εγκύου
από τα γραφεία εργαζόμενης
εταιρείας
(Η Εφημερίδα
υποδημάτων
των Συντακτών,
“Migato”
28/1/2015)

Παράσταση
διαμαρυρίας έξω
από κατάστημα
της εταιρείας
“Public” στην
Κέρκυρα

Επαναπρόσληψη
πέντε απολυμένων
που απολύθηκαν
πρόσφατα και
σταμάτημα των
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
30/1/2015)

Τρεις 24ωρες

Καταβολή
δεδουλευμένων,
καταβολή των
παρανόμως
περικοπτόμενων
ποσών από τις
καταβαλλόμενες
αποδοχές
(Ριζοσπάστης,
4/2/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

16. 04/02/15

17. 06/02/15

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Εργατική
συλλογικότητα

Ομοσπονδία

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Εργολαβικοί
εργαζόμενοι
Παράσταση
στα “Ελληνικά
διαμαρτυρίας
Λιπάσματα- ELFE”

ΠΟΕ- ΟΤΑ

Στάση εργασίας

Αντίδραση σε
τυχόν αλλαγή των
όρων εργασίας
λόγω λήξης
Παράσταση
της ισχύουσας
διαμαρτυρίας
κλαδικής σύμβασης
έξω από τις
και μετάπτωση σε
εγκαταστάσεις
ατομικές συμβάσεις
του εργοστασίου
με δυσμενέστερους
όρους
(Ριζοσπάστης,
4/2/2015)

Συμπαράσταση
στα μέλη της
Εκτελεστικής
Επιτροπής της
ΠΟΕ-ΟΤΑ του 2011,
τα οποία δικάζονται
για πρόκληση
Από 11:30- τέλος
ρύπανσης του
πρωϊνής βάρδιας
περιβάλλοντος,
λόγω των
πολυήμερων
απεργιακών
κινητοποιήσεων
του 2011 (Η Αυγή,
5/2/2015)
Έγκαιρη καταβολή
μισθοδοσίας,
επιδομάτων
και δώρων,
ρύθμιση για την
αποπληρωμή των
δεδουλευμένων,
επαναπρόσληψη
απολυμένων για
την κάλυψη κενών
οργανικών θέσεων
(Ριζοσπάστης,
12/2/2015)

18. 09/02/15

Ιδιωτικός
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Σωματείο εργαζόμενων στις
Απεργία
“Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες”

Επαναλαμβανόμενες 24ωρες
απεργίες

19. 10/02/15

Ιδιωτικός
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Σωματείο
εργαζομένων στην Παράσταση
κλινική “Κυανούς εργασίας
Σταυρός”

Καταβολή
Παράσταση
δεδουλευμένων
εργασίας έξω από
(Ριζοσπάστης,
την κλινική
10/2/2015)

20. 11/02/15

21. 11/02/15
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Σωματείο
εργαζομένων
στην κλινική
“Κυανούς
Σταυρός”

Στάση
εργασίας

Ιδιωτικός
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

ΠΟΣΠΕΡΤ και
“Συντονισμός
Κλαδική ομοσπονδία ενάντια στα
Παράσταση
και Συλλογικότητα
κλεισίματα,
διαμαρτυρίας
εργαζόμενων
διαθεσιμότητες,
ιδιωτικοποιήσεις
και εργολαβίες”
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Δύο επαναλαμβανόμενες (11
και 12/2/2015)
3ωρες (9:0012:00) στάσεις
εργασίας

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
12/2/2015)

Παράσταση
διαμαρτυρίας έξω Επαναλειτουργία
από τα κεντρικά της ΕΡΤ
γραφεία της
(Μακεδονία,
ΕΡΤ στην Αγία
4/2/2015)
Παρασκευή

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

22. 13/02/15

23. 17/02/15

Ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Συνδικάτο
εργαζόμενων
στην Ενέργεια
“Εργατική
Αλληλεγγύη”

Κλαδικό σωματείο

Ένωση
Προσωπικού
Πρακτορείων
Εφημερίδων
Αθηνών

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)
Καταβολή
δεδουλευμένων,
αλλαγή τρόπου
24ωρη
πληρωμής από
προειδοποιητική ωρομίσθιο σε
απεργία στο
ημερομίσθιο,
Ορυχείο Καρδιάς ασφάλιση στα
Κοζάνης
Βαρέα και
Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα
(Πριν, 15/2/2015)

Απεργία

Στάση εργασίας

24. 17/02/15

Δημόσιος
τομέας

Συνδικαλιστικό
μέτωπο

Πανεργατικό
Παράσταση
Αγωνιστικό
διαμαρτυρίας
Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ)

25. 18/02/15

Ιδιωτικός
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

26. 19/02/15

Ιδιωτικός
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο
πανελλαδικής
εμβέλειας

Σωματείο
εργαζομένων
στο νοσοκομείο
“Κυανούς
Σταυρός”

27. 19/02/15

Δημόσιος
τομέας

Συλλογικότητα
εργαζομένων

28. 26/02/15

Ιδιωτικός
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Σωματείο
εργαζομένων
στο νοσοκομείο
“Κυανούς
Σταυρός”

Απεργία

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι των
κυλικείων στις
αμαξοστοιχίες της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Επιχειρησιακό

Απεργία

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στη
VODAFONE

Επιχειρησιακό

29. 02/03/2015

30. 03/03/2015

Πανελλήνια
Ένωση Ναυτών
Εμπορικού
Ναυτικού
(ΠΕΝΕΝ)

Στάση εργασίας
Επίσχεση
εργασίας

Εργαζόμενοι
στις κοινωνικές Επίσχεση
δομές του Δήμου εργασίας
Πρέβεζας

3ωρη στάση
εργασίας
Παράσταση
διαμαρτυρίας
έξω από τα
Κέντρα Υγείας
Ορεστιάδας και
Δικαίων Νομού
Έβρου
4ωρη στάση
εργασίας (9:0013:00)

Επίσχεση
εργασίας σε τρία
πλοία συνολικά
των εταιρειών
“ΝΕΛ” και “ΛΑΝΕ”

Αναδιαρθρώσεις
του κλάδου
που μπορεί
να οδηγήσουν
σε μείωση
προσωπικού

Υποχρηματοδότηση
και υποστελέχωση
του κλάδου της
Υγείας, ειδικά
στις ακριτικές και
απομακρυσμένες
περιοχές
(Ριζοσπάστης,
18/2/2015)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Η Αυγή,
18/2/2015)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Τα Νέα,
18/2/2015)

Καταβολή
Επίσχεση
δεδουλευμένων
εργασίας
(Ακρόπολη,
αορίστου χρόνου
28/2/2015)

24ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
2/3/2015)

48ωρη

Διεκδίκηση δεδουλευμένων 5μηνων
(Η Αυγή, 3/3/2015)

Μάρτιος

Απεργία

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

24ωρη

Υπογραφή
συλλογικής
σύμβασης εργασίας
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
3/3/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

31. 03/03/2015

32. 04/03/2015

33. 04/03/2015

34. 04/03/15

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

35. 05/03/15

Ιδιωτικός
τομέας

36. 05/03/2015

Ιδιωτικός
τομέας

62

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Εργαζόμενοι στον
Ελεύθερο Τύπο

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Επιχειρησιακό

Εργαζόμενοι της
Επιχειρησιακό
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

Εργαζόμενοι στη
WIND

Πρωτοβάθμια
σωματεία

Εργαζόμενοι στη
FORTHNET
Πρωτοβάθμιο
σωματείο
πανελλαδικής
εμβέλειας

Εργαζόμενοι στην
εταιρεία του ομίλου
Σκουλούδη

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

Απεργία

48ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
3μήνων συν
επιδόματα και
άδειες
από το 2013
(Η Αυγή,
5/3/2015)

24ωρη

Κυβερνητικές
μελέτες για το
εργοστάσιο
εμπλουτισμού
στις Σκουριές
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών
4/3/2015)

Πανελλήνιο
Σωματείο
Απεργία
Εργαζόμενων στη
Wind

48ωρη

Σωματεία
εργαζόμενων
(υπογειτών και
επιφάνειας)
στα Μεταλλεία
Κασσάνδρας

24ωρη

Απεργία

24ωρη

Επιχειρησιακό

24ωρες επαναλαμβανόμενες
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Διαμαρτυρία για
το μέλλον της
επένδυσης, ύστερα
από την απόφαση
της κυβέρνησης
για ανάκληση
αδειών για
περιβαλλοντικούς
λόγους (Έθνος,
3/3/2015)
Υπογραφή νέας
επιχειρησιακής
σ.σ.ε
("Ριζοσπάστης",
3/3/2015),

Σωματείο
εργαζόμενων στη Απεργία
Forthnet

Απεργία

Υπογραφή
συλλογικης
σύμβασης εργασίας
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών
3/3/2015)

Υπογραφή
συλλογικής
σύμβασης εργασίας,
κατάργηση
καθεστώτος
ενοικιαζόμενης
εργασίας, ανάκληση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης
3/3/2015)
Καταβολή δεδουλευμένων και
ανάκληση απολύσεων (Ριζοσπάστης
13/3/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης
Το δικαστήριο
έκρινε παράνομη
την απεργία
που κήρυξε το
Πανελλήνιο
Σωματείο
Εργαζόμενων
στη VodafoneΠάναφον και
την απεργία
ανέλαβε να την
προκηρύξει το
Εργατικό Κέντρο
Αθήνας

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)
Διαμαρτυρία
για τις μειώσεις
μισθών και τις
ατομικές συμβάσεις
που επέβαλε
η εργοδοσία
(Ριζοσπάστης
6/3/2015)

Συνδικάτο γάλακτοςποτών-τροφίμων
Κλαδικό
Αττικής

Στάση εργασίας

Δημόσιος
τομέας

Πανελλήνια Ένωση
Αρχαιοφυλάκων

12/03/2015
13/03/2015

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στα προγράμματα ΚΗΦΗ-Βοήθεια στο σπίτι και της
Επαγγελματικό
Δημοτικής Επιχείρησης του δήμου Αγίας
Βαρβάρας

Αποχή από τα
καθήκοντά τους
τις αργίες και τις
Κυριακές

40. 13/03/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι κλινικής
Επιχειρησιακό
«Τίμιος Σταυρός»

41. 19/03/2015

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στο
μετρό και στον
ΗΣΑΠ

42. 19/03/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι του
ιδρύνατος «Η ΠΑΙΔΙΚΗ Επιχειρησιακό
ΣΤΕΓΗ»

Επίσχεση
εργασίας

48ωρη

Δημόσιος
τομέας

Σύλλογος Εκτάτων
Αρχαιολόγων(ΣΕΚΑ)

Απεργία

24ωρη

37. 09/03/2015

38. 10/03/2015

39.

43. 20/03/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Τομεακό

Κλαδικό

Κλαδικό

44. 20/03/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
στα μεταλλεία
Κασσάνδρας

45. 20/03/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο
εργοστάσιο της
Επιχειρησιακό
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» στο
Ηράκλειο Κρήτης

Επιχειρησιακό

Μη καταβολή
δεδουλευμένων
των αργιών και των
Κυριακών από το
2013 (Δημοκρατία
10/3/2015)
Μη καταβολή δεδουλευμένων 3,5
μηνών (Ριζοσπάστης 14/3/2015)

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

2ωρη

3ωρη

Μη καταβολή
δεδουλευμένων 6
μηνών
(Ριζοσπάστης
13/3/2015)

Απόσυρση των
καινούργιων συρμών 3ης σειράς
του μετρό της
Αθήνας (Πράσινη
19/3/2015)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης
19/3/2015)

Διεκδικούν αυτόνομο υπουργείο, σταθερή πληρωμή και
προσμέτρηση στην
μισθοδοσία μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών (Το ποντίκι, 19/3/2015)
Ένδειξη
διαμαρτυρίας
για τον τρόπο
που η κυβέρνηση
χειρίζεται το θέμα
της επενδύσεις
(Ελεύθερη Ώρα,
19/3/2015)

Απεργία

24ωρη

Στάση εργασίας

Ενάντια στην από4ωρες επαναλαμ- λυση εργαζόμενης
βανόμενες
(Ριζοσπάστης,
28/3/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

46. 20/03/2015

47. 22/03/2015

48. 23/03/2015

49. 24/03/2015

50.

25 – 26
/03/2015

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

ΠΟΕΙΔΔ

Κλαδικό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

Δημόσιος
τομέας

ΠΕΥΦΑ

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι γιατροί
στο Κρατικό Νικαίας
Επαγγελματικό
και στον Άγιο
Παντελεήμονα

Επίσχεση
εργασίας

Εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ Κλαδικό

Στάση εργασίας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο
μετρό Θεσσαλονίκης

51. 26/03/2015

Δημόσιος
τομέας

52. 27/03/2015

Δημόσιος
τομέας

Ηθοποιοί του ΚΘΒΕ

Δημόσιος
τομέας

ΠΕΥΦΑ

53. 30/03/2015

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Τομεακό

Απεργία

Κλαδικό

Στάση εργασίας

Κλαδικό
Κλαδικό

Κλαδικό

24ωρη

24ωρη

54. 01/04/2015
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Ιδιωτικός
τομέας

3ωρη

12ωρη
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Διεκδίκηση της
κυβερνητικής
δέσμευσης για
ανασύσταση του
ΙΓΜΕ, καταβολή
δεδουλευμένων
και ομαλή κρατική
χρηματοδότηση
(Ριζοσπάστης,
24/3/2015)

Ανάκληση
απολύσεων και
συνέχιση του
έργου (Μακεδονία,
26/3/2015)

Διαμαρτυρία
για έλλειψη
προσωπικού
(Ριζοσπάστης,
26/3/2015)

Στάση εργασίας

2ωρη

Στάση εργασίας

Καταβολή
Επαναλλαμβανό- δεδουλευμένων
μενες
2μηνών (Η Αυγή,
27/3/2015)

Στάση εργασίας

Επιχειρησιακό

Μη καταβολή
δεδουλευμένων
από αργίες
και Κυριακές
(Δημοκρατία,
20/3/2015)

Μη καταβολή εφημεριών
(Health Daily,
20/3/2015
Ελεύθερη Ώρα,
19/3/2015)

4ωρη

Άμεση πρόσληψη
μόνιμου φυλακτικού προσωπικού,
επανίδρυση αυτόνομου ΥΠΠΟ, ενάντια στη μετατροπή
μεγάλων μουσείων
σε ΝΠΔΔ (Η Αυγή,
27/3/2015)

24ωρη

Ενάντια στις
απολύσεις εργαζομένων στο έργο
του μετρό της Θεσσαλονίκης (Η Αυγη,
1/4/2015)

Απρίλιος
Εργαζόμενοι στο
κατασκευαστικό
τμήμα του έργου
στο μετρό της
Θεσσαλονίκης

Μη καταβολή
δεδουλευμένων,
διακρίσεις
(μισθολογικές,
αδειών) (Πριν,
23/3/2015)

Απεργία

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

55. 01/04/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)
Εργαζόμενοι στο
αρχαιολογικό τμήμα
του έργου στο μετρό
της Θεσσαλονίκης

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Επιχειρησιακό

56. 02/04/2015

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στο
Αττικό νοσοκομείο

57. 02/04/2015

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι
στα ναυπηγεία
σκαραμαγκά

Κλαδικό

Εργαζόμενοι στο
πρώην 63ΙΓΜΕ

Κλαδικό

58. 02/04/2015

59. 02/04/2015

60. 03/04/2015

61. 05/04/2015

62. 05/04/2015

63. 06/04/2015

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
FORTHNET

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο
μετρό Θεσσαλονίκης

Δημόσιος
τομέας

Σύλλογος
εργαζομένων ΣΕΝΕ
και η πενταμελής
επιτροπή των
γιατρών της ΕΙΝΑΠ
του νοσοκομείου
Ευαγγελισμός

Ιδιωτικός
τομέας
Ιδιωτικός
τομέας

Κλαδικό

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Κλαδικό

Σωματεία στον χώρο
Κλαδικό
του εμπορίου

ΟΙΥΕ

Τομεακό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)
Ενάντια στις
απολύσεις
εργαζομένων στο
έργο του μετρό της
Θεσσαλονίκης
(Η Αυγή,
1/04/2015)

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

4ωρη

4ωρη

3ωρη

Νοσοκομειακά
ράντζα, έλλειψη
προσωπικού
(Ριζοσπάστης,
2/04/2015)

Διεκδικούν την
αποπληρωμή
δεδουλευμένων
2μηνών (Ημερησία,
1/4/2015)

Επανασύσταση του
Ινστιτούτου όπως
υποσχόταν η κυβέρνηση (Ριζοσπάστης, 2/4/2015)
Ενάντια στην
ενοικιαζόμενη
εργασία.

Υπογραφή
συλλογικής
σύμβασης εργασίας
(Ριζοσπάστης,
31/3/2015)

Απεργία

48ωρη

Στάση εργασίας

Ενάντια στις
απολύσεις
Από τις 12:30
εργαζομένων στο
έως την λήξη του έργο του μετρό
ωραρίου
της Θεσσαλονίκης
(Αγγελιοφόρος
3/4/2015)

Στάση εργασίας

Απεργία

Απεργία

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

2ωρη

24ωρη

24ωρη

Αποπληρωμή
εφημεριών
και αργιών
(Ριζοσπάστης,
5/4/2015)

Ενάντια στην
κυριακάτικη
εργασία
(Ριζοσπάστης,
31/3/2015)

Ενάντια στην
κυριακάτικη
εργασία
(Αγγελιοφόρος
Κυριακής,
6/4/2015)
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Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
Πεδίο
προς τον βαθμό
απεργίας
(συνομοσπονδία/
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ομοσπονδία /
ιδιωτικός
εργατικό κέντρο/
τομέας)
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Επιχειρησιακό

Επίσχεση
εργασίας

Διεκδίκηση
δεδουλευμένων
3μηνών
(Ριζοσπάστης,
15/4/2015)

64. 15/04/2015

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στη
ΔΗΡΑΣ ΚΩ

65. 17/04/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
Επιχειρησιακό
κλινική Τίμιος Σταυρός

Στάση εργασίας

66. 20/04/2015

Δημόσιος
τομέας

Τομεακό /
ΑΔΕΔΥ / ΟΤΑ Αττικής
Κλαδικό

Στάση εργασίας

4ωρη

Εργαζόμενοι στο
Νεώριο Σύρου

Απεργία

Καταβολή
δεδουλευμένων
Επαναλαμβανό4 μηνών
μενη
(Ριζοσπάστης,
29/4/2015)

20/04/2015 Ιδιωτικός
67.
-21/05/2015 τομέας
68. 22/04/2015
69. 22/04/2015

Επιχειρησιακό

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο κέντρο αποκατάστασης Επιχειρησιακό
Αρωγή στη Λάρισα

Στάση εργασίας

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενες
καθαρίστριες στο
Αττικό νοσοκομείο

Απεργία

Επιχειρησιακό

3ωρη

48ωρη

Δημόσιος
τομέας

Σύλλογος διοικητικού
Κλαδικό
προσωπικού ΑΠΘ

Στάση εργασίας

3ωρη

71. 24/04/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εμπορουπαλλήλλων
και ιδιωτικών
υπαλλήλων νομού
Ιωαννίνων

Τοπικό-Κλαδικό

Στάση εργασίας

2ωρη

72. 24/04/2015

Δημόσιος
τομέας

ΕΙΝΑΠ

Κλαδικό

73. 27/04/2015
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Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο ΚΑΤ Επαγγελματικό
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Στάση εργασίας

Έναρξη της δίκης
της Χρυσής Αυγής
(Καθημερινή,
17/4/2015)

Καταβολή
Επαναλαμβανό- δεδουλευμένων
μενες
(Ριζοσπάστης,
22/4/2015)

70. 23/04/2015

Στάση εργασίας

Διεκδίκηση
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
17/4/2015)

4ωρη

4ωρη

Διεκδικούν
δεδουλευμένα
3μηνών
(Ριζοσπάστης,
22/04/2015)

Ενάντια στις
κυβερνητικές
πολιτικές που
επηρεάζουν την
λειτουργία των ΑΕΙΤΕΙ (Ριζοσπάστης,
23/4/2015)

Διαμαρτυρία για
τις απλήρωτες
εφημερίες
(Δημοκρατία,
22/4/2015)

Ενάντια στην
απόλυση 25
καθαριστριών
από το ιδιωτικό
συνεργείο
καθαρισμού
(Ριζοσπάστης,
28/4/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
Πεδίο
προς τον βαθμό
απεργίας
(συνομοσπονδία/
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ομοσπονδία /
ιδιωτικός
εργατικό κέντρο/
τομέας)
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

74.

29 – 30
/04/2015

75. 30/04/2015

76. 30/04/2015

77. 30/04/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι της
Χαλυβουργικής

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
εταιρεία STIRIXIS

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι του
ΕΚΒΑΑ

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Κλαδικό

Ένωση ηλεκτρονικών
μηχανικών ασφάλειας
Κλαδικό
και εναέριας
κυκλοφορίας

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Στάση εργασίας

2ωρη

Στάση εργασίας

3ωρη

3ωρη

(Αγγελιοφόρος,
30/4/2015)

Μάιος

Ιδιωτικός
Δημόσιος

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Διατομεακό

Απεργία

24ωρη

79. 3/05/2015

Ιδιωτικός
Τομέας

ΟΙΥΕ

Κλαδικό

Απεργία

24ωρη

Ιδιωτικός
Τομέας

Ένωση Μεταναστών
Τοπικό
Νέας Γης Μανωλάδας.

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Διεκδικούν την
επανασύσταση
του ΙΓΜΕ και
την κατάργηση
του ΕΚΒΑΑ
(Ριζοσπάστης,
30/4/2015)

Καταγγέλλουν
ελλείψεις σε προσωπικό, σύγχρονα
συστήματα και
ανταλλακτικά
(Ελεύθερος Τύπος,
29/4/2015)

78. 1/05/2015

80. 3/05/2015

Διαμαρτυρία
ενάντια στις 100
απολύσεις που
έχει αποφασίσει
η εργοδοσία
(Ριζοσπάστης,
30/4/2015)

Διαμαρτυρία για
την καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
30/4/2015)

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Ενάντια στην
κατάργηση της
κυριακάτικης
αργίας (Η Αυγή,
2/5/2015)

Να διαγραφούν
τα δικαστικά
έξοδα για τους
εργάτες γης της
Νέας Μανωλάδας
οι οποίοι είχαν
πέσει θύματα
πυροβολισμού από
τους εργοδότες
(Πριν, 3/5/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Συντονισμός
συλλογικοτήτων
Αττικής.

81. 3/05/2015

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Τοπικό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Παράσταση
διαμαρτυρίας

82. 3/05/2015

Ιδιωτικός
Τομέας

Σωματεία Κλάδου
Τηλεπικοινωνιών και Κλαδικό
Πληροφορικής

Παράσταση
διαμαρτυρίας

83. 05/05/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
χαλυβουργικής

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Ιδιωτικός
84. 05/05/2015.
τομέας

85. 6/05/2015

86. 8/05/2015
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Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Λάρισας.

Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής.

ΕΥΝΑΠ

Επιχειρησιακό

Τοπικό

Τοπικό

Κλαδικό
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Διαγραφή χρεών
από τα χαράτσια
των οικονομικά
αδύναμων, των
εξοντωτικών
προστίμων για
όσους δεν μπορούν
να ενταχθούν
στις ρυθμίσεις,
κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ και
ΦΠΑ στα είδη
πρώτης ανάγκης,
κατάργηση
φοροαπαλλαγών
για τα μεγάλα
εισοδήματα (Πριν,
3/5/2015)

Άμεση νομοθετική
κατοχύρωση
του κατώτατου
μισθού στα 751
ευρώ, επαναφορά
κλαδικών μισθών
και συλλογικών
διαπραγματεύσεων
(Πριν, 3/5/2015)

ενάντια στις
απολύσεις
(Ριζοσπάστης,
5/5/2015)

Συγκέντρωση
Αλληλεγγύης στους
εργαζόμενους
–απεργούς
του Κέντρου
Αποκατάστασης
«Αρωγή»

Διεκδίκηση
δεδουλευμένων
8 μηνών
(Ριζοσπάστης,
5/5/2015)

Ανανέωση και
μετατροπή
συμβάσεων σε
αορίστου χρόνου,
μαζικές προσλήψεις,
κατάργηση μερικής
απασχόλησης
(Ριζοσπάστης,
6/5/2015)

Παράσταση
διαμαρτυρίας
σε ένδειξη
αλληλεγγύης στις
καθαρίστριες
και σχολικούς
φύλακες

Στάση εργασίας

5ωρη

Διαμαρτυρία για
την υποστελέχωση
των νοσοκομείων,
τις απλήρωτες
εφημερίες και
την έλλειψη
πόρων (Espresso,
6/5/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών, Σύλλογος
Υπαλλήλων Βιβλίου
διακλαδικό
Χάρτου, άλλα
πρωτοβάθμια
σωματεία κ.λπ

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

87. 8/05/2015

Ιδιωτικός
Τομέας

88. 11/05/2015

Ιδιωτικός
Τομέας

Πρωτοβάθμια
Σωματεία επισφάλειας
ιδιωτικού τομέα και
κινήσεις ανέργων.

Κινητοποίηση
πορεία

Ιδιωτικός
Τομέας

Συνδικάτο Τροφίμων
Επιχειρησιακό
και Ποτών Εύβοιας.

Aπεργία

89. 11/05/2015

90. 11/052015

\ΔΕΚΟ

Σωματείο ΕΛΠΕ

91. 12/05/2015

ΔΕΚΟ

ΜΕΤΡΟ ΗΣΑΠ ΤΡΑΜ

12 -13
92. /05/2015
16/06/2015

Δημόσιος
Τομέας

Συμβασιούχοι του
ΟΑΕΕ

93. 12/05/2015

Ιδιωτικός
Τομέας

Ένωση Προσωπικού
Πρακτορείων
Εφημερίδων.

14/05/2015
2015.

Ιδιωτικός
τομέας.

95. 20/05/2015

96. 21/05/2015

94.

Επιχειρησιακό

Κλαδικό

Διεκδικούν επίδομα
ανεργίας για όλους
τους ανέργους
(Πριν, 3/5/2015)

Κινητοποίηση
πορεία

Διεκδικούν επίδομα
ανεργίας για όλους
τους ανέργους
(Πριν, 10/5/2015)

24ωρη

Aπεργία

24ωρη

Διεκδικούν
την ανάκληση
απόλυσης από
την επιχείρηση
«Νηρέας ΑΕ» για
συνδικαλιστικούς
λόγους (Πριν,
10/5/2015)

Ενάντια στην
έλλειψη μέτρων
ασφαλείας
(Ριζοσπάστης,
12/5/2015)

Διεκδικούν νέες
προσλήψεις
προσωπικού
Συλλογικές
συμβάσεις
εργασίας (Η Αυγή,
11/5/2015)

Απεργία

24ωρη

Κατάληψη
του υπουργείου
Εργασίας

Ανανέωση
συμβάσεων των
24ωρη / 3ημερη
εργαζομένων.
(Αυγή, 11/5/2015)

Κλαδικό.

Απεργία

24ωρη

Σωματείο
εργαζόμενων στις
Ιχθυοκαλλιέργειες
ΝΗΡΕΑΣ

Επιχειρησιακό

Απεργία

24ωρη

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕΔΗΝ

Κλαδικό

Ιδιωτικός
Τομέας

Εργαζόμενοι του
Επιχειρησιακό
Μετρό Θεσσαλονίκης.

Απεργία

24ωρη

Διαμαρτυρία

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Διεκδικούν
υπογραφή ΣΣΕ
(Ριζοσπάστης,
12/5/2015)

Ανάκληση
απολύσεων
(Ευβοϊκή Γνώμη)

Διαμαρτυρία για
την υποστελέχωση
των νοσοκομείων,
τις απλήρωτες
εφημερίες και την
έλλειψη πόρων.
(Ριζοσπάστης,
06/5/2015)

Ενάντια στις
απολύσεις.
(Ριζοσπάστης,
21/5/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

97. 28/05/2015

98. 31/05

ΔΕΚΟ

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

ΟμοιοεπαγγελμαΣωματείο
Στάση εργασίας
Ταχυδρόμων Αθήνας τικό.

ΔΕΚΟ

Ομοσπονδία Συλλόγων
Πολιτικής Αεροπορίας Κλαδικό.
(ΟΣΥΠΑ)

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματεία και
ομοσπονδίες μέλη
του ΠΑΜΕ που
δραστηριοποιούνται
στην βιομηχανική
ζώνη Περάματος.

Απεργία

3ωρη

48ωρη

Ιούνιος

99. 4/06/2015

100. 11/06/2015

Ιδιωτικός
δημόσιο /
Δημόσιος
τομέας

ΠΑΜΕ / ΑΔΕΔΥ

101. 15/06/2015

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας

Πανελλαδική
Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα
Καθαριστών
Καθαριστριών
Δημόσιων Σχολείων
και Εργολαβικών
Επιχειρήσεων

102. 16/06/2015

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕ ΟΤΑ

103. 19/06/2015
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Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο
Επισιτισμού
Τοπικό
– Τουρισμού
Ξενοδοχείων Αττικής.
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Χρηματοδότηση
σε όλο το φάσμα
συντήρησης του
αεροδρομίου,
στελέχωση της
υπηρεσίας με
προσωπικό,
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ο Λόγος,
26/5/2015)

Ενάντια στην νέα
συμφωνία μνημόνιο
(Εφημερίδα
Συντακτών,
8/06/2015)

Συλλαλητήριο

Κατάργηση του
μνημονίου. (Η Αυγή,
11/6/2015)

Απεργία

24ωρη

Στάση εργασίας

4ωρη

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στους Φούρνους
Βενέτη στο Μενίδι
Αττικής

Διεκδικούν
προσλήψεις για
να καλυφθούν τα
κενά, προκειμένου
να μπορέσουν να
πάρουν τις άδειες
(Kontra News,
28/5/2015)

Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ. (Ριζοσπάστης,
26/5/2015)

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Τομεακό

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Διεκδικούν
ανανέωση
συμβάσεων,
μονιμοποίηση
συμβασιούχων,
κατάργηση
εργολαβιών
στο χώρο του
καθαρισμού.
(Ριζοσπάστης,
4/6/2015)

(Ελεύθερος Τύπος,
16/06/2015
8/6/2015)

Επαναπρόσληψη
απολυμένων
λόγω συμμετοχής
σε απεργία
(Ριζοσπάστης,
19/6/2015).

19/06/2015

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

104. 19/06/2015

105. 19/06/2015

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου
Ηρακλείου.

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι του
πρώην Ινστιτούτου
Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών
Ερευνών

Ιδιωτικός
τομέας

Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία

108. 25/06/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
Εργαζομένων
VODAFON.

109. 25/06/2015

Ιδιωτικός
τομέας
Ιδιωτικός
τομέας

110. 30/06/2015

111. 30/06/2015

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Συνταξιουχικές
οργανώσεις

106. 23/06/2015

107. 24/06/2015

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Ιδιωτικός
τομέας

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Στάση εργασίας

3ωρη.

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Απεργία

(Ριζοσπάστης,
Εστία, 16/6/2015).
Ενάντια στην
νέα συμφωνία μνημόνιο

24ωρη

Επιχειρησιακό

Απεργία

Σωματείο Ιδιωτικών
Κλινικών Αθήνας.

κλαδικό

Στάση εργασίας
στον Ομιλο
«Euromedica»

4ωρη

Ομοσπονδία
εργαζομένων στα
εμφιαλωμένα ποτά.

κλαδικό

απεργία

24ωρη.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ Κλαδικό

απεργία

Διεκδικούν
στελέχωση
των Γραφείων
Κίνησης, και
παιδοψυχιατρικής
κλινικής, καταβολή
δεδουλευμένων,
19/06/2015
συνέχιση
λειτουργίας
ψυχιατρικής
κλινικής
(Ριζοσπάστης,
19/6/2015)

Διεκδικούν έκδοση
υπουργικής
απόφασης για
επανασύσταση
του Ινστιτούτου
(Ριζοσπάστης,
19/6/2015)

Συλλαλητήριο

Κλαδικό

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

24ωρη

24ωρη

Διεκδικούν
υπογραφή
συλλογικών
συμβάσεων
εργασίας, καταβολή
δεδουλευμένων,
αντιμετώπιση
της ανεργίας στο
κλάδο. (Η Αυγή,
24/6/2015)

Ανάκληση
απολύσεων και
υπογραφή νέας
συλλογικής
σύμβασης εργασίας
(Ριζοσπάστης,
21/06/2015)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
23/06/2015)

Διεκδικούν
υπογραφή νέας
συλλογικής
σύμβασης εργασίας
(Ριζοσπάστης,
23/06/2015)

Μα ληφθούν μέτρα
ενάντια στην
ανασφάλιστη και
την απλήρωτη
εργασία
(Ριζοσπάστης,
24/6/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

112. 30/06/2015

113. 30/06/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Εργαζόμενοι της
επιχείρησης «Αφοί
Κωνσταντοπούλου»

Επιχειρησιακό.

Εργαζόμενοι στο
Νοσοκομείο Βόλου

Επιχειρησιακό.

Εργατικές
συλλογικότητες

Τοπικά τμήματα
στον Νομό
Μαγνησίας του
ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ,
Συνδικάτο
Μετάλλου,
Συνδικάτο
Εργαζόμενων
ΟΤΑ, Σωματείο
Τύπου και
Χάρτου, σύλλογος
καθαριστώνκαθαριστριών,
Σύλλογος
Συνταξιούχων

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

24ωρη

Διεκδικούν
καταβολή
πρόσθετων
αμοιβών από
υπερωρίες
(Ριζοσπάστης,
24/6/2015)

Διαμαρτυρία

Ιούλιος

114. 05/07/15

115. 07/07/15

116. 07/07/15
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Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικαλιστικό
μέτωπο

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Π.Α.ΜΕ
(Γραμματεία
Θεσσαλονίκης)

Σωματείο
εργαζόμενων
“ForthnetNetmed”
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Παρέμβαση στη
Διοίκηση του
Νοσοκομείου
Βόλου

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
24/6/2015)

Συνάντηση με
τη διοίκηση του
νοσοκομείου

Κάλυψη ελλείψεων
σε ιατρικό και
νοσηλευτικό
προσωπικ σε
ιατροτεχνολογικό
υλικό και σε
αναλώσιμα υλικά
(Ριζοσπάστης,,
6/7/15)

Καταγγελία
του ΠΑΜΕ
στην απόπειρα
επιχειρηματικών
Συγκέντρωση
ομίλων να
και πορεία προς αξιοποιήσουν
Συγκέντρωση και τα γραφεία
εναντίον των
πορεία
του Συνδέσμου εργαζόμενων τις
Βιομηχανιών
συνθήκες που
Βορείου Ελλάδος δημιούργησε ο
περιορισμός στην
κίνηση κεφαλαίων
(Ριζοσπάστης,
7/7/15)
Παράσταση
διαμαρτυρίας

Διεκδίκηση άμεσης
επαναπρόσληψης
Παράσταση
απολυμένης και
διαμαρτυρίας
τερματισμό της
στην Επιθεώρηση
εργοδοτικής
Εργασίας
αυθαιρεσίας
Καλλιθέας
(Ριζοσπάστης,
7/7/15)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

117. 08/07/15

118. 10/07/15

119. 10/07/15

120. 13/07/15

121. 13/07/15

Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Πρωτοβάθμια
σωματεία
συνταξιούχων

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Συνεργαζόμενες
συνταξιουχικές
Συγκέντρωση
οργανώσεις ΙΚΑδιαμαρτυρίας
ΟΑΕΕ- ΝΑΤ Νομού
Καβάλας

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στην κεντρική
πλατεία

Διαμαρτυρία για
την κατάσταση που
διαμορφώνεται σε
βάρος τους έπειτα
από την παύση
πληρωμών και
τις επερχόμενες
εξελίξεις στις
συντάξεις
(Ριζοσπάστης,
7/7/15)

Διαμαρτυρία για
την κατάσταση που
διαμορφώνεται σε
βάρος τους έπειτα
από την παύση
πληρωμών και
τις επερχόμενες
εξελίξεις στις
συντάξεις. Επιδίωξη
συνάντησης με τον
αρμόδιο Υπουργό
Οικονομικών
(Ριζοσπάστης,
10/7/15)

Σωματεία
συνταξιούχων

Συνεργαζόμενες
συνταξιουχικές Συγκέντρωση
οργανώσεις ΙΚΑ- διαμαρτυρίας
ΟΑΕΕ- ΝΑΤ

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Οικονομικών

Τοπικά κλαδικά
σωματεία

Σωματείο
Προσωπικού
Ιδιωτικών
Κλινικών Αθήνας Παράσταση
και Συνδικάτο
διαμαρτυρίας
Εργαζόμενων
στην ιδιωτική
υγεία Πειραιά

Παράσταση
Καταβολή
διαμαρτυρίας στα
δεδουλευμένων
κεντρικά γραφεία
(Ριζοσπάστης,
της διοίκησης της
10/7/15)
Euromedica”

Σωματείο
εργαζόμενων στο
Πανεπιστημιακό Στάση εργασίας
Νοσοκομείο
Ηρακλείου

3ωρη

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Συνδικαλιστικό
μέτωπο και Λαϊκές
Επιτροπές

ΠΑΜΕΓραμματεία
Αστικών
Συγκοινωνιών

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Μεταφορών

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Γενική Συνέλευση
εργαζόμενων
με σκοπό την
ενημέρωση για
τη νέα συμφωνία
Ελλάδαςδανειστών
(Ριζοσπάστης,
11/7/15)

Εξασφάλιση
δωρεάν πρόσβασης
στα συγκοινωνιακά
μέσα ειδικών
κατηγοριών
πληθυσμού, μείωση
της τιμής των
εισιτηρίων κατά
50% (Ριζοσπάστης,
14/7/15)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

122. 15/07/15

123. 15/07/15

124. 16/07/15

125. 19/07/15

126. 22/07/15

74

Δημόσιος
τομέας /
Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Τριτοβάθμια
οργάνωση
Δευτεροβάθμια
οργάνωση

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

ΑΔΕΔΥ /
Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός
Σύλλογος

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

24ωρη

Συμμετοχή στην
24ωρη απεργία
της ΑΔΕΔΥ ενάντια
Από έναρξη
στη νέα συμφωνία
βάρδιας έως 9 π.μ
με τους δανειστές
(Kontra News,
15/7/15)

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Σωματείο
εργαζόμενων στην Στάση εργασίας
“Αττικό Μετρό”

Πρωτοβάθμια
σωματεία

Ένωση
Συντακτών
Ημερήσιων
Εφημερίδων
Αθηνών
(ΕΣΗΕΑ), Ένωση
Προσωπικού
Απεργία στον
Ημερήσιων
ενημερωτικό
24ωρη
Εφημερίδων
όμιλο “Πήγασος”
Αθηνών
(ΕΠΗΕΑ), Ένωση
Συντακτών
Περιοδικού και
Ηλεκτρονικού
Τύπου (ΕΣΠΗΤ)

Δευτεροβάθμια
ομοσπονδία

Τριτοβάθμια
οργάνωση

Αντίδραση απέναντι στην επικείμενη
ψήφιση νέων
μέτρων (Ημερησία,
14/7/15)
Αντίδραση στην
επικείμενη ψήφιση
μέτρων, ως προαπαιτούμενων για
νέα συμφωνία με
τους δανειστές,
όπως η αλλαγή στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς, ή η πώληση
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα σούπερ
μάρκετ (Καθημερινή, 14/7/15)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(www.esiea.gr,
16/7/15)

Αντίδραση στην
επικείμενη
απελευθέρωση
της κυριακάτικης
λειτουργίας των
καταστημάτων
(Ριζοσπάστης,
17/7/15)

Ομοσπονδία
Ιδιωτικών
Απεργία
Υπαλλήλων
Ελλάδας (ΟΙΥΕ)

24ωρη

ΑΔΕΔΥ

Αντίδραση
στην ψήφιση
του δεύτερου
Συλλαλητήριο και νομοσχεδίου με τα
πορεία προς τη προαπαιτούμενα
Βουλή
μέτρα για τη λήψη
νέου δανείου
(Δημοκρατία,
23/7/15)
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Συλλαλητήριο

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

22/07/15

127. 23/07/15

128. 23/07/15

129. 23/07/15

130. 24/07/15

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Δημόσιος και
Συνδικαλιστικό
Ιδιωτικός
μέτωπο
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Π.Α.ΜΕ

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Συλλαλητήριο

Αντίδραση
στην ψήφιση
του δεύτερου
Συλλαλητήριο και νομοσχεδίου με τα
πορεία προς τη προαπαιτούμενα
Βουλή
μέτρα για τη λήψη
νέου δανείου
(Δημοκρατία,
23/7/15)
Διαμαρτυρία
για τις συνθήκες
εργασίας που
επικρατούν στον
κλάδο με κύριο
χαρακτηριστικό
την αδυναμία
καταβολής
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
23/7/15)

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Σωματείο
εργαζόμενων
Συγκέντρωση
σε Μονάδες,
διαμαρτυρίας
Ιδρύματα, Σχολεία
Ειδικής Αγωγής

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Εργασίας

Δευτεροβάθμια
ομοσπονδία και
Εργατικό Κέντρο

Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων
Χημικής ΒιομηΣυγκέντρωση
χανίας Ελλάδας
διαμαρτυρίας
(Ο.Ε.Χ.Β.Ε) και
Εργατικό Κέντρο
Λαυρίου

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
Ανάκληση
έξω από την πύλη απόλυσης
του εργοστασίου εργαζόμενου
“Αργώ ΑΒΕΕ”

Πανελλήνια
Ένωση
Αδιόριστων
Εκπαιδευτικών

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Παιδείας

Απεργία

Καταβολή
δεδουλευμένων,
24ωρη στις
εφεξής συνέπεια
εφημερίδες
στις υποχρεώσεις
“Μακεδονία”,
απέναντι στους
“Αγγελιοφόρος”, εργαζόμενους και
“Αγγελιοφόρος στη Νομοθεσία,
της Κυριακής” και εγκατάλειψη
στην ιστοσελίδα σχεδίων για
www.agelioforos. απολύσεις
gr
(Εφημερίδα
των Συντακτών,
24/7/15)

Εργατική
συλλογικότητα

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Ένωση
Συντακτών
Ημερήσιων
Εφημερίδων
ΜακεδονίαςΘράκης
(ΕΣΗΕΜ-Θ)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Άμεσοι, μαζικοί
διορισμοί, με
συνυπολογισμό της
προϋπηρεσίας και
του χρόνου κτήσης
πτυχίου, άμεσος
διορισμός όλων
των διοριστέων,
προσλήψεις
αναπληρωτών με
πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά
δικαιώματα
(Ριζοσπάστης,
23/7/15)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

131. 29/07/15

132. 30/07/15

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Δευτεροβάθμια
ομοσπονδία

Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων
Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας
(ΟΕΧΒΕ)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Ενωτική
Αγωνιστική
Κίνηση
Πυροσβεστών

Παρέμβαση
διαμαρτυρίας

Συνδικαλιστική
παράταξη

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
Επαναπρόσληψη
έξω από τις πύλες απολυμένου
του εργοστασίου συνδικαλιστή
“Αργώ”

Παρέμβαση
διαμαρτυρίας

Επίδοση
Ψηφίσματος για
τις ελλείψεις σε
ανθρώπινο και
σε τεχνολογικό
εξοπλισμό,
αυξήσεις αμοιβών,
μονιμοποίηση
συμβασιούχων
πυροσβεστών
(Ριζοσπάστης,
30/7/15)

Από 03/08/15
μέχρι 07/08/15

Αποπληρωμή
οφειλόμενων,
υπογραφή
σύμβασης
(Kontra News,
4/8/15)

Αύγουστος

133. 03/08/15

134. 05/08/15

135. 06/08/15

136. 10/08/15

76

Δημόσιος
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Ιδιωτικός
τομέας

Επίσχεση
εργασίας

Παράστασ
διαμαρτυρίας

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στην έδρα του
υπουργείου
Εργασίας

Ομοσπονδία
Εργαζόμενων
Δευτεροβάθμια
Φαρμακευτικών
ομοσπονδία και το
και Συναφών
περιφερειακό κλαδικό
Επαγγελμάτων
συνδικάτο
Ελλάδας
(ΟΕΦΣΕΕ)

Απεργία

24ωρη στο
εργοστάσιο
του ομίλου
“Σαράντης” στα
Οινόφυτα

Δευτεροβάθμια
ομοσπονδία

Απεργία

Δημόσιος και
Συνδικαλιστικό
ιδιωτικός
μέτωπο
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ένωση Ιατρών
ΕΟΠΥΥ

Π.Α.ΜΕ

Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Εργατοτεχνιτών
και Υπαλλήλων
Γάλακτος,
Τροφίμων και
Ποτών
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Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Αντίδραση στα
νέα μέτρα που
προβλέπει το
νέο Μνημόνιο,
όπως η επιπλέον
παρακράτηση
εισφορών στις
κύριες και στις
επικουρικές
συντάξεις
(Ριζοσπάστης,
5/8/15)

Ανάκληση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
7/8/15)

Ανάκληση
απολύσεων,
καταβολή
24ωρη στα
δεδουλευμένων,
εργοστάσια του
υπογραφή
ομίλου “Ζούρας”
επιχειρησιακής
σ.σ.ε (Ριζοσπάστης,
11/8/15)

Αναστολή της
επίσχεσης
εργασίας στις
06/08/15
ύστερα από
συνάντηση με
τον Υπουργό
Υγείας

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

137. 11/08/15

138. 11/08/15

139. 11/08/15

140. 13/08/15

13/08/15

141. 22/08/15

142. 26/08/15

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων
Κέρκυρας

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

24ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων,
βελτίωση
συνθηκών εργασίας
(Ριζοσπάστης,
11/8/15)

Στάση εργασίας

3ωρη

Πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού,
κατάργηση
μνημονιακών
νόμων,
αναπλήρωση
μισθολογικών,
ασφαλιστικών,
εργασιακών
απωλειών
(Ριζοσπάστης,
12/8/15)

Απεργία

24ωρη στις εγκαταστάσεις των
“Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών”
του Ν. Φθιώτιδας

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
12/8/15)

ΑΔΕΔΥ

Συλλαλητήριο

Ενάντια στην
ψήφιση του νέου
Μνημονίου και
των μέτρων που
συνεπάγεται (Ο
Λόγος, 13/8/15)

Δημόσιος και
Συνδικαλιστικό
Ιδιωτικός
μέτωπο
τομέας

Συλλαλητήριο
στην Πλατεία
Συντάγματος
κατά τη διάρκεια
της συζήτησης
και της ψήφισης
στην Ολομέλεια
της Βουλής του
νέου Μνημονίου

Π.Α.ΜΕ (Ν.
Μαγνησίας)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Ιδιωτικός
τομέας

Ομοσπονδία
Παράσταση
συνταξιούχων ΙΚΑ διαμαρτυρίας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Σωματείο
εργαζόμενων
Νοσοκομείου
Ρεθύμνου

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Συνδικάτο Ν.
Φθιώτιδας της
Ομοσπονδίας
Εργατοτεχνιτών
και Υπαλλήλων
Γάλακτος,
Τροφίμων και
Ποτών

Τριτοβάθμια
οργάνωση

Δευτεροβάθμια
οργάνωση

Πρωτοβάθμια
οργάνωση

Σωματείο
εργαζόμενων
στην εταιρεία
“Ελληνικός
Χρυσός”

Κατάληψη

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στην κεντρική
πλατεία Βόλου

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Ενάντια στην
ψήφιση του
νέου Μνημονίου
(Θεσσαλία Βόλου,
17/8/15)

Καταγγελία της
απόφασης της
Παράσταση
διοίκησης για
διαμαρτυρίας
αναστολή της
στα γραφεία
έκδοσης νέων
κεντρικής
συντάξεων
διοίκησης του ΙΚΑ
(Ριζοσπάστης,
22/8/15)

Διασφάλιση των
θέσεων εργασίας,
που βρίσκονται
Κατάληψη και
σε κίνδυνο μετά
παραμονή των
την ένταξη σε
εργαζόμενων
διαθεσιμότητα
μέσα στα ορυχεία του συνόλου των
εργαζόμενων
(Ριζοσπάστης,
26/8/15)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

143. 26/08/15

144. 27/08/15

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Πανελλαδική
Συντονιστική
Επιτροπή
Συντονιστικό όργανο Καθαριστώνπανελλαδικής
Καθαριστριών
εμβέλειας
Δημοσίων
Σχολείων και
Εργολαβικών
Συνεργείων

Πρωτοβάθμιο
σωματείο

Σωματείο
εργαζόμενων
στην εταιρεία
“Ελληνικός
Χρυσός”

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στην έδρα του
υπουργείου
Εσωτερικών

Κατάληψη

Συμβολικήκατάληψη των εργαζόμενων των μεταλλείων Κασσάνδρας
στο παλαιό δημαρχείο της Μεγάλης
Παναγιάς

Σεπτέμβριος

145. 01/09/2015

Ιδιωτικός

Σωματείο
Εργατουπαλλήλων
Χημικής Βιομηχανίας Κλαδικό
Νομού Βοιωτίας «Ο
Σπάρτακος»

146. 03/09/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
φαρμακευτική
εταιρεία «Σαράντης
ΑΒΕΕ»

147. 04/09/2015

148. 04/09/2015

149. 05/09/2015
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Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο ΟΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ-Επιτροπή
εργαζομένων των
προγραμμάτων
Κοινωφελούς
εργασίας

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Εργαζόμενοι στην
επιχείρηση «Ελληνικές Επιχειρησιακό
Ιχθυοκαλλιέργιες»

Εργατικό Κέντρο
Ιωαννίνων

Κλαδικό

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 47 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Απεργία

24ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
3μηνών καθώς και
υπερωριών αδειών
και νυχτερινών.
Επίσης είναι
ενάντια στην
απόλυση του
γραμματέα της
εργοστασιακής
επιτροπής
(Ριζοσπάστης,
01/9/2015)

Απαιτούν να
ανακληθούν οι
απολύσεις
(Ριζοσπάστης,
2/9/2015)

Απεργία

24ωρη

Στάση εργασίας

Απαιτούν την
καταβολή των
Από 12πμ εως την
δεδουλευμένων
λήξη του ωραρίου
(Ριζοσπάστης,
3/9/2015)

Απεργία

Απεργία

24ωρες επαναλαμβανόμενες

24ωρη

Καταβολή των
δεδουλευμένων
8-12 μηνών
και ανάκληση
απολύσεων 10
εργαζομένων
(Ριζοσπάστης,
11/9/2015)

Διευκόλυνση
μετάβασης στη
ΔΕΘ (Πρωινά
νέα Ιωαννίνων,
4/9/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης
Ανανέωση
συμβάσεων των
εργαζόμενων
στην
καθαριότητα
των σχολείων,
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
26/8/15)

Διασφάλιση
των θέσεων
εργασίας, που
βρίσκονται σε
κίνδυνο μετά
την ένταξη σε
διαθεσιμότητα
του συνόλου των
εργαζόμενων (Η
Αυγή, 27/8/15)

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

150. 07/09/2015

151. 08/09/2015

152. 10/09/2015

153. 14/09/2015

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στον
όμιλο «ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ»

Επιχειρησιακό

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενες
καθαρίστριες σε
κατάστημα της
Eurobank

Επιχειρησιακό

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο
Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου

Εργαζόμενοι της
Χαλυβουργίας

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)
24ωρες επαναλαμβανόμενες

Απεργία

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Ενάντια στην
αναστολή
λειτουργείας της
Παιδοψυχιατρικής
κλινικής και
στην μεταφοράσυγχώνευση της
Νεφρολογικής
και της
Παιδοχειρουργικής
(Ριζοσπάστης,
10/9/2015)

Ενάντια στο
πρόγραμμα εκ
περιτροπής
εργασίας
(Ριζοσπάστης,
15/9/2015)

Ενάντια στο
πρόγραμμα εκ
4ωρες επαναλαμ- περιτροπής
βανόμενες
εργασίας
(Μαγνησίας Βόλου,
17/9/2015)

Εργαζόμενοι της
Επιχειρησιακό
Χαλυβουργίας Βόλου

Στάση εργασίας

154. 15/09/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
AirFastTickets

Επιχειρησιακό

Επίσχεση
εργασίας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
Πρακτορεία Τύπου

Κλαδικό

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι του
ξενοδοχείου Nautica
στις Φάνες Ρόδου

Επιχειρησιακό

Καταγγέλουν
την επιδίωξη της
τράπεζας για
μείωση των μισθών
τους κατά 55%
(Ριζοσπάστης,
8/9/2015)

4ωρη

Ιδιωτικός
τομέας

156. 18/09/2015

3ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
11/9/2015)

Στάση εργασίας

14/09/2015

155. 15/09/2015

3ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
3μηνών (Μακελείο,
15/9/2015)

Στάση εργασίας

Απεργία

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Δύο 4ωρες

24ωρη

Διαμαρτύρονται για
τις καθυστερήσεις
πληρωμών,για
τις περικοπές σε
επιδόματα και
μισθούς,απαιτούν
ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας
και την υπογραφή
νέας συλλογικής
σύμβασης εργασίας
(Ριζοσπάστης,
15/9/2015)

Διεκδικούν
δεδουλευμένα
πολλών μηνών
(Ριζοσπάστης,
22/9/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

157. 23/09/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ Κλαδικό

158. 23/09/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Τεχνικοί του ΒΗΜΑ FM Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

159. 24/09/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι της
Επιχειρησιακό
Χαλυβουργίας Βόλου

25/09/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι της
Επιχειρησιακό
Χαλυβουργίας Βόλου

160. 28/09/2015

161. 30/09/2015

30/09/2015
162. 01/10/2015
22/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Τεχνικοί του
Makedonia TV

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Επιχειρησιακό

Ένωση Προσωπικού
Πρακτορείων
Κλαδικό
Εφημερίδων Αθηνών

Απεργία

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Απεργία

Απεργία

Σύλλογος
Εργατουπαλληλικού
Επιχειρησιακό
Προσωπικού της ΒΙΣ
Βόλου

Απεργία

24ωρη
24ωρη

4ωρη

4ωρη

24ωρη

24ωρη

80

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
πρακτορεία Τύπου

Κλαδικό
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Απεργία

Διεκδικούν
δεδουλευμένα των
μηνών Ιουλίου και
Αυγούστου (Η Αυγή,
23/9/2015)

Ενάντια στο
πρόγραμμα εκ
περιτροπής
εργασίας
(Θεσσαλία Βόλου,
23/9/2015)

Ενάντια στο
πρόγραμμα εκ
περιτροπής
εργασίας (Θεσσαλία
Βόλου, 23/9/2015)

Ικανοποίηση
αιτημάτων των
τεχνικών του
Makedonia TV
(Αθλητική Ημέρα,
29/9/2015)

Διεκδικούν
υπογραφή νέας
συλλογικής
σύμβασης εργασίας.
Έχουν επίσης
αιτήματα για τις
συνθήκες εργασίας
στα πρακτορεία
διανομής Τύπου
(Sportday,
29/9/2015)

24ωρες επαναλαμβανόμενες

Ενάντια στις 31
απολύσεις που
ανακοίνωσε
η εργοδοσία
της μονάδας
(Ριζοσπάστης,
29/9/2015)

24ωρη

Διεκδικούν
την υπογραφή
συλλογικής
σύμβασης εργασίας
στο ύψος της
προηγούμενης
σύμβασης
(Ριζοσπάστης,
2/10/2015)

Οκτώβριος

163. 01/10/2015

Διεκδικούν
δεδουλευμένα
1,5μήνα (Η Αυγή,
23/9/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

164. 02/10/2015

165. 03/10/2015

166. 05/10/2015

07/10/2015
167. 08/10/2015
08/10/2015

168. 12/10/2015

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Εργαζόμενοι στο
Μέγαρο Μουσικής

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Επιχειρησιακό

Εργαζόμενοι στις
συνεργαζόμενες
πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις
Επιχειρησιακό
«Λειβαδίτη», «Ζούρα»,
«ΒΙΟΚΟΤ», «ΕΛΙΖΑ»και
«ΑΛΚΟΤ»

Δημοσιογράφοι στο
κανάλι MEGA

Επιχειρησιακό

Σύλλογος Διοικητικού
Κλαδικό
Προσωπικού ΕΚΠΑ

Σύλλογος Διοικητικού
Κλαδικό
Προσωπικού ΕΚΠΑ

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Στάση εργασίας

Απεργία

Δύο 3ωρες

24ωρη

Στάση εργασίας

6ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
των τελευταίων
5μηνών
(Καθημερινή,
2/10/2015)

Διεκδικούν:
Υπογραφή
επιχειρησιακής
συλλογικής
σύμβασης εργασίας,
ανάκληση
απολύσεων,
καταβολή
δεδουλευμένων,
απομάκρυνση
καμερών στους
χώρους εργασίας,
λήψη μέτρων
υγιεινής και
ασφάλειας,
χορήγηση
υλικών ατομικής
προστασίας
σε όλους τους
εργαζομένους
(Ριζοσπάστης,
3/10/2015)

Αντιδρούν στην
επικείμενη μείωση
αποδοχών που
ανακοινώθηκε από
την διοίκηση της
εταιρείας (Εspresso,
6/10/2015)
Ένδειξη
συμπαράστασης
στους 14
συναδέλφους τους
που διώκονται για
την απεργία κατά
της διαθεσιμότητας
που διήρκησε 3,5
μήνες το 2013
(Η Ακρόπολη,
13/10/2015)

Στάση εργασίας

Απεργία

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

24ωρη

Ένδειξη
συμπαράστασης
στους 14
συναδέλφους τους
που διώκονται για
την απεργία κατά
της διαθεσιμότητας
που διήρκησε 3,5
μήνες το 2013
(Η Ακρόπολη,
13/10/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

169. 13/10/2015

170.

13/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
16/10/2015

171. 13/10/2015

172. 15/10/2015

173. 20/10/2015

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Ιδιωτικός
Δημόσιος

ΕΣΗΕΑ

Δημόσιος
τομέας

Σύλλογος
εργαζομένων του
δήμου Αλίμου

Δημόσιος
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Κορίνθου

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Τομεακό

Κλαδικό

Κλαδικό

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στο
νοσοκομείο Σάμου

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
στην επιχείρηση
«Χαΐδεμένος ΑΕΒΕ»
στον Άλιμο

Επιχειρησιακό

ΑΔΕΔΥ

Τομεακό

Επιχειρησιακό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Στάση εργασίας

Στάσεις εργασίας 2ωρες

Απεργία

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

174. 21/10/2015

Δημόσιος
τομέας

175. 22/10/2015

ΕυρύτεΛιμενεργάτες του ΟΛΠ
ροςΔημόσιος
Κλαδικό
και η ΟΜΥΛΕ
τομέας

Απεργία

Δημόσιος
τομέας

Στάση εργασίας

176. 21/10/2015
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Εργαζόμενοι στο
Μέγαρο Μουσικής

Επιχειρησιακό
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5ωρη

Στάση εργασίας

24ωρη

4ωρη

1ωρα

Από τις 12: 30
ως την λήξη του
ωραρίου

24ωρη

Συμμετοχή στη
γενική συνέλευση
του ΕΔΟΕΑΠ (H
Aυγή, 13/10/2015)

Επίλυση
εργασιακών
προβλημάτων και
η συμπεριφορά
του δημάρχου
Αλίμου απέναντί
τους (Ο Λόγος,
13/10/2015)

Λόγω θανατηφόρου
εργατικού
ατυχήματος
που έγινε στη
ΦΟΥΛΓΚΟΡ
της ΒΙΟΧΑΛΚΟ
(Ριζοσπάστης,
15/10/2015)

Ένδειξη
αλληλεγγύης στους
εργαζόμενους που
δικάζονται γιατί
αντιστάθηκαν
στην εθελοντική
αιμοδοσία της
Χρυσης Αυγής
στο νοσοκομείο
(Ριζοσπάστης,
15/10/2015)

Ενάντια στις 5
απολύσεις που
προχώρησε
η εργοδοσία
(Ριζοσπάστης,
20/10/2015)

Ενάντια στην
περικοπή κατά 50%
του μερίσματος
που χορηγεί
το Μετοχικό
Ταμείο Πολιτικών
Υπαλλήλων
(Δημοκρατία,
21/10/2015)
Αντιδρούν στην
περαιτέρω
ιδιοτικοποίηση
του ΟΛΠ (H Αυγή,
22/10/2015)

Καταβολή
δεδουλευμένων 6
μηνών
(Η εφημερίδα
των συντακτών,
22/10/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

177.

21 22/10/2015

178. 21/10/2015

179. 22/10/2015

22/10/2015
180. 24/10/2015
25/10/2015

181.

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

22/10/2015 – Δημόσιος
23/10/2015 τομέας

182. 23/10/2015

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)
Εργαζόμενοι
στο νοσοκομείο
«Γεννηματάς»

Εργαζόμενοι στην
εταιρεία «ALUSET
ΑΒΕΕ»

Φυσικοθεραπευτές
των δημόσιων
νοσοκομείων

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Κλαδικό

Εργαζόμενοι στην
Επιχειρησιακό
εταιρεία «Τοξότης ΑΕ»

Εργαζόμενοι στο
ακτινολογικό τμήμα
του νοσοκομείου
«Αγλαΐα Κυριακού»
Εργαζόμενοι στο
Μέγαρο Μουσικής

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Στάση εργασίας

24ωρες επαναλαμβανόμενες

Απεργία

Απεργία

24ωρη

Απεργία

24ωρη / 48ωρη

Απεργία

Επιχειρησιακό

4ωρη

48ωρη

Στάση εργασίας

Δύο 3ωρες
(12: 00-15: 00)
(18: 00-21: 00)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Διεκδικούν άμεση
πρόσκηψη μόνιμου
προσωπικού και να
μην εφαρμοστεί το
νέο μισθολόγιο (Η
Αυγή, 22/10/2015)
Διεκδικούν την
επαναπρόσληψη
απολυμένου
συναδέλφου τους,
να μην γίνουν
νέες απολύσεις
και να γίνει άμεση
καταβολή των
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
24/10/2015)

Διεκδικούν ένταξη
του κλάδου στα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
και άμεση χορήγηση επιδόματος
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας (Ριζοσπάστης,
17/10/2015)

Τα αιτήματά τους
είναι: καταβολή
δεδουλευμένων, όχι
στην εντατικοποίηση της εργασίας, να
γίνουν προσλήψεις,
να καταβάλετε
σταθερά ο μισθός
κάθε μήνα, να δώσει
η εταιρεία τα μέτρα
ασφάλειας και
κατάλληλες συνθήκες υγιεινής στους
εργασιακούς χώρους (Ριζοσπάστης,
21/10/2015)

Ζητούν να προσληφθεί προσωπικό
για να διασφαλιστεί
η έγκαιρη διάγνωση
και θεραπεία των
ασθενών (Ριζοσπάστης, 23/10/2015)
Καταβολή
δεδουλευμένων 6
μηνών
(Η εφημερίδα
των συντακτών,
22/10/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

183. 23/10/2015

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

ΕΣΗΕΑ

184. 26/10/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός
Σύλλογος (ΠΦΣ)

185. 27/10/2015

Ιδιωτικός
τομέας

186. 29/10/2015

187. 30/10/2015
188. 30/10/2015

84

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Κλαδικό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

24ωρη

Απεργία

24ωρες
κυλιόμενες

Συνδικάτο Μετάλλου
Κλαδικό
Αττικής

Στάση εργασίας

4ωρη

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι τεχνικοί
Επιχειρησιακό
του MEGA

Στάση εργασίας

4ωρη

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο Μετάλλου
Κλαδικό
Αττικής

Στάση εργασίας

4ωρη

Απεργία

24ωρη

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στο
Μέγαρο Μουσικής

Κλαδικό

Επιχειρησιακό
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Διεκδικούν για τους
εργαζόμενους στα
δημόσια μέσα ενημέρωσης να διασφαλιστεί το καθεστώς παράλληλων
απασχολήσεων που
ισχύει σήμερα, να
διασφαλιστούν οι
θέσεις εργασίας με
το νέο νομοσχέδιο
και η διασφάλιση
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
του κλάδου και
η αυτονομία των
ταμείων από την
επιχειρούμενη νέα
ανατροπή (Η Αυγή,
23/10/2015)

Αντιδρούν στην
υπουργική
απόφαση που
καταλύει την
φαρμακευτική
περίθαλψη προς
όφελος των
οικονομικών
συμφερόντων και
εις βάρος της υγείας
του ελληνικού
λαού (Live
sport Κυριακής,
25/10/2015)

(Ριζοσπάστης,
24/10/2015)

Απαιτούν να
μην προχωρήσει
το κανάλι σε
απολύσεις
συναδέλφων τους
και οι διοίκηση
μα μην πιέζει τους
εργαζόμενους να
δεχτούν τις νέες
ατομικές συμβάσεις
εργασίας που
προβλέπουν
μειώσεις στους
μισθούς (Espresso,
30/10/2015)

(Ριζοσπάστης,
24/10/2015

Καταβολή
δεδουλευμένων
6 μηνών (Η Αυγή,
30/10/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Νοέμβριος
Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κλαδικό
(ΟΙΥΕ)

Απεργία

Ιδιωτικός
τομέας

Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία (ΠΝΟ)

Απεργία

191. 3/11/2015

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι
στο Νοσοκομείο
«Αττικόν»
και Σωματείο
Εργαζομένων του
Ν. Ευαγγελισμού
(ΣΕΝΕ).

192. 3/11/2015

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας

Σωματεία
Εργαζομένων των
Μέσων Σταθερής
Τροχιάς Αττικής.

189. 1/11/2015

190. 2-3/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕ-ΟΤΑ

194. 4/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας.

195. 4/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας.

Ομοσπονδία
Μισθωτών Τύπου
Χάρτου, Ένωση
Λιθογράφων,
Ένωση Προσωπικού
Πρακτορείων
Εφημερίδων

193. 4/11/2015

Εργαζόμενοι στην
επιχείρηση της
«Unaify”

Κλαδικό

Επιχειρησιακό

24ωρη

48ωρη

Ενάντια στο σχέδιο
αναδιάρθρωσης
των συγκοινωνιών
(Ριζοσπάστης,
1/11/2015).

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Διακλαδικό

Κινητοποίηση έξω
από το Υπουργείο
Εργασίας.

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

Ενίσχυση του ΝΑΤ,
αύξηση των οργανικών συνθέσεων
των επιβατηγών
πλοίων, αντιμετώπιση της μαύρης
και ανασφάλιστης
εργασίας, βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης (Πριν,
1/11/2015).

Να μην
απολυθεί κανείς
εργαζόμενος με
ελαστικές σχέσεις
εργασίας, και να
μονιμοποιηθούν,
χωρίς όρους και
προϋποθέσεις
(Ριζοσπάστης,
1/11/2015)

Κινητοποίηση
στάση εργασίας
έξω από το
υπουργείο
εργασίας

Κλαδικό

Ενάντια στην
κατάργηση της
κυριακάτικης
αργίας. (Πριν,
1/11/2016).

3ωρη και
συμβολικές
καταλήψεις
δημαρχείων και
ΧΥΤΑ

Ενάντια στην
υπουργική
απόφαση για
τα όρια ηλικίας
στο δημόσιο που
ανοίγει το δρόμο
για την κατάργηση
του καθεστώτος
βαρέων και
ανθυγιεινών
των υπαλλήλων
στον τομέα της
καθαριότητας
(Πριν, 1/11/2015).

Να μην
εφαρμοστούν
τα μέτρα για το
ασφαλιστικό
(Ριζοσπάστης,
4/11/2015)

3ωρη

Ανάκληση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
4/11/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Ιδιωτικός
196. 1-6/11/2015
τομέας.

Σωματείο
«Ανακύκλωσης»
Ηρακλείου

197. 12/11/2015

198. 14/11/2015

199. 14/11/2015

200. 16/11/2015

201. 16/11/2015

Ιδιωτικός/
δημόσιος και
Ευρύτερος ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας.

86

Επιχειρησιακό

Πανελλαδική

Επιχειρησιακό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

Απεργία

Κατάληψη

Δημόσιος
τομέας.

Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής

Ιδιωτικός
τομέας.

Ομοσπονδία
Μισθωτών Τύπου και κλαδικό
Βιομηχανίας Χάρτου.

Απεργία

Σωματείο Ιδιωτικών
Κλαδικό
υπαλλήλων Κομοτινής

Κινητοποίηση
διαμαρτυρίας στο
σούπερ μάρκετ
Μαρινόπουλος

Ιδιωτικός
τομέας.

16/11/2015 / Ιδιωτικός
202.
17/11/2015 τομέας.

203. 17/11/2015

Σωματείο
εργαζομένων Coca
Cola Βόλου

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι Γενικής
Ανακύκλωσης στα
Γιάννενα.
Ένωση
Εμποροϋπαλλήλων
Θεσσαλονίκης.

τοπικό

Στάση εργασίας

Επιχειρησιακό.

Απεργία

Κλαδικό

Κινητοποίηση
διαμαρτυρίας στο
εμπορικό κέντρο
one slonika στο
Carrefour.
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Ανάκληση
απολύσεων
Αόριστη διάρκεια
(Ριζοσπάστης,
4/11/2015).
24ωρη

24ωρη

4ωρη

48ωρη

Ενάντια στα
μέτρα λιτότητας
και στην διάλυση
της κοινωνικής
ασφάλισης
(Αμαρυσία
Αμαρουσίου,
12/11/2015)

Αντιδρούν στην
διακοπή της
λειτουργίας και
την μεταφορά των
δραστηριοτήτων
της εταιρίας
στο Σχηματάρι
(Ριζοσπάστης,
14/11/2015)

Στρίζει την
κινητοποίηση
των εργαζομένων
Κοινωφελούς
Εργασίας για
σταθερή και μόνιμη
απασχόληση
(Ριζοσπάστης,
14/11/2015)..

Αλληλεγγύη στους
εργάτες απεργούς
του Ομίλου
Φιλίππου στο
Βόλο (Ριζοσπάστης,
14/11/2015).

Ενάντια στην
επιβολή ατομικών
συμβάσεων που
προβλέπουν
μείωση μισθών
8% (Ριζοσπάστης,,
17/11/2015)

24ωρη

Ενάντια στις
απολύσεις και στις
μειώσεις μισθών
% (Ριζοσπάστης,
17/11/2015)

Ενάντια στην
επιβολή ατομικών
συμβάσεων που
προβλέπουν
μείωση μισθών
8% (Ριζοσπάστης,
17/11/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

204. 17/11/2015

205. 17/11/2015

206. 17/11/2015

207. 19/11/2015

208. 19/11/2015

209. 21/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας.

Δημόσιος
τομέας.

Ιδιωτικός
τομέας.

Δημόσιος
Τομέας

Δημόσιος
τομέας.

Ιδιωτικός
τομέας.

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)
Εργαζόμενοι «CocaCola»

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Επιχειρησιακό.

Εργαζόμενοι στο
πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι»

Εργατικό Κέντρο
Άρτας.

Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής.

τοπικό

Κλαδικό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)
Ενάντια στο
κλείσιμο του
εργοστασίου
(Ριζοσπάστης,
17/11/2015).

Απεργία

48ωρη

Κινητοποίηση.

Διεκδικούν
τη σταθερή
και επαρκή
Συμβολική
χρηματοδότηση
κατάληψη στο
του έργου από
υπουργείο Υγείας. τον κρατικό
προϋπολογισμό.
(Ριζοσπάστης,
17/11/2015).

Κινητοποίηση.

Στάση εργασίας

ΑΔΕΔΥ

Συλλαλητήριο

Ένωση
Εμποροϋπαλλήλων
Θεσσαλονίκης.

Κλαδικό

Κινητοποίηση
διαμαρτυρίας στο
στο Carrefour
Μακεδονία.

210. 22/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας.

Σωματείο Ιδιωτικών
Κλαδικό
υπαλλήλων Καβάλας

Κινητοποίηση
διαμαρτυρίας στο
σούπερ μάρκετ
Μαρινόπουλος

211. 24/11/2015

Δημόσιος
Τομέας

Εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ

Στάση εργασίας.

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στην Εφορία
Αρχαιοτήτων
Άρτας

4ωρη

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Καταγγέλλει
την Εφορία
αρχαιοτήτων και
το υπουργείο
Πολιτισμού για
τις απολύσεις
(Ριζοσπάστης,
17/11/2015).

Μετατροπή των
πεντάμηνων
συμβάσεων σε
αορίστου χρόνου
(Ριζοσπάστης,
17/11/2015)

Ενάντια στους
πλειστηριασμούς
πρώτης κατοικίας,
κατάργηση
μνημονίων και
διαγραφή χρέους
(Ελεύθερη Ώρα,
19/11/2015)

Ενάντια στην
επιβολή ατομικών
συμβάσεων που
προβλέπουν
μείωση μισθών
8% (Ριζοσπάστης,
17/11/2015)

Ενάντια στην
επιβολή ατομικών
συμβάσεων που
προβλέπουν
μείωση μισθών
8% (Ριζοσπάστης,
17/11/2015).

4ωρη

Οικονομικά και
θεσμικά αιτήματα
(Kontra News,
10/11/2015)
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

212. 24/11/2015

213. 24/11/2015

214. 24/11/2015

215. 24/11/2015

216. 24/11/2015

217. 25/11/2015

88

Δημόσιος
Τομέας.

Δημόσιος
Τομέας.

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Σωματείο Τεχνικού
και Βοηθητικού
Προσωπικού
της Εθνικής
Επιχειρησιακό
Λυρικής Σκηνικής
και σωματείου
εργαζομένων Εθνικής
Λυρικής Σκηνής.

Στάση εργασίας.

Γιατροί και
εργαζόμενοι στο χώρο Τοπικό
της υγείας στη Πάτρα.

Στάση εργασίας.

Δημόσιος
τομέας.

Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
Εργαζομένων στο
Επιχειρησιακό
Δρομοκαϊτειο Αττικής.

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
Εργαζομένων στο Ν.
Ευαγγελισμός.

Δημόσιος
τομέας

Πανελλήνια Ένωση
Προσωπικού
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Τοπικό

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό
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Στάση εργασίας.

4ωρη

Καθυστέρηση
καταβολής
μισθών. (H Αυγή,
24/11/2015)

4ωρη

Κατάργηση
μνημονίων,
χρηματοδότηση
μονάδων υγείας,
προσλήψεις
μόνιμου
προσωπικού,
καταβολή
δεδουλευμένων,
ανάκτηση
απωλειών.
(Γνώμη Πατρών,
24/11/2015)

4ωρη

Βασικό μισθό 751
ευρώ, κατάργηση
ελαστικών μορφών
απασχόλησης,
προσλήψεις
μόνιμου
προσωπικού
(H Eφημερίδα
των Συντακτών,
24/11/2015)

Ενάντια στην
συρρίκνωση και
απαξίωση του
ΕΣΥ (Η Εφημερίδα
των Συντακτικών,
24/11/2015)

Στάση εργασίας

3ωρη

Κινητοποίηση

Προσλήψεις
προσωπικού
χρηματοδότηση
Μπλοκ στα
Νοσοκομείου,
ταμεία του
ανάπτυξη δομών
Νοσοκομείου για
πρωτοβάθμιας
δωρεάν εξετάσεις
φροντίδας υγείας
(Ημερήσια,
24/11/2015)

Στάση εργασίας

4ωρη

Ενάντια στις
ελλείψεις υλικού
και προσωπικού
(Η Αυγή,
25/11/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

218. 25/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Ομοσπονδία
Οικοδόμων Ελλάδας,
Κλαδικό
Συνδικάτο Οικοδόμων
Αθήνας

Κινητοποίηση.

Απεργία

Ενάντια στις
αλλαγές που
προωθούνται
στο ασφαλιστικό.
(Ριζοσπάστης,
25/11/2015)

Ανάκληση
απολύσεων
και υπογραφή
συλλογικής
σύμβασης (Star
press, 26/11/2015)

219. 26/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας

ETITA σε Star
και Ant1

220. 26/11/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
γαλακτοβιομηχανίας Επιχειρησιακό
«Ροδόπη ΑΕ»

Στάση εργασίας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Λάρισας

Κινητοποίηση στα
Διαμαρτυρία
γραφεία της ΔΕΗ

221. 26/11/2015

222. 27/11/2015

223. 27/11/2015

Δημόσιος
Τομέας

Δημόσιος
Τομέας

ΟΕΝΓΕ Γιατροί ΚΥΠΕΔΥ

Ν. Ευαγγελισμός και
Μεταξά

Κλαδικό

Τοπικό

Κλαδικό

Απεργία

Επιχειρησιακό

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

3ωρη

24ωρη

Κινητοποίηση

Ανάκληση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
26/11/2015)

Να σταματήσουν
οι διακοπές
ρεύματος στα
φτωχά νοικοκυριά
που αδυνατούν
να πληρώσουν
(Ριζοσπάστης,
26/11/2015)

Καταβολή
δεδουλευμένων,
οικοδόμηση χάρτη
υγείας, δωρεάν
σύστημα

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Ενάντια στην υποχρηματοδότηση,
υποστελέχωση
των Νοσοκομείων
και τις άσχημες
συνθήκες εργασίας. (Ριζοσπάστης,
28/11/2015)
Ενάντια στην
υποστελέχωση
των Νοσοκομείων,
στην μαύρη και
ανασφάλιστη
εργασία, και στην
δραστηριότητα
των εργολάβων
στα δημόσια
νοσοκομεία
(Η Αυγή,
18/11/2015)

Δεκέμβριος

224. 2/12/2015

Δημόσιος
Τομέας

ΠΟΕΔΗΝ

Κλαδικό

Απεργία

48ωρη

225. 2/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
ΕΒΓΑ

Επιχειρησιακό.

Στάση εργασίας

4ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων.
(Ριζοσπάστης,
5/12/2015)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

89

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

226. 3/12/2015

Δημόσιος
Τομέας

227. 3/12/2015

Ιδιωτικός
Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

ΟΕΝΓΕ Γιατροί ΚΥΠΕΔΥ

ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Κλαδικό

Διατομεακό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

Απεργία

24ωρη

24ωρη

5/12/2015
Ιδιωτικός
228. 14/11- 15/12
τομέας
2015

Εργαζόμενοι στις
πτηνοτροφικής
Επιχειρησιακό
επιχείρησης «Ζούρα»

Απεργία

229. 5/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι του
Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης
Επιχειρησιακό
Υπαλλήλων
Φαρμακευτικών
Εταιριών.

Απεργία

Παράσταση
διαμαρτυρίας.

230. 6/12/2015

Δημόσιος
τομέας

Απεργία

διαρκείας

231. 7/12/2015

Δημόσιος
τομέας

Υπάλληλοι
Οργανισμού
Διεξαγωγής
Επιχειρησιακό
Ιπποδρομιών Ελλάδας
στο Μαρκόπουλο

Εργαζόμενοι
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας

Πανελλαδική
Συντονιστική Επιτροπή
Καθαριστριών
– Καθαριστριών
Κλαδικό
Δημοσίων Σχολείων
και Εργολαβικών
Εταιριών

232. 9/12/2015
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Επιχειρησιακό
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Στάση εργασίας

Απεργία

Διαρκείας 21
ημερών

5ωρη

24ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων,
οικοδόμηση
χάρτη υγείας,
δωρεάν σύστημα
πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας
(Health Daily,
26/11/2015)

Ενάντια στον
Προϋπολογισμό και
στο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Kontra
News, 3/12/2015)
Ασφάλιση των
εργασιακών
δικαιωμάτων
(Ριζοσπάστης,
5/12/2015)

Ενάντια στις
μειώσεις των
συντάξεων
(Ριζοσπάστης,
5/12/2015)
Καταβολή
δεδουλευμένων,
ανάκληση
απολύσεων,
βελτίωση
συνθηκών υγιεινής
και ασφάλειας
(Ριζοσπάστης,
16/12/1015).

Ενάντια στις
απολύσεις (Το
Βήμα της Κυριακής,
6/12/2015)

Ζητούν αύξηση
του προσωπικού.
(H Eφημερίδα των
Συντακτών).

Διεκδικούν
μονιμοποίηση
συμβασιούχων με
πλήρη ασφαλιστικά
και εργασιακά
δικαιώματα.
(Ριζοσπάστης,
5/12/2015)

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

Ομοσπονδία
Εργαζομένων στις
Περιφέρειες της
χώρας.

233. 11/12/2015

Δημόσιος
τομέας

234. 12/12/2015

Ιδιωτικός
Δημόσιος και
Ευρύτερος ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
Δημόσιος
τομέας.

12/12/2015
Ιδιωτικός
235. 15-16/12/2015
τομέας.
17/12/2015

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Κλαδικό

Διατομεακό

Εργαζόμενοι στις
εργολαβίες «Τοξότης
Επιχειρησιακό
ΑΕ» στα έργα ΔΕΔΔΥΕ
σε Αττική και Κόρινθο

236. 13/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας.

Ομοσπονδία
Κλαδικό
Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

237. 13/12/2015

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι
στα «πεντάμηνα
κοινωφελούς
εργασίας».

Κλαδικό

Δημόσιος
τομέας

Νοσηλευτές του ΕΣΥ

Κλαδικό

238. 15/12/2015

239. 16/12/2015

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι σε ΗΣΑΠ
Επιχειρησιακό
ΤΡΑΜ

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

24ωρη

Απεργία

24ωρη

Απεργία

48ωρη

Απεργία

24ωρη

Απεργία

24ωρη

Απεργία

24ωρη

Στάση εργασίας.

4ωρη

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Ενάντια στην
μεταφορά της
μισθοδοσίας τους
στους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους,
αφού αυτό θα
επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό
των Περιφερειών
(Ριζοσπάστης,
12/12/2015).

Ενάντια στις
πολιτικές
λιτότητας και
στην ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
(Ριζοσπάστης,
12/12/2015).
Καταβολή
δεδουλευμένων.
(Ριζοσπάστης,,
12/12/1015)

Συνεχίζουν τις
απεργιακές
κινητοποιήσεις
από 12/12/2015
για την καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
17/12/2015)

Ενάντια στην
κατάργηση της
κυριακάτικης
αργίας.
(Ριζοσπάστης,
12/12/1015)

Σταθερή και
μόνιμη εργασία.
(Ριζοσπάστης,
13/12/2015)

Αντιδρούν στο
ενιαίο μισθολόγιο
και στην μείωση
επιδομάτων
(Λόγος,
15/12/2015)

Διαμαρτύρονται
για την έλλειψη
μέτρων προστασίας
και τον ξυλοδαρμό
των ελεγκτών από
κουκουλοφόρους
στο σταθμό
της Ομόνοιας
(Ελεύθερη Ώρα,
16/12/2015).
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Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

240. 16/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

ΠΑΜΕ (Χανιά)

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Τοπικό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Κινητοποίηση

Συλλαλητήριο

241. 17/12/2015

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στο
Επιχειρησιακό
Νοσοκομείο «Αττικόν»

Στάση εργασίας

5ωρη

242. 17/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Απεργία

24ωρες επαναλαμβανόμενες

243. 17/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
Γαλακτοβιομηχανία Επιχειρησιακό
Ξάνθης «Ροδόπη ΑΕ»

Εργαζόμενοι
Επιχειρησιακό
επιχείρησης «ΒΙΟΖΩ»

Κινητοποίηση

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Δημόσιος
τομέας

Πανελλήνια Ένωση
Τραυματιοφορέων

Απεργία

244. 17/12/2015

Ομοιοεπαγγελματικό

245. 17/12/2015

Δημόσιος
τομέας

Δικαστικοί υπάλληλοι Κλαδικό

Στάση εργασίας

246. 17/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στη
Forthnet

Στάση εργασίας

Ευρύτερος
247. 18/12/2012. Δημόσιος
Τομέας.

248. 18/12/2012.
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Ιδιωτικός
Τομέας.

Επιχειρησιακό

Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Λιμανιών Κλαδικό
Ελλάδας

Απεργία

Εργαζόμενοι στη
Softex.

Στάση εργασίας

Επιχειρησιακό
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24ωρη

3ωρη

Ενάντια στα
νέα μέτρα της
Κυβέρνησης.
(Χανιώτικα Νέα,
16/12/2015).

Διαμαρτύρονται για
ελλείψεις προσωπικού και υποχρηματοδότηση, κατάργηση εργολαβιών
(Λόγος, 17/12/2015,
Ριζοσπάστης,
18/12/2015).
(Ριζοσπάστης,
17/12/2015).

Ανάκληση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
17/12/2015).

Ελλείψεις
προσωπικού στα
νοσοκομεία και
τα Κέντρα Υγείας
(Ριζοσπάστης,
17/12/2015)

Διαμαρτύρονται
για ελλείψεις
προσωπικού και
συνθήκες εργασίας
(Ριζοσπάστης,
17/12/2015)

Επαναπρόσληψη
απολυμένων
(Ριζοσπάστης,
18/12/2015)

24ωρη

4ωρη

Ενάντια στην
πώληση του ΟΛΠ
(H Εφημερίδα
των Συντακτών,
(17/12/2015)

Απαιτούν
την άμεση
αποκατάσταση και
επαναλειτουργία
του εργοστασίου
που κάηκε
στο Βοτανικό.
Είναι η δεύτερη
κινητοποίηση μέσα
σε μια βδομάδα
(Ριζοσπάστης,
18/12/2015).

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Πεδίο
απεργίας
Α/α Ημερομηνία (δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας)

249.

19-20
/12/2015

Δημόσιο
τομέας

250. 20/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας

251. 21/12/2015

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας

Σωματείο κήρυξης
απεργίας ως
προς τον βαθμό
(συνομοσπονδία/
ομοσπονδία /
εργατικό κέντρο/
πρωτοβάθμιο
σωματείο)

ΠΕΦΥΑ Πανελλήνια
Ένωση Φύλαξης
Αρχαιοτήτων

Εργαζόμενοι στην
«Αλουμίνιον της
Ελλάδος»

Επιμέρους πεδίο
απεργίας (διατομεακό/ τομεακό/ κλαδικό/
επιχειρησιακό/
ομοιοεπαγγελματικό)

Κλαδικό

Επιχειρησιακό

Διάρκεια
Αιτήματα
απεργίας
Μορφή
απεργίας
(24ωρη/ 48ωρη,
κινητοποίησης
(οικονομικά/
συνεχόμενη/
(απεργία/ στάση
υπογραφή σ.σ.ε/
αόριστης
εργασίας)
είδη θεσμικών,
διάρκειας/
κ.λπ)
στάση εργασίας)

Απεργία

48ωρη

Στάση εργασίας

4ωρη

ΟΜΥΛΕ

Κλαδικό

Απεργία

24ωρη

252. 21/12/2015

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι του
ΜΕΤΡΟ

Κλαδικό

Απεργία

24ωρη

253. 23/12/2015

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στη
Forthnet

Επιχειρησιακό

Απεργία

24ωρη

Δημόσιος
τομέας.

Υπάλληλοι
Επιχειρησιακό
Περιφέρειας Αττικής.

254. 23/12/2015

255. 23/12/2015

256. 23/12/2015

Δημόσιος
τομέας.

Δημόσιος
τομέας.

ΑΔΕΔΥ

Εργαζόμενοι στο
Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος

Τομεακό.

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας.

3ωρη

4ωρη

4ωρη

Προσφυγή
εργοδότη στη
δικαιοσύνη
(παράνομη/
καταχρηστική)
και αποτέλεσμα
δικαστικής
απόφασης

Διεκδικούν την
διατήρηση της
αποζημίωσης στο
ίδιο ύψος, αντί της
μείωσης 35%, για
εργασία Σάββατο
και Κυριακή
(Ελεύθερη Ώρα,
16/12/2015)

Διαμαρτύρονται
για τις μειώσεις
μισθών, παρά
το γεγονός ότι η
εταιρία κατέγραψε
καθαρά κέρδη 15
εκατομμυρίων
ευρώ (Πριν,
20/12/2015)

Ενάντια στην
Ιδιωτικοποίηση
του ΟΛΠ (Πριν,
21/12/2015)

Αντιδρούν στις
ιδιωτικοποιήσεις
(Έθνος
21/12/2015)

Επαναπρόσληψη
απολυμένων
(Ριζοσπάστης,
18/12/2015)

Διεκδικούν την
καταβολή του
μισθού μέσω
του Γενικού
Λογιστηρίου του
Κράτους.

Αλληλεγγύη
στον αγώνα των
εργαζομένων
στα 5μηνα
προγράμματα
κοινωνικής
εργασίας (Λόγος,
22/12/2015).

Καταβολή
δεδουλευμένων,
και διαχειριστικό
έλεγχο επί της
οικονομικής
διαχείρισης
του Θεάτρου
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
23/12/2012)
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ΑΠΕΡΓΙΕΣ 2016
Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

α/α Ημερομηνία

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Ιανουάριος

1. 7-8/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

(ΠΟΥΕΝ) Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Εμπορικής Κλαδικό
Ναυτιλίας.

Απεργία

48ωρη

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που
δόθηκε στην
δημοσιότητα
(Η Ακρόπολη,
6/1/2016)
Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που
δόθηκε στην
δημοσιότητα
(Kontra News,
7/1/2016).

Δημόσιος
τομέας

Σύλλογος Υπαλλήλων
Επιχειρησιακό
του ΝΑΤ.

Απεργία

Ιδιωτικός /
δημόσιος &
ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

Σωματεία που
Διατομεακό
επηρεάζει το ΠΑΜΕ
και συνδικαλιστές της
ΑΔΕΔΥ

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Εργασίας.

3. 8/01/2016

Δημόσιος
τομέας

Ομοσπονδία Συλλόγων
Υπηρεσίας Πολιτικής Κλαδικό
Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Απεργία

4. 9/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Μυτιλήνης

Τοπικό

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

5. 9/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματεία υπό την
επιρροή του ΠΑΜΕ

Τοπικό

Οργάνωση
πικετοφορίας
στην Ξάνθη.

6. 14/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών

Τοπικό

Συγκέντρωση και
πορεία

Ενάντια στον
ασφαλιστικό νόμο
(Ανεξαρτησία,
14/01/2016).

Δημόσιος
τομέας

Ομοσπονδία
Δικαστικών
Υπαλλήλων Ελλάδας

Κλαδικό

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στα γραφεία
του τοπικού
παραρτήματος
του ΙΚΑ

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Ριζοσπάστης,
12/1/2016).

2. 8/01/2016

7.

1115/01/2016

8. 11/01/2016
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Ιδιωτικός
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Άρτας

Τοπικό
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48ωρη

Ενάντια στον
ασφαλιστικό νόμο
(Ριζοσπάστης,
6/1, Μακεδονία,
8/1/2016)

24ωρη

Αντιδρούν στην
ιδιωτικοποίηση
14 περιφερειακών
αεροδρομίων την
χώρας (Sportday,
6/1/2016).

Ενάντια στον
ασφαλιστικό νόμο
(Ριζοσπάστης,
12/1/2016).

Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Ριζοσπάστης,
13/1/2016).

Ζητούν απόσυρση
του ασφαλιστικού
Δίωρες
νομοσχεδίου
Στάσεις εργασίας
προειδοποιητικές και πρόσληψη
προσωπικού (H
Αυγή, 9/1/2016).

α/α Ημερομηνία

9. 12/01/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

ΔΕΚΟ

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Σωματεία
σιδηροδρομικών

Στάση εργασίας

Επιχειρησιακό

3ωρη

1112/01/2016

Δημόσιος
τομέας

Υπάλληλοι του ΝΑΤ

Επιχειρησιακό

Απεργία

11. 12/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
στα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά.

Επιχειρησιακό

Απεργία και
συγκέντρωση έξω
24ωρη
από το υπουργείο
Ναυτιλίας.

10.

12. 12/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματεία υπό την
επιρροή του ΠΑΜΕ

Τοπικό

48ωρη

Συμβολική
κατάληψη του ΙΚΑ
στη Κέρκυρα.

13. 13/01/2016

Δημόσιος
τομέας

Υπάλληλοι της
Κεντρικής υπηρεσίας Επιχειρησιακό
του ΟΓΑ στην Αθήνα

Συμβολική
κατάληψη στην
προσπάθεια
συγκρότησης
κοινού μετώπου
ΑΔΕΔΥ Αγροτών

1214/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Δικηγόροι

Κλαδικό

Απεργία

Ιδιωτικός
τομέας

Δικηγόροι και
επιστημονικά
επαγγέλματα

Κλαδικό

ΔΕΚΟ

Πανελλήνια
Ομοσπονδία
Σιδηροδρομικών
(ΠΟΣ).

Πορεία
διαμαρτυρίας
στο κέντρο της
Αθήνας

Κλαδικό

14.

15. 14/01/2016

16. 14/01/2016

3ωρη

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο Οικοδόμων
Τοπικό
Αθήνας

18. 14/01/2016

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων ΠΑΓΝΗ Επιχειρησιακό
(Ηράκλειο)

Στάση εργασίας

3ωρη

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας.

3ωρη

Εργαζόμενοι του
Μεγάρου Μουσικής.

Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Ριζοσπάστης,
13/1/2016).

Αντιδρούν στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Kontra
News, 11/1/2016)

Ενάντια στις
προωθούμενες
ιδιωτικοποιήσεις
(Kontra News,
7/1/2016)

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Ριζοσπάστης,
13/1/2016)

17. 14/01/2016

Ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

(Ελεύθερος Τύπος,
11/1/2016)

Ζητούν απόσυρση
του ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(H Αυγή,
15/1/2016)

Μηχανοκίνητη
πορεία στο κέντρο
της Αθήνας.

19. 14/01/2016

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που
δόθηκε στην
δημοσιότητα
(Η Ακρόπολη,
9/1/2016)

Συμπαράσταση
στον αγώνα των
αγροτών ενάντια
στην ασφαλιστική
μεταρρύθμιση
(H Εφημερίδα
των Συντακτών,
14/1/2016)
Αποχή διαρκείας

Στάση εργασίας

Ενάντια στις
προωθούμενες
ιδιωτικοποιήσεις
(Kontra News,
7/1/2016)

Ενάντια στον
ασφαλιστικό νόμο
(Ριζοσπάστης,
13/1/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων (H
Αυγή, 14/1/2016)
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α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

20. 14/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

21. 15/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

22. 16/01/2016

Δημόσιος
Τομέας

23. 16/01/2016

24. 16/01/2016

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Συνδικαλιστικές
δυνάμεις του ΠΑΜΕ
στη Σάμο

Τοπικό

Συνδικάτο Οικοδόμων,
Ξύλου, Μισθωτών
Τοπικό
Μηχανικών

Νομαρχιακά τμήματα
της ΑΔΕΔΥ στο
Τοπικό
Ηράκλειο

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Ενάντια στον
ασφαλιστικό νόμο
(Ριζοσπάστης,
12/1/2016).

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω
από το τοπικό ΙΚΑ

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στον ΟΑΕΔ
Θεσσαλονίκης

Ενάντια στον
ασφαλιστικό νόμο
(Ριζοσπάστης
13/1/2016).

Συγκέντρωση
ενάντια στον
ασφαλιστικό νόμο

(Ριζοσπάστης
13/1/2016).

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Η
Αυγή, 13/1 και
Kontra News,
12/1/2016).

Δημόσιος &
ευρύτερος
δημόσιος/ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
Ιδιωτικός
τομέας

Διατομεακό

Ιδιωτικός
τομέας

Κλαδικό

Απεργία

Κλαδικό

Στάση εργασίας
και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
4ωρη
στο υπουργείο
Εργασίας

ΟΙΥΕ

Συλλαλητήριο

24ωρη

Δημόσιος
Τομέας

Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής

ΔΕΚΟ

Σωματεία
σιδηροδρομικών

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

3ωρη

1921/01/2016

Δημόσιος
τομέας

Υπάλληλοι του ΝΑΤ

Επιχειρησιακό

Απεργία

3ήμερη

28. 19/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι
στη βιομηχανία
«Κιολεϊδης».

Επιχειρησιακό

Ήδη 6μήνες

Σωματείο
εργαζομένων της
εταιρίας παραγωγής
χημικών προϊόντων
«SKOT»

Επίσχεση
εργασίας.

Επιχειρησιακό

Απεργία

διαρκείας

ΠΝΟ

Κλαδικό

25. 18/01/2016

1926.
21/01/2016
27.

29. 20/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

2030.
21/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας.
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Απεργία

48ωρη

Διεκδικεί την μη
κατάργηση της
κυριακάτικης
αργίας στα
εμπορικά
καταστήματα
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
(16/1/2016)
Διεκδικούν
απόσυρση του
νόμου για το
ασφαλιστικό
(Ριζοσπάστης,
12/1/2016).

Ενάντια στις
προωθούμενες
ιδιωτικοποιήσεις
(Kontra News,
7/1/2016)

Ζητούν απόσυρση
του ασφαλιστικού
νόμου (Kontra News,
19/1/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
19/1/2016)

Επαναπρόσληψη
υπαλλήλου
(20/1/2016)

Διεκδικούν
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου (Η
Αυγή, 13/1/2016).

α/α Ημερομηνία

31. 21/01/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)
Δημόσιος/
ιδιωτικός
Τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ

Κλαδικό

Στάση εργασίας

Κλαδικό

Παναττική στάση
εργασίας και
συγκέντρωση
4ωρη
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Εργασίας
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

32. 21/01/2016

Δημόσιος
Τομέας

ΠΟΕ - ΟΤΑ

33. 21/01/2016

Δημόσιος
Τομέας

Εργαζόμενοι
αεροδρομίου
«Διαγόρας».

Επιχειρησιακό

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματεία
Καλλιτεχνών
δικηγόροι μηχανικοί
φαρμακοποιοί κ.λπ.

Κλαδικό

35. 23/01/2016

Δημόσιος
Τομέας

Υπάλληλοι του Γενικού
Λογιστηρίου του
Επιχειρησιακό
Κράτους.

36. 23/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματεία που
ανήκουν στην δύναμη Επιχειρησιακό
του ΠΑΜΕ

34. 22/01/2016

Κατάληψη της
Διεύθυνσης
Συντάξεων στο
Κέντρο της
Αθήνας.

Συγκεντρώσεις
(30) διαμαρτυρίας
σε όλη την Ελλάδα
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω
από τα γραφεία
της επιχείρησης.

38. 25/01/2016

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι του ΟΓΑ Επιχειρησιακό

39. 25/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών.

Κατάληψη όλων
των υποκαταστημάτων και του
κεντρικού κτηρίου
του ΟΓΑ

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων στην
«Ζούρας ΑΕ»

Κλαδικό

Επίσχεση
εργασίας

Διεκδικούν
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου (Η
Αυγή, 21/1/2016)

Ενάντια στην
πώληση του
αεροδρομίου
(Δημοκρατική
Ρόδου, 21/1/2016).

Κατάργηση
όλων των
αντιασφαλιστικών
νόμων από το
Ρέππα και μετά.
(Ριζοσπάστης,
23/1/2016).

Πορεία
διαμαρτυρίας

Επιχειρησιακό

37. 23/01/2016

4ωρη

Διεκδικούν
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Δημοκρατία,
21/1/2016)

3ωρη

Απόσυρση του
προσχεδίου νόμου
του ασφαλιστικού
(Δημοκρατία,
23/1/2016).

Να αποσυρθεί
το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Ριζοσπάστης,
23/1/2016)

Σε μονάδες της
επιχείρησης
Εύβοια και Βιωτία
διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
23/1/2016)
Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Ριζοσπάστης,
26/1/2016)

Καταβολή
πληρωμών από
τον ΕΟΠΥ (Η Αυγή,
13/1/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

40. 25/01/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

ΔΕΚΟ

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Σωματείο
εργαζομένων στο
επιχειρησιακό
φράγμα της ΔΕΗ
Δράμας «Σπάρτακος»

κινητοποίηση

2529/01/2016

Δημόσιος
τομέας

ΑΔΕΔΥ

42. 26/01/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Σωματεία και
συνδικάτα υπό την
επιρροή του ΠΑΜΕ

26/01/2016

Δημόσιος
τομέας

43. 26/01/2016

Δημόσιος
τομέας

44. 28/01/2016

Δημόσιος
τομέας

41.

45.

2728/01/2016

2728/01/2016

46. 27/01/2016
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Ιδιωτικός
τομέας.

Τομεακό

Απεργία

Επιχειρησιακό

Παναττικό
συλλαλητήριο

ΑΔΕΔΥ

Τομεακό

Παναττικό
συλλαλητήριο

ΠΟΕΔΗΝ

Κλαδικό

Κατάληψη του
υπουργείου
οικονομικών

ΠΟΕ – ΟΤΑ

ΠΝΟ

Κλαδικό

Κλαδικό

Δημόσιος
τομέας

ΝΑΤ

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
Εμποροϋπαλλήλων,
Γάλακτος – Τροφίμων Κλαδικό
– Ποτών και
οικοδόμων

Επιχειρησιακό
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Άρνηση για
υπερωριακή
απασχόληση

5θήμερη

Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου (Η
Αυγή, 27/1/2016).

Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου (Η
Αυγή, 27/01/2016).
4ωρη

Απεργία

48ωρη

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
στη Λαμία

Απόσυρση του
Ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Ανεξαρτησία,
23/1/2016)

Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Ριζοσπάστης,
24/1/2016).

Κατάληψη
δημαρχείων και
υπηρεσιών των
δήμων

Απεργία

Ζητούν την
ανάκληση του
μέτρου μείωσης
των αποδοχών
τους (Νέα
Εγνατία Καβάλας,
25/1/2016)

48ωρη

Διεκδικούν
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Kontra News).
Διεκδικούν
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Kontra News,
22/1/2016).

Ζητούν αυτοτέλεια
του ΝΑΤ και
απόσυρση του
νόμου για το
ασφαλιστικό
(Μακελειό,
23/1/2016).

Ζητούν απόσυρση
του ασφαλιστικού,
δωρεάν μετακίνηση
σπουδαστών
και ανέργων
(Ριζοσπάστης,
27/1/2016).

α/α Ημερομηνία

47. 28/01/2016

48. 29/01/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Ιδιωτικός
τομέας.

Ιδιωτικός
τομέας.

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

ΠΟΕΣΥ

Απεργία

Ένωση
Ηλεκτροτεχνιτών
Αττικής

Κλαδικό

ομοιοεπαγγελματικό

24ωρη

Να ανακληθούν
οι 18 απολύσεις
από την εταιρεία
ανελκυστήρων
«ΚΟΝΕ»
(Ριζοσπάστης, 28/
1/2016)

Στάση εργασίας

Φεβρουάριος
49. 1-4/02/2016 ΔΕΚΟ

ΕΛΠΕ

Επιχειρησιακό

Απεργία

4ήμερη

50. 2/02/2016

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι στις
αστικές
συγκοινωνίες.

Κλαδικό

Στάση εργασίας

5ωρη

51. 2/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΕΣΥΕΑ

Kλαδικό

Απεργία

24ωρη

Στάση εργασίας

Παναττικό
Συλλαλητήριο

52. 3/02/2016

ΔΕΚΟ

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

53. 4/02/2016

Δημόσιος &
ευρύτερος
δημόσιος/ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
Ιδιωτικός
τομέας

Κλαδικό
Διατομεακό.

Απεργία

24ωρη

54. 5/02/2016

Δημόσιος
τομέας.

Ομοσπονδία
Ένστολων Σωμάτων
Ασφαλείας.

Κλαδικό

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

55. 6/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΣΕΤΥΠ (Συνδικάτο
Πληροφορικής)

Επιχειρησιακό

Παράσταση
διαμαρτυρίας έξω
από τη Vodafon

Διεκδικούν
Αυτοτέλεια των
ασφαλιστικών
τους ταμείων και
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου (Η
Αυγή, 23/1/2016)

Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση
(Καθημερινή,
9/2/2016)

Αύξηση κρατικής
επιχορήγησης,
υπογραφή
συλλογικών
συμβάσεων
προσλήψεις
προσωπικού,
ανανέωση
του στόλου,
σταμάτημα των
ιδιωτικοποιήσεων
(Kontra News,
2/2/2016)

Να αποσυρθεί
το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Η
Γνώμη, 3/2/2016).

Να αποσυρθεί
το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Kontra
News, 27/1/2016)

Να αποσυρθεί
ο ασφαλιστικός
νόμος (Γενική
Δημοπρασιών,
17/1/2016).

Να αποσυρθεί
το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Η Αυγή,
26/1/2016)

Να ανακληθούν
οι απολύσεις
(Ριζοσπάστης,
9/2/2016).

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

56. 12/02/2016

57. 12/02/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

ΔΕΚΟ

Ιδιωτικός
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

ΕΛΠΕ

Επιχειρησιακό

Απεργία

Τοπικό

Συγκέντρωση
συμπαράστασης
στους αγρότες
οι οποίοι
πραγματοποιούν
συλλαλητήριο
στην Αθήνα.

Σωματεία Αττικής.

12/02/2016

Δημόσιος
τομέας

ΑΔΕΔΥ

Τομεακό

58. 13/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΠΑΜΕ

επιχειρησιακό

Δημόσιος
τομέας

Συμβασιούχοι
κοινωνικών δομών

59. 15/02/2016

ΟΜΥΛΕ

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
Εμποροϋπαλλήλων και
Κλαδικό
Παροχής Υπηρεσιών
Αχαϊας.

Παράσταση
διαμαρτυρίας έξω
από το κατάστημα
Hondos Center

Εργαζόμενοι του ΟΑΕΕ Επιχειρησιακό

Κατάληψη στα
γραφεία της
διοίκησης στην
Αθήνα

64. 17/02/2016

100

Εργαζόμενοι στη
softex (Βοτανικός)

ΔΟΕ ΟΛΜΕ

Καταβολή
δεδουλευμένων
και συνέχιση
της λειτουργίας
των κοινωνικών
δομών (Star Press,
16/2/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας
και μπλόκο
στην φόρτωση
εμπορευμάτων

Ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Να αποσυρθεί το
νομοσχέδιο για το
ασφαλιστικό (το
Ποντίκι, 11/2/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στην πλατεία
Κουμουνδούρου
έξω από τα
γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑ

1661.
17/02/2016

Δημόσιος
τομέας

Διεκδικούν
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχέδιου (H
Αυγή, 12/2/2016)

Πανελλαδική
κινητοποίηση με
συγκέντρωση για
το ασφαλιστικό

60. 15/02/2016

63. 16/02/2016

Διαμαρτύρονται
κατά του
ασφαλιστικού
νόμου (Ριζοσπάστης,
11/2/2016)

Συγκέντρωση
συμπαράστασης
στους αγρότες
οι οποίοι
πραγματοποιούν
συλλαλητήριο
στην Αθήνα.

Ιδιωτικός
τομέας

62. 16/02/2016

10ήμερη

Κλαδικό

Κλαδικό
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Απεργία

Διεκδικούν
προσλήψεις
600 ατόμων
(Καθημερινή,
9/2/2016)

Επαναλειτουργία
της επιχείρησης
(Λαϊκός Δρόμος
20/02/2016).

48ωρη

Στάση εργασίας
και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
3ωρη
στο υπουργείο
παιδείας,

Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ (Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
9/2/2016)

Επαναπρόσληψη
απολυμένης για
συνδικαλιστικούς
λόγους
(Ριζοσπάστης,
17/2/2016)

Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου,
(Ριζοσπάστης,
17/2/2016)

Διεκδικούν
απόσυρση του
ασφαλιστικού (Ο
Λόγος, 16/2/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

65. 17/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων
στην επιχείρηση
«Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ»

66. 17/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Επιστημονικοί φορείς Κλαδικό

67. 18/02/2016

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕΔΗΝ

68. 19/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
εργολαβικών εταιριών
Επιχειρησιακό
στο ορυχείο της
Μαυροπηγής.

Απεργία

Επιχειρησιακό

Απεργία

Επιχειρησιακό

Κλαδικό

Απεργία

24ωρη

Πανατική στάση
4ωρη
εργασίας
48ωρες
κυλιόμενες

Ιδιωτικός
τομέας

70. 22/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
προβλήτα 2 και 3 στο Επιχειρησιακό
λιμάνι του Πειραιά

71. 23/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι ιδιωτικής
κλινικής «Λυσίμαχος Επιχειρησιακό
Σαραφιανός»

Στάση εργασίας

Εργαζόμενοι στην
«Ανακύκλωση
Ηρακλείου»

Παράσταση
διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο
εργασίας

69. 20/02/2016

72. 23/02/2016

73. 24/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

ΕΣΗΕΑ

Επιχειρησιακό

Κλαδικό

Να αποσυρθεί
το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Kontra
News, 18/2/2016)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Σωματείο
εργαζομένων
στην επιχείρηση
«Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ»

24ωρη

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Καταβολή
δεδουλευμένων
και προστασία
της απασχόλησης.
(Ριζοσπάστης,
17/2/2016).

4ωρη

3ωρη

Διεκδικούν
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου (Ο
Λόγος, 16/2/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
τεσσάρων μηνών
(19/2/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων
και προστασία
της απασχόλησης.
(Ριζοσπάστης,
17/2/2016)

Διεκδικούν σσε και
κλαταγγέλλουν
έλλειψη μέτρων
ασφαλείας από την
cosco (Ριζοσπάστης,
22/2/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
οκτώ μηνών
(Ριζοσπάστης,
19/2/2016).

Διεκδικούν εδώ
και τρις μήνες
ικανοποιητικούς
μισθούς και
επαναλειτουργία
του εργοστασίου
(Ριζοσπάστης,
23/2/2016)
4ωρη

Γενική
συνέλευση για το
ασφαλιστικό και
προγραμματισμό
απεργιακών
κινητοποιήσεων
(Sportday,
24/2/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

74. 24/02/2016

75. 25/02/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Συνδικάτο
Εργατοϋπαλλήλων
Κλαδικό
Τηλεπικοινωνιών και
Πληροφορικής ΣΕΤΥΠ

Παράσταση
διαμαρτυρίας έξω
από το κτήριο της
“Cyta Hellas”

Καθαρίστριες
δημόσιων σχολείων

ομοιοεπαγγελματικό

Παράσταση
διαμαρτυρίας στο
δήμο Αθηναίων

ομοιοεπαγγελματικό

Παράσταση
διαμαρτυρίας
και αποκλεισμός
του ΤΣΜΕΔΕ
στο κέντρο της
Αθήνας

Κλαδικό

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Εργασίας

Κλαδικό

Κινητοποίηση έξω
από την ιδιωτική
κλινική «Νέο
Αθήναιον»

Ιδιωτικός
τομέας

Μέλη του Σωματείου
μισθωτών Τεχνικών

77. 27/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο
ΕπισιτισμούΤουρισμούΞενοδοχείων.

78. 27/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων στις
Ιδιωτικές Κλινικές
Αθήνας

79. 29/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Συνδικάτο Μετάλλου
Κλαδικό
Αττικής

29/02/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Σωματείο
κατεργασίας ξύλου και Κλαδικό
ναυπηγοξυλουργών.

76. 25/02/2016

80. 1/03/2016

102

ΔΕΚΟ

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Διεκδικούν
σταθερή εργασία
και μετατροπή
των συμβάσεων σε
αορίστου χρόνου
και βελτίωση
των αποδοχών
(Ριζοσπάστης,
23/2/2016)
Διαμαρτύρονται
ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
26/2/2016)

Διεκδικεί την
καθολική
υποχρεωτικότητα
των ΣΣΕ
(Ριζοσπάστης,
26/2/2016)

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
26/2/2016)

2ωρη

Στάση εργασίας

Υπογραφή
συλλογικής
σύμβασης
(Ριζοσπάστης,
26/2/2016).

2ωρη

Υπογραφή
συλλογικής
σύμβασης
(Ριζοσπάστης,
26/2/2016)

3ωρη

Προειδοποιητική
στάση εργασίας
για τα φαινόμενα
κακοδιοίκησης, και
ευνοιοκρατίας στον
Οργανισμό (Kontra
News, 1/3/2016)

Μάρτιος

Σωματείο
Ηλεκτροδηγών και
Επιχειρησιακό
Εργαζομένων Κίνησης
ΣΤΑΣΥ
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Διεκδικούν
επαναπρόσληψη
εργαζομένων
που απολύθηκαν
μια μέρα πριν
την απεργία
(Ριζοσπάστης,
26/2/2016)

ΑΠΕΡΓΙΕΣ 2016

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

81. 1/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας

82. 2/03/2016

83. 2/03/2016

Δημόσιος
Τομέας

Δημόσιο

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διπλωματούχοι
Μηχανικοί

ΠΟΕΔΗΝ

ομοιοεπαγγελματικό

Κλαδικό

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Συνέχιση της
απεργίας

Εργαζόμενοι της ΟΤΑ

84. 2/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

ΠΕΝΕΝ

Κλαδικό

Κατάληψη
των Γραφείων
της Ελληνικής
Ένωσης
Εφοπλιστών

85. 2/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στον
Ιμάντα

Eπιχειρησιακό

Απεργία.

86. 4/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ν.
Ηρακλείου

Tοπικό

Παράσταση
διαμαρτυρίας
για τις ελλείψεις
σε υλικοτεχνική
υποδομή και
σε ανθρώπινο
δυναμικό του
Νοσοκομείου.

87. 7/03/2016

Δημόσιος
τομέας

Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής

88. 8/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

89. 9/03/2016

9/03/2016

Ιδιωτικός /

ΠΑΜΕ

Δημόσιος &
ευρύτερος ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ
δημόσιος
τομέας.
Ιδιωτικός
τομέας.

Eπιχειρησιακό

Συλλαλητήριο

Διατομεακό

Συλλαλητήριο

Επιστημονικοί φορείς. Kλαδικό

Να αποσυρθεί το
αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Ριζοσπάστης,
2/3/2016).

Διαμαρτύρονται
για την κατάργηση
των ΣΣΕ, την μαύρη
και ανασφάλιστη
εργασία (H Αυγή,
3/3/2016)

24ωρη

Στάση εργασίας

Συλλαλητήριο

Να αποσυρθεί
το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Kontra
News, 1/3/2016)

Επιδίωξη
συνάντησης με
τον Υπουργό για
συζήτηση του
ασφαλιστικού
(Ριζοσπάστης,
3/3/2016).

Συμβολική
κατάληψη της
εισόδου του
υπουργείου
Οικονομικών.
Διαμαρτυρία έξω
από το υπουργείο
Εργασίας

Τοπικό

Διαρκείας

Να ανακληθούν
οι απολύσεις
(Θεσσαλία Βόλου,
2/3/2016)
(Ριζοσπάστης,
3/3/2016)

4ωρη

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Ριζοσπάστης,
5/3/2016).

Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Ριζοσπάστης,
3/3/2016).

Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Η Αυγή, 3/3/2016).
Απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Δημοκρατία,
8/3/2016).

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

90. 9/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

9/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Σύλλογος
Εμποροϋπαλλήλων
Αθήνας.

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

κλαδικό

Στάση εργασίας

2ωρη

Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων
Λαυρεωτικής

Κλαδικό

Στάση εργασίας

2ωρη

91. 10/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Σύλλογος
Εμποροϋπαλλήλων
Αθήνας.

Κλαδικό.

92. 11/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στα
Πρακτορεία Διανομής Κλαδικό.
Τύπου.

Στάση εργασίας
για τους
εργαζόμενους στο 2ωρη.
σουπερ Μάρκετ
Μαρινόπουλος.
Στάση εργασίας

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στη
softex.

Επιχειρησιακό.

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Επιχειρησιακό.

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
εργασίας

93. 11/03/2016

94. 16/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στη
softex.

95. 16/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

7 Σωματεία
εργαζομένων στις
κατασκευές

96. 16/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων «Παιδική Επιχειρησιακό.
Στέγη»

97. 21/03/2016
23-24
/03/2016

98. 23/03/2016

104

ΔΕΚΟ

ΠΟΣ

ΔΕΚΟ

ΠΟΣ

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων στην
πρώην επιχείρηση
«Αρβανιτίδης ΑΕΕ»

κλαδικό

Κλαδικό

Κλαδικό

Επιχειρησιακό
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2ωρη

Συμμετοχή στο
συλλαλητήριο της
ΓΣΕΕ (Ριζοσπάστης,
5/3/2016).

Συμμετοχή στο
συλλαλητήριο της
ΓΣΕΕ (Ριζοσπάστης,
5/3/2016).
(Ριζοσπάστης,
8/3/2013)

Καλυτέρευση
συνθηκών εργασίας
(Αθλητική Ημέρα,
11/3/2016)

Να
επαναλειτουργήσει
το εργοστάσιο
στο Βοτανικό
(Ριζοσπάστης,
11/3/2016)

Να
επαναλειτουργήσει
το εργοστάσιο
στο Βοτανικό.
(Ριζοσπάστης,
16/3/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
εργασίας.

Αντιδρούν στον
αντιασφαλιστικό
νόμο (Ριζοσπάστης,
16/3/2016)

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
16/3/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Εργασίας

Αντιδρούν στην
ιδιωτικοποίηση
3ωρες
Στάσεις εργασίας
των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
προειδοποιητικές
ΕΕΣΣΤΥ (Kontra
Νews, 19/3/2016)

Αντιδρούν στην
ιδιωτικοποίηση
3ωρες
Στάσεις εργασίας
των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
προειδοποιητικές
ΕΕΣΣΤΥ (Kontra
Νews, 19/3/2016).
απεργία

24ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων και
διασφάλιση των
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
16/3/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

99. 23/03/2016

Δημόσιος
τομέας

ΑΔΕΔΥ

Τομεακό

Στάση εργασίας
στην Αττική

3ωρη

100. 24/03/2016

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι στο
ΜΕΤΡΟ

Επιχειρησιακό

Απεργία

24ωρη

101. 24/03/2016

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι του
μετοχικού Ταμείου
Δ.Υ

Επιχειρησιακό

Παράσταση
διαμαρτυρίας με 3ωρη
στάση εργασίας

102. 25/03/2016

Δημόσιος
τομέας.

Εργαζόμενοι στις
κοινωνικές δομές
στην Θεσσαλονίκη.

Τοπικό

Απεργία

24ωρη

103. 25/03/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
Εταιρία «Διακίνηση»
της ELGEKA GROUP

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

4ωρη

25104.
27/03/2016

ΕυρύτεροςΔημόσιος ΟΛΘ
Τομέας

Επιχειρησιακό

105. 28/03/2016

ΕυρύτεροςΔημόσιος ΠΟΣ
Τομέας

Κλαδικό

106. 29/03/2016

Δημόσιος
τομέας

Επιχειρησιακό

107. 30/03/2016

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι
του ΕΚΑΒ

Σωματείο
επιχειρησιακό
εργαζομένων στο ΙΓΜΕ

Απεργία

3ημερη

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

3ωρη

4ωρη

3ωρη

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Χρηματιστήριο
23/5/2016)
(Sportday,
23/3/2016)

Ενάντια στις
περικοπές του
ταμείου (Εφημερίδα
των Συντακτών,
24/3/2016)
Να παραμείνει
το προσωπικό
σε κάθε δομή και
μετά τη λήξη του
προγράμματος με
σ.σ.ε, ενίσχυση των
κοινωνικών δομών
(Ριζοσπάστης,
25/3/2016)
Ενάντια στις νέες
μειώσεις μισθών
(Ριζοσπάστης,
25/3/2016)

Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΘ (Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
24/3/2016)
Αντιδρούν στην
ιδιωτικοποίηση
των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και
ΕΕΣΣΤΥ (Kontra
Νews, 19/3/2016)

Διαμαρτυρία για
την μη καταβολή
δεδουλευμένων
(Kontra Νews,
29/3/2016)

Διαμαρτυρία για
καθυστέρηση της
χρηματοδότησης
του ερευνητικού
προγράμματος και
στην καταπάτηση
των εργασιακών
τους δικαιωμάτων
(Ριζοσπάστης,
30/3/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

105

α/α Ημερομηνία

108. 30/03/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Εργαζόμενοι του
Επιχειρησιακό
Δήμου Ωραιοκάστρου.

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Απρίλιος

109. 3/04/2016

Δήμος Πάτρας

Τοπικό

Πορεία
σωματείων και
συνδικάτων αλλά
και Ανέργων από
την Πάτρα στην
Αθήνα

110. 4/04/2016

Δημόσιος
τομέας

ΑΔΕΔΥ

Τομεακό

Ακτιβισμός
μπροστά από το
ξενοδοχείο Χίλτον.

111. 6/04/2016

Ιδιωτικός
Τομέας.

Σωματείο
Εργαζομένων «Lidl»
Μεγάρων

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

112. 6/04/2016

113. 6/04/2016

114. 6/04/2016

Σωματείο
ΕυρύτεροςΔημόσιος Εργαζομένων Εθνικής Επιχειρησιακό
Τομέας
Λυρικής Σκηνής.

Δημόσιος
Τομέας

Πανελλήνιος
Μουσικός
Σύλλογος

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
Μισθωτών
Τεχνικών

Συγκέντρωση
στο Υπουργείο
Εργασίας

Κλαδικό

Συγκέντρωση
στο Υπουργείο
Εργασίας

Ομοιοεπαγγελματικό

Κινητοποίηση
διαμαρτυρίας
μπροστά
στα γραφεία
του «Ομίλου
ΕΛΛΑΚΤΩΡ»

Διαμαρτύρονται
για απολύσεις
συναδέλφων,
για μη καταβολή
δεδουλευμένων.
(Μακεδονία,
30/3/2016).

Διαμαρτυρία για την
έλλειψη προστασίας
των ανέργων
και ενάντια στη
μνημονιακή
πολιτική
(Ριζοσπάστης,
19/3/2016)

Η ΑΔΕΔΥ διαδήλωσε
την αντίθεσή της
στην άφιξη του
κλιμακίου των
δανειστών για
την αξιολόγηση
του ελληνικού
προγράμματος
(Ανεξαρτησία,
4/4/2016)

Επαναπρόσληψη
εργαζόμενης
(Ριζοσπάστης,
6/4/2016)

Ανάκληση του
νόμου για το
ασφαλιστικό.
Συμμετοχή στην
Πανελλαδική
απεργία της ΑΔΕΔΥ
(Ριζοσπάστης,
6/4/2016)

Ανάκληση του
νόμου για το
ασφαλιστικό.
Συμμετοχή στην
Πανελλαδική
απεργία της ΑΔΕΔΥ
(Ριζοσπάστης,
6/4/2016)

Ανάκληση
απόλυσης λόγο
άρνησης υπογραφής
ατομικής σύμβασης
(Ριζοσπάστης,
6/4/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Διαμαρτυρία
κινητοποίηση

Να αποσυρθεί το
νομοσχέδιο για
την κοινωνική
ασφάλιση
(Ριζοσπάστης,
19/3/2016)

115. 7/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Ομοσπονδία
Οικοδόμων

116. 07/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Πανελλήνιος Ιατρικός
κλαδικό
Σύλλογος

απεργία

24ωρη

117. 7/04/2016

Δημόσιος
τομέας.

ΑΔΕΔΥ

Απεργία

24ωρη

Δημόσιος
τομέας.

ΠΟΕΔΗΝ

Κλαδικό

Συμβολική
κατάληψη του
Υπουργείου
Υγείας

119. 8/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σύλλογος
Εμποροϋπαλλήλων
Ελλάδας.

Κλαδικό

Κινητοποίηση
–διαμαρτυρία
στο Υπουργείο
Εργασίας

8/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτα
Βιομηχανίας

Κλαδικό

Διαμαρτυρία
στο Υπουργείο
Εργασίας.

Ευρύτερος
Δημόσιος
τομέας.

ΟΜΥΛΕ

Κλαδικό

Απεργία

121. 12/04/2016

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι στην
ΕΛΒΟ

Επιχειρησιακό

Κινητοποίηση έξω
από το υπουργείο
Μακεδονίας
Θράκης.

122. 14/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
Πρακτορεία Τύπου.

Κλαδικό

Στάση εργασίας

123. 14/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Βόλου.

Τοπικό.

124. 14/04/2016

Δημόσιος
τομέας.

Πανελλήνια Ένωση
Γεωτεχνικών
κλαδικό
Δημοσίων Υπαλλήλων.

118. 2/04/2016

120. 8/04/2016

Κλαδικό

Συμμετοχή στην
24ωρη απεργία
της ΑΔΕΔΥ (Ηχώ
των Δημοπρασιών,
05/4/2016)
Να αποσυρθεί
το ασφαλιστικό
(Κontra News,
29/3/2016)

Αύξηση
χρηματοδότησης
και προσλήψεις
προσωπικού
(Κontra News,
2/4/2016)

Διαμαρτυρία για
έλλειψη μέτρων
προστασίας
ανέργων
(Ριζοσπάστης,
1/04/2016)

Διεκδικούν μέτρα
προστασίας
των ανέργων
(Ριζοσπάστης,
1/4/2016)
24ωρη

Αντιδρούν στην
ιδιωτικοποίηση των
λιμανιών (Η Αυγή,
5/4/2016)

Αντιδρούν στην
εκκαθάριση της
επιχείρησης
(Ριζοσπάστης,
13/4/2016)
2ωρη

Στάση εργασίας

2ωρη

Απεργία

24ωρη

Αντιδρούν στις
μειώσεις μισθών
(Ριζοσπάστης,
13/4/2016)
Ενάντια στις
απολύσεις στην
επιχείρηση
της ΒΕΜΕΚΕΠ
(Ριζοσπάστης,
13/4/2016)

Διεκδικούν Θεσμικά
και οικονομικά
αιτήματα (Η Αυγή,
14/4/2016)
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α/α Ημερομηνία

125. 14/04/2016

126. 15/04/2016

127. 15/04/2016

128. 15/04/2016

129. 15/04/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
Τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)
Εκπαιδευτές Οδηγών
του Υπουργείου
Κλαδικό.
Μεταφορών.

Εργαζόμενοι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Επιχειρησιακό.

Εργαζόμενοι σουπερ
μάρκετ CAREFOUR στη Επιχειρησιακό.
Θεσσαλονίκη.

Ιδιωτικός
τομέας

Σουπερ μάρκετ
«Καρυπίδης»

Δημόσιος
τομέας

Σωματεία
εργαζομένων στον
«Ευαγγελισμό» τον
«Άγιο Σάββα» και
Αττικόν».

Επιχειρησιακό.

απεργία

Κλαδικό

131. 15/04/2016

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 47 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ζητούν την
επαναλειτουργία
της επιχείρησης
(Ημερησία,
15/4/2016).

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
15/4/2015)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας.

Στάση εργασίας
και διαμαρτυρία
έξω από το
υπουργείο
Παιδείας.

ΕυρύτεροςΔημόσιος Εργαζόμενοι του ΟΛΘ Επιχειρησιακό
Τομέας.

108

Παρέμβαση και
διακοπή της
συνέντευξης
τύπου του
βασικού
μετόχου της
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΕ» προκειμένου
να δώσει την δική
του εξήγηση για
την διαδικασία
πτώχευσης της
επιχείρησης

Κινητοποίηση έξω
από το Υπουργείο
Υγείας.

Δημόσιος
τομέας

Αντιδρούν στην
κατάργηση του
επιδόματος
εξέτασης που
επέφερε η
εφαρμογή του
ενιαίου μισθολογίου
(Η Αυγή,
14/4/2016).

Κατάληψη του
Υπουργείου
Μεταφορών ως
αποκορύφωμα
της απεργιακής
κινητοποίησης 45
ημερών.

Επιχειρησιακό

130. 15/04/2016

ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

24ωρη

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
5 μηνών
(Ριζοσπάστης,
15/4/2015)

Διεκδικούν
συλλογικές
συμβάσεις και
σταθερή δουλειά
για όλους
(Ριζοσπάστης,
15/4/2016.

4ωρη

Απεργία. Συνέχιση
της απεργίας
5ήμερη
έως και την 18η
Απριλίου

Διεκδικούν
προσλήψεις
εκπαιδευτικών
και σταθερή –
μόνιμη εργασία
(Ριζοσπάστης,
15/4/2016).

Διεκδικούν να
μην προχωρήσει η
ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΘ (Μακεδονία,
15/4/2016)

α/α Ημερομηνία

132. 18/04/2016

133. 19/04/2016

134. 19/04/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)
Ιδιωτικός
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)
Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών επιχείρησης επιχειρησιακό
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δημόσιος
Τομέας.

ΠΟΕ – ΟΤΑ

Δημόσιος
τομέας

Πρωτοβάθμια
σωματεία
εκπαιδευτικών
και αδιόριστων
αναπληρωτών.

Κλαδικό.

κλαδικό

135. 19/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών και
Επιχειρησιακό
Συνδικάτο Οικοδόμων
Αθήνας.

136. 20/04/2016

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων στο
Δρομοκαϊτειο

137. 20/04/2016

138. 20/04/2016

Ιδιωτικός
Τομέας

Δημόσιος
τομέας

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Στάση εργασίας
και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω 2ωρη
από τα γραφεία
της επιχείρησης

Στάση εργασίας

Εργαζόμενοι στις
πτηνοτροφικές
επιχειρησιακό
επιχειρήσεις «Ζούρα»

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
και συμβολικό
αποκλεισμό το
δρόμου έξω από
τα γραφεία της
επιχείρησης στο
Καπανδρίτι

Κλαδικό

Αντιδρούν
στην απόλυση
εργαζομένου λόγω
του ότι αρνήθηκε
την υπογραφή
ατομικής σύμβασης,
και απαιτούν
επαναπρόσληψή
του (Ριζοσπάστης,
19/4/2016)

Κινητοποίηση έξω
από τα γραφεία
του ομίλου
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στάση εργασίας

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Διεκδικούν
ικανοποίηση
θεσμικών
αιτημάτων και
απόσυρση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
(Kontra News,
19/4/2016)

Διεκδικούν μαζικούς
διορισμούς και
σταθερή μόνιμη
απασχόληση
(Ριζοσπάστης,
16/4/2016)

Κινητοποίηση έξω
από το υπουργείο
παιδείας

επιχειρησιακό

Συνδικάτο – ΟΤΑ

4ωρη

Διεκδικούν
ανάκληση απόλυσης
(Πριν, 24/4/2016)

3ωρη

Διαμαρτύρονται
για την
υποχρηματοδότησή
του (Κontra News,
20/4/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων,
προστασία θέσεων
εργασίας, καλύτερες
συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας
αύξηση μισθών
(Ριζοσπάστης,
21/4/2016)

Απόσυρση
εγκυκλίου που
χαρακτηρίζει τους
συμβασιούχους
ως εργολάβους,
περικόπτοντας
ασφαλιστικά
και εργασιακά
δικαιώματα
(Ριζοσπάστης,
21/4/2016)
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Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Δημόσιος
τομέας

Συνδικάτο
εργαζομένων στην
καθαριότητα

Συγκέντρωση
διαμαρτυρία
στο Υπουργείο
Εσωτερικών.

140. 20/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Ένωση Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ηράκλειου επιχειρησιακό
Κρήτης

141. 21/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

142. 21/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

α/α Ημερομηνία

139. 20/04/2016

143. 21/04/2016

144.

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
τομέας

ΕΣΗΕΑ για τους
εργαζόμενους στο
Μega)

ομοιοεπαγγελματικό

Επιχειρησιακό

Εργαζόμενοι στα
Κέντρα Ειδικής
Αγωγής.

Κλαδικό

ΔΟΕ ΟΛΜΕ

Κλαδικό

Στάση εργασίας
των εργαζομένων
στις αποθήκες
3ωρη
σουπερ μάρκετ
Μαρινόπουλος ΑΕ
Στάση εργασίας

Διαμαρτυρία έξω
από το υπουργείο
Εργασίας

Στάση εργασίας

21 έως
27/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΠΟΕΣΥ (Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Κλαδικό
Συντακτών.

απεργία

27 /04/έως
5/05/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΠΟΕΣΥ

Απεργία

Ιδιωτικός
τομέας

OIYE

145. 24/04/2016

Κλαδικό
Κλαδικό

2ωρη

απεργία

3ωρη

5ήμερη

24ωρη

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο Μετάλλου
Κλαδικό
«Μήτσος Παπαρήγας»

απεργία

24ωρη

147. 26/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
σούπερ μάρκετ
Καρυπίδης

Απεργία

24ωρη
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Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
21/04/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Αξία, 23/4/2016)

Διαμαρτύρονται
για μη καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
21/4/2016)
Διαμαρτύρονται
για τον τρόπο
πρόσληψης των
αναπληρωτών
εκπαιδευτικών
(Ριζοσπάστης,
21/4/2016)

Αντιδρούν στην
κατάθεση του
ασφαλιστικού
νομοσχεδίου
και απειλούν
με επιπλέον
κλιμάκωση του
αγώνα τους (Η
Αυγή, 19/4/2016)

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Το
Ποντίκι, 5/5/2016)

146. 24/04/2016

Επιχειρησιακό.

Διεκδικούν σταθερή
απασχόληση
κατάργηση
εργολαβιών και
αυξήσεις αποδοχών
(Ριζοσπάστης,
19/4/2016)

Ενάντια στην
κατάργηση της
Κυριακάτικης
αργίας (Retail Today,
20/4/20160)
Ενάντια στο
ασφαλιστικό
και φορολογικό
νομοσχέδιο.
(Θεσσαλία Βόλου,
26/4/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
27/4/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

30/04 έως
02/05 2016

Ιδιωτικός
τομέας

Πανελλήνια Ένωση
Προσωπικού Έλξης
(ΠΕΠΕ)

149. 30/04/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
σούπερ μάρκετ
Καρυπίδης

148.

150. 1/05/2016

151. 5/05/2016

152. 5/05/2016

153.

6/05 έως
10/2016

154. 6-7 Μαΐου
1011/05/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΠΝΟ

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕ - ΟΤΑ

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
Σούπερ μάρκετ
Καρυπιδης.

Ιδιωτικός
τομέας

ΠΝΟ

Δημόσιος &
ευρύτερος
δημόσιος/ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
Ιδιωτικός
Τομέας

Ιδιωτικός/
Δημόσιος &
ευρύτερος ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
δημόσιος
Τομέας.

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Αντιδρούν στην
ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
(Δημοκρατία,
07/4/2016)

Κλαδικό.

Απεργία

3ήμερη

Επιχειρησιακό.

Στάση εργασίας

Καταβολή
Κυλιόμενες
δεδουλευμένων
στάσεις εργασίας (Ριζοσπάστης,
27/4/2016).

Μάιος
Κλαδικό

κλαδικό

επιχειρησιακό

Κλαδικό

διατομεακό

διατομεακό

155. 6/05/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτα και φορείς
υπό την επιρροή του Επιχειρησιακό
ΠΑΜΕ

156. 6/05/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
σούπερ μαρκετ
Καρυπίδης.

Επιχειρησιακό

Απεργία

24ωρη

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
και φορολογικό
νομοσχέδιο
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
5/5/2016).

Καταλήψεις
δημόσιων κτηρίων
και ΧΥΤΑ

Κυλιόμενες
4ωρες
στάσεις εργασίας

Απεργία

4ήμερη

Απεργία

48ωρη

Απεργία

48ωρη

Διαμαρτυρία έξω
από το Μέγαρο
Μαξίμου.
Διαμαρτυρία έξω
από το υπουργείο
εργασίας.

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
και φορολογικό
νομοσχέδιο
(Ημερησία,
27/4/2016).

Καταβολή
δεδουλευμένων
και διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
5/5/2016)

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο. (Γαύρος
27/4/2016 και
Kontra News,
6/5/2016)
Να αποσυρθεί
το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο (Health
Daily, 6/5/2016)
Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Δημοκρατία,
5/5/2016)

Ενάντια στο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Ριζοσπάστης,,
6/5/2016)

Διασφάλιση θέσεων
εργασίας, καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
6/5/2015)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

157. 8/05/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΓΣΕΕ

τομεακό

Απεργία

24ωρη

158. 9/05/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στο
MEGA CHANEL

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

4ωρη

159. 11/05/2016

Δημόσιος
τομέας.

ΠΟΕΔΗΝ

κλαδικό

Στάση εργασίας.

4ωρη

1213/05/2016

Δημόσιος
τομέας.

Εργαζόμενοι στην
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ

161. 13/05/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι της
Επιχειρησιακό
Ηλεκτρονικής Αθηνών.

162. 12/05/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στο
MEGA CHANEL

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

4ωρη

14 –
Ιδιωτικός
16/05/2016. τομέας.

Εργαζόμενοι στο
MEGA CHANEL

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

4ωρη

Εργαζόμενοι του
ξενοδοχείου Athens
Ledra

Επιχειρησιακό

απεργία

24ωρη

160.

163. 18/05/2016
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Επιχειρησιακό
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Απεργία

48ωρη

Ενάντια στο
άνοιγμα των
εμπορικών
καταστημάτων
την Κυριακή
εντάσσοντας την
κινητοποίηση
στα πλαίσια του
εορτασμού της
Πρωτομαγιάς
(Kontra News,
21/4/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Sportday,
9/5/2016)

Διαμαρτύρεται για
την υποστελέχωση
του ΕΣΥ (Kontra
News,, Η Αυγή,
11/5/2016)

Ενάντια στις
μειώσεις μισθών και
θέσεων εργασίας,
την επέκταση
των εργολαβιών
στην επιχείρηση
(Ριζοσπάστης,
12/5/2016)

Ζητούν καταβολή
αποζημιώσεων και
ένταξή τους στον
ΟΑΕΔ (Μακελειό,
13/5/2016)

Διαμαρτυρία έξω
από το υπουργείο
εργασίας.

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ώρα για Σπορ,
12/5/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ώρα για Σπορ,
14/5/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
18/5/2016)

α/α Ημερομηνία

164. 19/05/2016

20/05/2016

165. 20/05/2016.

20/05/2016.

166. 22/052016

167. 22/05/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
Τομέας.

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

ΠΟΕ - ΔΟΥ

Απεργία

ΠΟΕ - ΔΟΥ

Εκπαιδευτικοί

Κλαδικό

24ωρη

Κλαδικό

Απεργία

24ωρη

Κλαδικό

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο
Εργασίας

Δημόσιος
Τομέας.

Εκπαιδευτικοί

Κλαδικό

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στο
MEGA CHANEL

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
έξω από την
διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
Εκπ/σης
Λευκάδας.

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

Ιδιωτικός
Τομέας

Συνδικάτα και
σωματεία υπό την
επιρροή του ΠΑΜΕ

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στην Ομόνοια.
Ανάλογες
κινητοποιήσεις
έγιναν
Θεσσαλονίκη
και σε όλες τις
μεγάλες πόλεις.

Απορρίπτουν
το σχέδιο για
δημιουργία
Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και την
μεταφορά του
φοροεισπρακτικού
μηχανισμού εκτός
του υπουργείου
Οικονομικών, στο
κτήριο «Κεράνης»
(Δημοκρατία,
19/5/2016)
Απορρίπτουν
το σχέδιο για
δημιουργία
Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων
Εσόδων και την
μεταφορά του
φοροεισπρακτικού
μηχανισμού εκτός
του υπουργείου
Οικονομικών, στο
κτήριο «Κεράνης»
(Μαγνησία Βόλου,
20/5/2016)

Ενάντια στις
Ρυθμίσεις για τα
ολοήμερα σχολεία
και τα νηπιαγωγεία
(Ριζοσπάστης,
19/5/2016)

Ενάντια στις
Ρυθμίσεις για τα
ολοήμερα σχολεία
και τα νηπιαγωγεία
(Ριζοσπάστης,
19/5/2016)
4ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ώρα για Σπορ,
22/5/2016)
Ενάντια στο
φορολογικό
νομοσχέδιο
(Ριζοσπάστης,
19/5/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Δημόσιος &
ευρύτερος
168. 21-22/05/206 δημόσιος/ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ
Ιδιωτικός
τομέας
21,22/05/2016 ΔΕΚΟ

διατομεακό

Αστικές συγκοινωνίες κλαδικό

169. 23/05/2016

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι στα
τρόλεϊ λεωφορεία.

170. 24/05/2016

Δημόσιος
Τομέας.

Εργαζόμενοι στο
Ίδρυμα για το Παιδί
«Παμμακάριστος»

Επιχειρησιακό

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι Athens
ledra

Επιχειρησιακό

171. 25/05/2016

172.

2630/05/2016

Ευρύτερος
Δημόσιος
Τομέας.

Εργαζόμενοι στα
Λιμάνια

διεπιχειρησιακό

κλαδικό

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Απεργία

48ωρη

Απεργία

Ενάντια στο
φορολογικό και
ασφαλιστικό
48ωρη στο Μετρό
νομοσχέδιο
(Δημοκρατία,
21/5/2016)

απεργία

απεργία

Απεργία

απεργία

24ωρη

24ωρη
Απεργία
διαρκείας

Επαναλαμβανόμενες 48ωρες

173. 26/05/2016

ΔΕΚΟ

ΜΕΤΡΟ

επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

5ωρη

26/05/2016

ΔΕΚΟ

ΗΣΑΠ

επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

5ωρη

Ιδιωτικός
Τομέας.

Σωματείο
εργαζομένων Ελλ.
Ερυθρός Σταυρός

επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

174. 30/05/2016

114

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 47 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ενάντια στο
φορολογικό
νομοσχέδιο που
συζητείται στη
Βουλή.

Ενάντια στο
φορολογικό και
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
(Δημοκρατία,
21/5/2016)

Αντιδρούν στις
μειώσεις μισθών
(Ριζοσπάστης,
19/5/2016)

Διεκδικούν
δεδουλευμένα
και διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
26/5/2016)
Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση
των λιμανιών
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
30/5/2016)

Κατάργηση του
πολυνομοσχεδίου
της Κυβέρνησης (Ο
Λόγος, 25/5/2016).

Κατάργηση του
πολυνομοσχεδίου
της Κυβέρνησης (Ο
Λόγος, 25/5/2016)

Διεκδικούν
πρόσληψη
προσωπικού (Η
Αυγή, 1/6/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Ιούνιος

175. 1/06/2016

176. 2/06/2016

177. 2/06/2016

178. 2/06/2016

Ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
Τομέας.

Δημόσιος
Τομέας.

Λιμενεργάτες του ΟΛΠ Επιχειρησιακό

Εργαζόμενοι του
ΜΕΓΚΑ

Εργαζόμενοι του Ν.
Γεννηματά.

Εργαζόμενοι του Ν.
Αττικόν

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Απεργία

Διαρκείας

24ωρη

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Διαμαρτύρονται
για έλλειψη
προσωπικού, για
Από 7:30 έως την εξουθενωτικά
λήξη του ωραρίου ωράρια, (16 ώρες
το 24ωρο) κ.λπ.
(Kontra News,,
2/6/2015)

Διαμαρτύρονται
για τις άσχημες
συνθήκες
νοσηλείας και την
υποχρηματοδότηση
(Kontra News,
1/6/2016)

Στάση εργασίας
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Εργαζόμενοι του
Δρομοκαϊτειου

180. 6/06/2016.

ΔΕΚΟ

Μηχανοδηγοί
ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
Κλαδικό
εργαζόμενοι στο
ΜΕΤΡΟ ΗΣΑΠ ΤΡΟΛΕΥ

Στάση εργασίας

Εργαζόμενοι ΜΕΤΡΟ –
διεπιχειρησιακό
ΗΣΑΠ - ΤΡΑΜ

Στάση εργασίας

ΔΕΚΟ

Διαμαρτύρονται
για τις άσχημες
συνθήκες
νοσηλείας και την
υποχρηματοδότηση
(H Eφημερίδα
των Συντακτών,
31/5/2016)

Στάση εργασίας
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Δημόσιος
Τομέας.

8/06/2015

Διεκδικούν
διασφάλιση
θέσεων εργασίας
και καταβολή
δεδουλευμένων
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
2/6/2016)

Απεργία

179. 2/06/2016

Επιχειρησιακό

Διαμαρτυρία στο
Σύνταγμα έξω
από το κτήριο της
γενικής συνέλευσης
των μετόχων του
ΟΛΠ, ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση
του λιμανιού.
(Δημοκρατία,,
Kontra News,
1/6/2016 και
3/6/2016)

5ωρη
4ωρη

Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις
(Sportday,
3/6/2016)
Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
3/6/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

10/06/2016

13/06/2016

15/06/2016

17/06/2016

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι ΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΜ

Στάση εργασίας

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι ΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΜ

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι ΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΜ

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι ΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΜ

Κλαδικό

διεπιχειρησιακό

διεπιχειρησιακό

Διεπιχειρησιακό

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

4ωρη

4ωρη

4ωρη

4ωρη

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο
MEGA CHANEL

182. 8/06/2016.

Δημόσιος
τομέας

Καθαριστές και
καθαρίστριες στους
Κλαδικό
Δήμους τα σχολεία,
εργολαβικά συνεργεία.

Απεργία

ΑΔΕΔΥ

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ
4ωρη
στάση εργασίας.

183. 8/06/2016

184. 8/06/2016
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Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
Τομέας.

ΠΟΕΔΗΝ

Τοπικό

Κλαδικό
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Στάση εργασίας

Απεργία

Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
3/6/2016)
Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
3/6/2016)
Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
3/6/2016)

Συμπληρώνονται
τρεις μήνες
κινητοποιήσεων
που συνεχίζονται,
για την καταβολή
δεδουλευμένων
και διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
7/6/2016)

181. 7/06/2016

Επιχειρησιακό

Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
3/6/2016)

24ωρη

24ωρη

Σταθερή δουλειά,
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
7/06/2016)

Στηρίζει τις
κινητοποιήσεις
των εργαζομένων
στην υγεία και
την Παιδεία.
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
8/6/2016)

Υποχρηματοδότηση
της υγείας και
κλείσιμο μονάδων
στα νοσοκομεία
είναι η αιτία της
κινητοποίησης
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
26/5/2016)

α/α Ημερομηνία

185. 8/06/2016

186. 8/06/2016

9/06/2016

187. 9/06/2016

188. 9/06/2016

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Δημόσιος
τομέας.

ΔΟΕ

Κλαδικό

Απεργία

ΔΕΚΟ

Σωματείο
Μηχανοδηγών
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΟμοιοεπαγγελμαΑπεργία
τικό.

ΔΕΚΟ

Πανελλήνια Ένωση
Προσωπικού Έλξης
(Μηχανοδηγοί του
ΟΣΕ)

ομοιοεπαγγελματικό

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στους
παιδικούς σταθμούς
«Παιδική Στέγη»

Επιχειρησιακό

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Ιδιωτικός
τομέας.

24ωρη

24ωρη

Απεργία

24ωρη

Στάση εργασίας.

2ωρη

Επίσχεση
εργασίας.

Διαμαρτυρία

189. 11/06/2016

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕΔΗΝ

Τοπικό

190. 14/06/2016

ΔΕΚΟ

Επιχειρησιακό
κλαδικό

Στάση εργασίας

4ωρη

16/06/2016

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι στον
Προαστιακό και στα
τραίνα

Κινητοποίηση
στην Ιεράπετρα
Κρήτης

4ωρη

21/06/2016

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι στον
Προαστιακό και στα
τραίνα

Στάση εργασίας

Επιχειρησιακό
κλαδικό

Στάση εργασίας

4ωρη

Ιδιωτικός
τομέας.

ΚΕΕΡΦΑ /
Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδας.

Τοπικό

Κινητοποίηση
στην Θήβα

Διαμαρτυρία

191. 14/06/2016

Επιχειρησιακό
κλαδικό

Αντιδρούν στην
ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
(Sportday,
2/6/2016)

Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
(Δημοκρατία,
8/6/2016).

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
9/6/2016)

Συμμετέχουν
στην ευρύτερη
κινητοποίηση
των εργαζομένων
στο χώρο της
υγείας. Διεκδικούν
καταβολή
χρημάτων από το
δημόσιο (Ο Λόγος,
8/6/2016)

Εργαζόμενοι στο
κλάδο υγείας (Γιατροί Κλαδικό
του ΕΟΠΥ)

Εργαζόμενοι στον
Προαστιακό και στα
τραίνα

Ενάντια στις
περικοπές
στην παιδεία
(Ριζοσπάστης,
27/5/2016)

Ενάντια στο
κλείσιμο του
Νοσοκομείου
(Χανιώτικα Νέα,
11/6/2016)

Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις (Η
Αυγή, 14/6/2016)

Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις (Η
Αυγή, 14/6/2016)
Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις (Η
Αυγή, 14/6/2016)
Για τις συνθήκες
εργασίας των
εργατών γης στη
Θήβα με αφορμή
περιστατικό
τραυματισμού
κατά την μεταφορά
τους στον κάμπο
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
14/6/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Στάση εργασίας σε
4ωρη
όλες τις βάρδιες

192. 14/06/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Σωματείο
εργαζομένων στη
ΛΑΡΚΟ

193. 14/06/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στους
παιδικούς σταθμούς
του ιδρύματος
«Παιδική στέγη».

194. 15/06/2016

Δημόσιος
τομέας

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Εργαζόμενοι
ψυχιατρικού
Επιχειρησιακό
Νοσοκομείου Αττικής

Απεργία

195. 16/06/2016

Πρωτοβουλία
ωρομίσθιων
αναπληρωτών και
Κλαδικό
ελαστικά εργαζομένων
στην εκπαίδευση

Διαμαρτυρία
εκπαιδευτικών
έξω από το Υπ.
Παιδείας.

196. 18/06/2016

Δημόσιος
τομέας.

Εργαζόμενες στην
Κλαδικό
καθαριότητα σχολείων

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο
Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Δημόσιος
τομέας.

Εκπαιδευτικοί
Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Κλαδικό

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο
Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

198. 18/06/2016

199. 19/06/2016
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Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας.

Εργαζόμενοι στο
σούπερ μάρκετ
Μαρινόπουλος στη
Καβάλα

ΔΟΕ

Κλαδικό
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Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο
Υπ. Παιδείας

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
15/6/2016)

Διεκδικούν
απόσυρση του
νομοσχεδίου για
την ψυχική υγεία
(Ριζοσπάστης,
15/6/2016)

Στάση εργασίας
και διαμαρτυρία
έξω από το
Νοσοκομείο

Δημόσιος
τομέας

197. 18/06/2016

24ωρες επαναλαμβανόμενες

Αντιδρούν για τα
συχνά εργατικά
ατυχήματα στις
εγκαταστάσεις του
εργοστασίου στη
Λάρυμνα
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
14/6/2016)

Διαμαρτύρονται για
μειώσεις μισθών
και απολύσεις των
αναπληρωτών, για
την κατεύθυνση του
υπουργείου σε ότι
αφορά τον αριθμό
μαθητών ανά τάξη
(Ριζοσπάστης,
17/6/2016)

Ενάντια στις
μειώσεις 10% των
μισθών (Μακεδονία,
16/6/2016)

Ενάντια στις
αλλαγές
των ειδικών
μισθολογίων
(Μακεδονία,
16/6/2016).
4ωρη

(Νέα Εγνατία
Καβάλας)
Θεωρεί παράνομη
την εγκύκλιο του
υπουργείου για τον
τρόπο εγγραφής
στα ολοήμερα
σχολεία (Μακεδονία,
16/6/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Απεργία

200. 20/06/2016

Δημόσιος
τομέας.

ΠΟΕΥΠΑ

201. 22/06/2016

Δημόσιος
τομέας.

Εργαζόμενοι στο χώρο
κλαδικό
της Υγείας

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι του
Εθνικού Κρατικού
Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος

Δημόσιος
τομέας

Πρωτοβουλία
ωρομίσθιων
αναπληρωτών και
κλαδικό
ελαστικά εργαζομένων
στην εκπαίδευση

Διαμαρτυρία
εκπαιδευτικών
έξω από το Υπ.
Παιδείας.

Εργατικό Κέντρο
Ιωαννίνων

Συλλαλητήριο

202. 22/06/2016

203. 23/06/2016

204. 23/06/2016

205. 25/06/2016

206. 27/06/2016

207. 28/06/2016.

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
επιχείρηση «Ζούρα»
Αλεξανδρούπολη και
Βοιωτία

Κλαδικό

επιχειρησιακό

τοπικό

Επιχειρησιακό

Εργαζόμενοι στην
επιχείρηση παραγωγής
επιχειρησιακό
συρματόσχοινου
«Λεβεντέρης».

Κλαδικό σωματείο
Ενέργειας στην
επιχείρηση «Τοξότης
ΑΕ»

Επιχειρησιακό

5ήμερη

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Απεργία

3ωρη

Ενάντια στην
υποχρηματοδότηση
της υγείας
(Ριζοσπάστης,
17/6/2016)

Διεκδικούν
επαναφορά
του θεσμού
της Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας
(22/6/2016)

Διεκδικούν μαζικούς
διορισμούς για
τις ανάγκες της
εκπαίδευσης
(Ριζοσπάστης,
17/6/2016)

Ενάντια στην
ανεργία τις
απολύσεις και την
απλήρωτη δουλειά
(Ριζοσπάστης,
23/6/2016)
24ωρη

Στάση εργασίας

Απεργία

4ωρη

Ενάντια στην
πώληση
αεροδρομίων
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
14/6/2016)

4ωρες στάσεις
εργασίας 5
εβδομάδων

48ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων,
ανάκληση
απολύσεων,
διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
28/6/2016)
Διεκδικούν
ανάκληση
απολύσεων και
διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
27/6/2016)
Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων,
στην
εντατικοποίηση
και έλλειψη
προσωπικού
(Ριζοσπάστης,,
28/6/2016)
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208. 28/06/2016

209. 28/06/2016

210. 28/06/2016

211. 29/06/2016

212.

29 30/06/2016

213. 29/06/2016

214. 29/06/2016

120

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)
Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)
Κλαδικό σωματείο
Ενέργειας Ν. Αττικής
Επιχειρησιακό
στην εταιρία «Γεωροή
ΑΕ»
Εργαζόμενοι στον
Μαρινόπουλο

Σωματεία υπό την
επιρροή του ΠΑΜΕ

ΠΟΕΔΗΝ

Εργαζόμενοι στον
Μαρινόπουλο

Επιχειρησιακό

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Απεργία

Τοπικό

κλαδικό

Στάση εργασίας
(ΕΣΥ Πρόνοια
ΕΚΑΒ)

Σωματείο
Εργαζομένων Ν.
Επιχειρησιακό
Ευαγγελισμός (ΣΕΝΕ).

Σωματείο
Καθαριστριών και
Επιχειρησιακό
καθαριστών Ν. Άρτας
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Διεκδικούν
διασφάλιση
θέσεων εργασίας
και καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
28/06/2016).

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στα
κεντρικά γραφεία
της εταιρίας στον
Άλιμο).

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στην Ακτή
Δυμαίων στην
Αχαϊα

Επιχειρησιακό

Πολυήμερη

Συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας
εργαζομένων στο
Μαρινόπουλο
στην Β. Ελλάδα
(Καβάλα Ξάνθη
και Θεσσαλονίκη)
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
έξω από το
Νοσοκομείο

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
έξω από το
Νοσοκομείο

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
28/06/2016)

Καταγγέλλουν την
διοίκηση της ΔΕΗ
για τις συνεχείς
διακοπές ρεύματος
που πλήττουν
κυρίως όσους
έχουν υπαχθεί
στο «κοινωνικό
τιμολόγιο» της
Επιχείρησης
(Ριζοσπάστης,
28/06/2016.
4ωρη

Ενάντια στις
συμβάσεις έργου
και στην διάλυση
του ΕΣΥ (Kontra
News, 28/06/2016.

Διεκδικούν
διασφάλιση
θέσεων εργασίας
και καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
30/06/2016).

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων,
συλλογικές
συμβάσεις εργασίας
και όχι ατομικές,
κατάργηση
εργολαβιών
(Ριζοσπάστης,
30/06/2016).

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων,
συλλογικές
συμβάσεις εργασίας
και όχι ατομικές,
κατάργηση
εργολαβιών
(Ριζοσπάστης,
30/06/2016).

α/α Ημερομηνία

215. 30/06/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Εργαζόμενες στην
κλαδικό
καθαριότητα σχολείων

Απεργία και
συγκέντρωση
στην Ομόνοια

ΠΟΣ

Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργα3ωρες
σίας σε τραίνα και
προαστιακό

28216.
30/06/2016

ΔΕΚΟ

217. 30/06/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΕΣΥΕΑ

ΔΕΚΟ

Σύλλογος
Εργαζομένων Εθνικής
Τράπεζας και Σύλλογος
Επιχειρησιακό
Δανειζόμενου
Προσωπικού
Τραπεζικού Τομέα.

218. 30/06/2016

κλαδικό

Επιχειρησιακό

24ωρη

Στάση εργασίας
για όλους τους
4ωρη
εργαζόμενους στο
ΜΕΓΚΑ
Απεργία στην
Εθνοdata

Ιούλιος

219. 1/07/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
Ιδιωτική Υγεία
(ΟΣΝΙΕ)

220. 4/07/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Ομοσπονδίες και
Συνδικάτα υπό την
επιρροή του ΠΑΜΕ

221. 4/07/2016

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων του Ν.
Ηρακλείου

επιχειρησιακό

ΠΟΣ

κλαδικό

222. 5/07/2016
6/07/2016

223. 5/07/2016

ΔΕΚΟ
ΔΕΚΟ

Ιδιωτικός
τομέας.

ΠΟΣ

κλαδικό

απεργία

διατομεακό

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο Υπουργείο
Εργασίας

κλαδικό

Συνδικάτο
ΕπισιτισμούΚλαδικό
ΤουρισμούΞενοδοχείων Αττικής.

24ωρη

Απεργία

Καταβολή
δεδουλευμένων και
διασφάλιση θέσεων
εργασίας (Ώρα για
Σπορ, 30/6/2016).

Διεκδικούν ένταξη
με ισότιμο τρόπο,
στον κανονισμό
εργασίας της Ε.Τ
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
1/7/2016)

Αντιδρούν στην
απόφαση του ΟΜΕΔ
που μειώνει μισθούς
και δικαιώματα
(Ριζοσπάστης,
26/6/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
2/7/2016)

3ωρη
24ωρη

Κινητοποίηση έξω
από το υπουργείο
εργασίας των
εργαζομένων
του Athens
Ledra και άλλων
σωματείων.

Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
(Δημοκρατία,
28/06/2016)

Για τα εργασιακά
και τις συλλογικές
συμβάσεις
(Ριζοσπάστης,
2/7/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στον ΟΑΕΔ
για τους
πρακτικάριους.
Στάση εργασίας

Διεκδικούν σταθερή
εργασία αύξηση
μισθών. (Ο Λόγος
της Κυριακής, 26/6,
και Ριζοσπάστης,
30/6/2016)

Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
(Δημοκρατία,
28/6/2016)

Ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Η Εποχή,
30/7/2016)

Διεκδικούν,
Καταβολή
δεδουλευμένων
και διασφάλιση
θέσεων εργασίας.
(Ριζοσπάστης,
5/7/2016)
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224. 6/07/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Ιδιωτικός
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)
Συνδικάτο Μετάλλου
Κλαδικό
Αττικής.

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Στάση εργασίας
και κινητοποίηση
με αφορμή
3ωρη
εργατικό ατύχημα
στην Ζώνη του
Περάματος.

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενες στο
εργολαβικό Συνεργείο
Καθαριότητας του
επιχειρησιακό
Γενικού Νοσοκομείου
Ηρακλείου

226. 8/07/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι του
Ομίλου Μαρινόπουλου Επιχειρησιακό.
Β. Ελλάδας

απεργία

227. 8/07/2016

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στην
καθαριότητα του Ν.
Ευαγγελισμός

Επιχειρησιακό

Επίσχεση
εργασίας

Εργαζόμενοι στην
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Επιχειρησιακό

225. 07/07/2016

228. 8-12/07/2016 ΔΕΚΟ

229. 11/07/2016

ΔΕΚΟ

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

230. 12/07/2016

ΔΕΚΟ

Σύλλογος εργαζομένων
Επιχειρησιακό
της Εγνατίας Οδού ΑΕ.

231. 12/07/2016

122

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
λιπάσματα καβάλας

Κλαδικό

Επιχειρησιακό
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Παράσταση
διαμαρτυρίας

Απεργία

24ωρη

Προσλήψεις
σε μόνιμες
οργανικές θέσεις,
και διασφάλιση
συνέχισης της
εργασίας για όλους
τους συναδέλφους
(Ριζοσπάστης,
7/7/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων και
διασφάλιση θέσεων
εργασίας (Espresso,
4/7/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
9/7/2016).
Πενθήμερη

Στάση εργασίας

3ωρη

Απεργία

24ωρη

Κινητοποίηση
στην Αθήνα μαζί
με εργαζόμενους
άλλων
σωματείων και
συνδικαλιστικά
στελέχη

Διεκδικούν
καλύτερες
συνθήκες εργασίας
και τήρηση των
κανόνων ασφάλειας
από την εργοδοσία
(Ριζοσπάστης,
5/7/2016)

Αντιδρούν
στα σχέδια
ιδιωτικοποίησης
(Sportday,
8/7/2016)

Αντιτίθεται στη
μεταφορά μετοχών
της ΔΕΗ του
ΑΔΜΗΕ στο νέο
Ταμείο Αξιοποίησης
Δημόσιας
Περιουσίας (Kontra
News, 8/7/ 2016)

Αντιδρούν στην
ιδιωτικοποίηση
της Εγνατίας Οδού
(Δημοκρατία,).
(Νέα Εγνατία
Καβάλας)

α/α Ημερομηνία

232. 14/07/2016

233. 21/07/2016

234 22/07/2016

235. 3/08/2016

236. 3/08/2016

237. 4/08/2016

238. 4/08/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Σωματείο
εργαζομένων Ν.
Ευαγγελισμός

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Επιχειρησιακό

Στηρίζει τα
αιτήματα των
εργαζομένων
στα εργολαβικά
συνεργεία
καθαριότητας
του Νοσοκομείου
(Ριζοσπάστης,
9/7/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο
Τουρισμού

Διεκδικούν τη
διασφάλιση
των θέσεων
εργασίας και των
δικαιωμάτων
τους, την άμεση
καταβολή των
δεδουλευμένων
καθώς και μέτρα
προστασίας για
την επιβίωση των
οικογενειών τους
(www.tvxs.gr).

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι του
«Athens Ledra»

Ιδιωτικός
τομέας

Κλαδικά σωματεία
Εμποροϋπαλλήλων και
Επιχειρησιακό
Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Αττικής

Απεργία
(σούπερ μάρκετ
24ωρη
Μαρινόπουλος και
Καρρυπίδης ΑΕ

Ιδιωτικός
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Λευκάδας

Τοπικό

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
«Τοξότης ΑΕ»που
απασχολούνται σε
έργα ΔΕΔΔΗΕ στην
Π. Αττικής και Ν.
Κορίνθου.

Κάλεσμα
με συλλογή
υπογραφών για
διεκδίκηση ΣΣΕ

επιχειρησιακό

απεργία

Καταβολή
Συνεχίζουν την
δεδουλευμένων
απεργία έως και
(Ριζοσπάστης,
τις 8 Αυγούστου
3/8/2016)

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο
ξενοδοχείο Athens
Ledra

επιχειρησιακό

κινητοποίηση.

Παράσταση
διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο
Εργασίας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
στα Λιπάσματα
Καβάλας του Ομίλου
Λαυρεντιάδη.

απεργία

48ωρες επαναλαμβανόμενες
από 26 Ιούλη

Επιχειρησιακό

Αύγουστος

επιχειρησιακό

Καταβολή
δεδουλευμένων και
διασφάλιση θέσεων
εργασίας (www.tvxs.
gr, 22/7/2016)

Υπογραφή σσε
(Ριζοσπάστης,
3/8/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων,
διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
4/8/2016)
Ανάκληση
απολύσεων
υπογραφή ΣΣΕ
(Ριζοσπάστης,
4/8/2016)
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Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Αποχή από
εργασία

239. 5/08/2016

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στα ΚΕΠ
κλαδικό
όλων των Δήμων

240. 5/08/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο
Καθαριστριών Ν.
Αττικής

κλαδικό

Παρέμβαση

241. 6/08/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΕΣΗΕΑ

επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

242. 16/08/2016

Ιδιωτικός
τομέας

επιχειρησιακό

3ήμερη επίσχεση
εργασίας.

επιχειρησιακό

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
εργασίας.

243. 23/08/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΟΑΣΘ
Εργαζόμενοι σε
«Πτηνοτροφικές
Επιχειρήσεις Ζούρα»

Αποχή από εργασία
λόγο φόρτου
εργασίας στην
υλοποίηση του
προγράμματος
για το Κοινωνικό
Εισόδημα
Αλληλεγγύης
(Δημοκρατία,
5/8/2016)

4ωρη

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στο
MEGA

245. 30/08/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
επιχειρησιακό
Οινοποιία Μπουτάρης.

Στάση εργασίας

3ωρη

246. 31/08/2016

Δημόσιος
τομέας.

Εργαζόμενοι στο Ν.
Ευαγγελισμός

Στάση εργασίας

4ωρη

Δημόσιος
247. 31/08/ 2016
τομέας.

124

Επιχειρησιακό

Εκπαιδευτικοί
δημοτικών σχολείων
Τοπικό
και νηπιαγωγείων του
Ν. Ηρακλείου
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Στάση εργασίας

Καταβολή
δεδουλευμένων
(Sportday)

Καταβολή
δεδουλευμένων
(H Εφημερίδα
των Συντακτών,
16/8/2016).

Καταβολή
δεδουλευμένων και
διασφάλιση των
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
24/8/2016.

244. 25/08/2016

επιχειρησιακό

Επαναπρόσληψη
εργαζόμενης
στο Ν. Αγ. Σοφία
(Ριζοσπάστης,
5/8/2016)

4ωρη

Διαμαρτυρία και
2ωρη
στάση εργασίας

Καταβολή
δεδουλευμένων
και ενημέρωση για
τα προβλήματα
που αφορούν στην
λειτουργία του
καναλιού. (FREDO
26/08/2016).
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
26/8/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
31/8/2016)

Διαμαρτύρονται
για τις αλλαγές στα
σχολεία χωρίς να
προηγηθεί διάλογος
και τα προβλήματα
των αναπληρωτών
(Νέα Κρήτη
Ηρακλείου).

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Σεπτέμβριος

248. 1/09/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
«Καρυπίδη»

Επιχειρησιακό

Απεργία

249. 6/09/2016

Ιδιωτικός/
δημόσιος &
ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

ΓΣΕΕ / ΑΔΕΔΥ

Διατομεακό

Συλλαλητήριο
στην Θεσσαλονίκη
ενόψει της ΔΕΘ

Ιδιωτικός
τομέας

Επτά πρωτοβάθμια
τοπικό
σωματεία στη Πάτρα

250. 6/09/2016

251. 6/09/2016

252. 7/09/2016

253. 9/09/2016

ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος&
ευρύτερος
δημόσιος/
ιδιωτικός
τομέας

24ωρη

Παράσταση
διαμαρτυρίας στα
γραφεία της ΔΕΗ
στην Πάτρα

Συνδικαλιστικές
οργανώσεις του ΠΑΜΕ τοπικό
στην Καβάλα

Συγκέντρωση
αλληλεγγύης

Σύνδεσμος Ιδιωτικών
Κλαδικό
Υπαλλήλων Αθήνας

Διαμαρτυρία
του Συνδέσμου
Ιδιωτικών
Υπαλλήλων
Αθήνας έξω
από τα γραφεία
της εταιρίας Ap
Supplies and
Media.

Συνδικαλιστικές
επιχειρησιακό
οργανώσεις του ΠΑΜΕ

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στην Αθήνα.

Καταβολή
δεδουλευμένων
και διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
26/8/2016).

Διαμαρτύρονται για
την κυβερνητική
πολιτική λιτότητας
(Freddo, 6/9/2016)

Διαμαρτύρονται
ενάντια στις
διακοπές
ηλεκτρικού
ρεύματος σε
νοικοκυριά
της περιοχής
(Ριζοσπάστης,
6/9/2016)

Εξέφρασαν την
συμπαράστασή
τους στους
εργαζόμενους
Λιπασμάτων
Καβάλας ενάντια
στις αναγκαστικές
άδειες και
στην τρίμηνη
διαθεσιμότητα
που επέβαλε
η εργοδοσία
(Ριζοσπάστης,
6/9/2016)

Διαμαρτυρία
για απόλυση
συνδικαλιστή
Ριζοσπάστης,
7/9/2016
(Ριζοσπάστης,
7/9/2016)

Διαμαρτύρονται
για ελλείψεις
προσωπικού
και υποδομών
στη παιδεία, την
εισοδηματική
πολιτική και
τις συλλογικές
συμβάσεις
(Ριζοσπάστης,
2/9/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

254. 9/09/2016

255. 10/09/2016

10/09/2016

256. 10/09/2016

257. 11/09/2016

258. 12/09/2016

259. 13/09/2016

126

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Εργαζόμενοι στην
δημόσια υγεία στην
Θεσσαλονίκη

Πορεία
διαμαρτυρίας

ΕυρύτεροςΔημόσιος ΠΟΣΠΕΡΤ
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

ΕΣΥΕΑ

Ιδιωτικός/
δημόσιος &
ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ

Ιδιωτικός
τομέας.

Εργαζόμενοι στο
MEGA

Ιδιωτικός
τομέας

Δημόσιος
τομέας

Τοπικό

Επιχειρησιακό

Απεργία

Κλαδικό

Απεργία

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ

Συλλαλητήριο
με αφορμή την
Έκθεση της
Θεσσαλονίκης

Επιχειρησιακό

Κινητοποιήσεις
και απεργία

Σωματείο
Εργαζομένων
Πτηνοτροφικών
Επιχειρησιακό
Επιχειρήσεων «Ζούρα
ΑΕ»

Παράσταση
διαμαρτυρίας
έξω από τα
δικαστήρια της
Χαλκίδας

ΠΟΕ ΟΤΑ - ΑΔΕΔΥ

Παράσταση
διαμαρτυρίας έξω
από τα γραφεία
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
όπου βρίσκονταν
σε εξέλιξη η
συζήτηση για
την κοινωνική
πολιτική.

Κλαδικό
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Διαμαρτύρονται
για έλλειψη
χρηματοδότησης
και έλλειψη
προσωπικού
(Health Daily,
9/9/2016)

24ωρη

24ωρη

Αλληλεγγύη στους
εργαζόμενους
ιδιωτικών καναλιών
και αντιδρώντας
στο «μαύρο» των
ιδιωτικών καναλιών
που δεν πήραν
άδεια (Espresso,
9/9/2016)

Αλληλεγγύη στους
εργαζόμενους
ιδιωτικών καναλιών
και αντιδρώντας
στο «μαύρο» των
ιδιωτικών καναλιών
που δεν πήραν
άδεια (Η Αυγή,
10/9/2016)

Διαμαρτύρονται για
την εισοδηματική
πολιτική της
κυβέρνησης.
(Δημοκρατία,
10/9/2016)

Διεκδικούν
Αναστολή του
καταβολή
βραδινού δελτίου δεδουλευμένων και
ειδήσεων
διασφάλιση θέσεων
εργασίας.
Διαμαρτύρονται
ενάντια στον
πλειστηριασμό του
πτηνοτροφείου και
απαιτούν καταβολή
δεδουλευμένων
και διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
8/9/2016)

Καταγγέλλουν
τη συζήτηση ως
υποκριτική όταν,
όπως υποστηρίζουν,
οι αποφάσεις της
ΕΕ σφαγιάζουν
στην κυριολεξία
συντάξεις και
ασφαλιστικά
δικαιώματα (Kontra
News, 14/9/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

260. 13/09/2016

Ιδιωτικός
τομέας

261. 15/09/2016

262. 15/09/2016

263. 15/09/2016

264. 15/09/2016

Δημόσιος
τομέας

ΔΕΚΟ

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)
Εργαζόμενοι σουπερ
μάρκετ Καρυπίδη

επιχειρησιακό

ΔΟΕ

Κλαδικό

Συνδικάτο
εργαζομένων ΟΑΣΑ

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι
Νοσοκομείου
Ευαγγελισμός

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι
Νοσοκομείου
Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

265. 17/09/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

266. 21/09/2016

Δημόσιος
τομέας.

ΟΑΣΘ

Ν. Ευαγγελισμός

Κλαδικό

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
14/09/2016).

Πορεία
διαμαρτυρίας έξω
από τη ΔΕΘ.

Διαμαρτύρεται
για τις αλλαγές
στο ολοήμερο.
Νηπιαγωγείο
(Ημερησία,
3/09/2016)

απεργία

24ωρη

Στάση εργασίας

Εναντιώνονται
στις πολιτικές της
διοίκησης για τα
δρομολόγια που
όπως ισχυρίζονται
ταλαιπωρούν
το επιβατικό
4ωρες από
κοινό Διεκδικούν
έναρξη της
συλλογική σύμβαση
βάρδιας έως
εργασίας και
της 9 πμ,
διαμαρτύρονται
και από τις 21 μμ
με τα σχέδια της
έως την λήξη
διοίκησης για
της βάρδιας.
έλεγχο και πώληση
εισιτηρίων από τους
Οδηγούς (Kontra
News, 14/9/2016,
H Εφημερίδα
των Συντακτών
15/9/2016)

Διαμαρτύρονται
για τα προβλήματα
υποστελέχωσης
και συνθηκών
εργασίας (καταβολή
δεδουλευμένων
κ.λπ) (Ριζοσπάστης,
20/9/2016)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

Διαμαρτύρονται
για τα προβλήματα
υποστελέχωσης και
συνθηκών εργασίας
(Ριζοσπάστης,
20/9/2016)

Στάση εργασίας

Επιχειρησιακό

Επίσχεση
εργασίας

Διαρκείας
(12 ημέρες)

επιχειρησιακό

Πορεία
διαμαρτυρίας στη
Βουλή.

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Freddo, 17/9/,
Sport Day,
29/9/2016)

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
22/9/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

απεργία

2223/09/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΠΝΟ

268. 22/09/2016

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
Εργαζομένων στις
Μονάδες και στα
Σχολεία Ειδικής
Αγωγής

267.

Κλαδικό

Επιχειρησιακό

Ιδιωτικός
τομέας

Παράρτημα
Βορείων Προαστίων
Συνδικάτου
Επισιτισμού Αττικής

270. 23/09/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι της
εταιρίας ΒΕΜΕΚΕΠ
Επιχειρησιακό
του κλάδου Μετάλλου

271. 24/09/2016

ΔΕΚΟ

ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ Διακλαδικό

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων στα
Τσιμέντα Χαλκίδας

Επιχειρησιακό

ΕΥΔΑΠ

Επιχειρησιακό

269. 22/09/2016

272. 23/09/2016

273. 27/09/2016

128

ΔΕΚΟ

27/09/2016

ΔΕΚΟ

27/09/2016

Ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

ΕΥΑΘ

ΕΥΑΘ

τοπικό

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό
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απεργία

48ωρη

24ωρη

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
έξω από τα
δικαστήρια στο
Βόλο

Διεκδικούν
επαναπρόσληψη
απολυμένης
(Ριζοσπάστης,
20/9/2016)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας και
κοινή συνέντευξη
τύπου.

Ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις (Η
Αυγή, 24/9/2016)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
έξω από τα
δικαστήρια στη
Χαλκίδα

Απεργία

Συλλαλητήριο

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
21/9/2016)

Διεκδικούν
επαναπρόσληψη
απολυμένης που
διεκδικούσε
ωράριο σύμφωνα
με την συλλογική
της σύμβαση
(Ριζοσπάστης, 2016)

Κινητοποίηση
διαμαρτυρία
έξω από την
επιχείρηση MAX
PERRY

Απεργία

Αντιδρά στην
μείωση των
επικουρικών
συντάξεων,
διεκδικεί
καταπολέμηση της
μαύρης εργασίας,
και ναυτολόγηση
μέσω του Γραφείου
Ευρέσεως Ναυτικής
Εργασίας (www.
tvxs.gr, 21/9/2016)

Διεκδικούν για
επαναπρόσληψη
118 απολυμένων
(Ριζοσπάστης,
23/9/2016)

24ωρη

24ωρη

Διεκδικούν την
αποτροπή της
ιδιωτικοποίησης
(Μακελειό,
24/9/2016)

Διεκδικούν την
αποτροπή της
ιδιωτικοποίησης
(Ριζοσπάστης,
27/9/2016)

Διεκδικούν την
αποτροπή της
ιδιωτικοποίησης
(Μακεδονία,
27/9/2016)

α/α Ημερομηνία

274. 27/09/2016

275. 27/09/2016

276. 28/09/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιο

ΔΕΚΟ

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Σωματείο
εργαζομένων του
Επιχειρησιακό
ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ)

Στάση εργασίας

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

ΠΟΣΔΕΠ

277. 28/09/2016

Δημόσιος
τομέας

ΟΕΝΓΕ
(Νοσοκομειακοί
Γιατροί)

278. 28/09/2016

Δημόσιος
τομέας

Ευέλικτα
απασχολούμενοι στην
δημόσια εκπαίδευση

279. 28/09/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Ξενοδοχοϋπάλληλοι

280. 28/09/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματεία και φορείς
της Θεσσαλονίκης

Κλαδικό

Συλλαλητήριο

Κλαδικό

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο
οικονομικών.

Κλαδικό

Στάση εργασίας

2ωρη

Συμπαραστέκονται
στον αγώνα κατά
της ιδιωτικοποίησης
των ΔΕΚΟ
(Ριζοσπάστης,
27/9/2016)

Διεκδικούν την
αποτροπή της
ιδιωτικοποίησης
(Kontra News,
24/9/2016)

Διαμαρτύρονται
για την έλλειψη
επαρκούς
χρηματοδότησης
των Πανεπιστημίων
(Kontra News,
21/9/2016)
3ωρη

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων και
χρηματοδότηση
των νοσοκομείων
(Ριζοσπάστης,
22/9/2016, Kontra
News, 23/9/2016)

Διεκδικούν σταθερή
απασχόληση και
όχι απολύσεις
(Ριζοσπάστης,
27/9/2016)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στην Αθήνα

Κλαδικό

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Εργασίας στην
Αθήνα.

Διαμαρτύρονται
για τις περικοπές
στο εφάπαξ
(Δημοκρατία,
28/9/2016)

Τοπικό

Συγκέντρωση
στην Θεσσαλονίκη

Ενάντια στην
ένταξη στο
υπερταμείο των
ΔΕΚΟ (Ριζοσπάστης,
28/9/2016)

Στάση εργασίας

Ενάντια στις
αυθαίρετες διώξεις
των εργαζομένων,
και στις κακές
συνθήκες εργασίας
(Press Time,
1/10/2016)

Οκτώβριος

281. 1/10/2016

Δημόσιο

Εργαζόμενοι Δήμου
Ηλιούπολης

282. 1/10/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΕΣΥΕΜΘ Εργαζόμενοι
στις εφημερίδες
κλαδικό
Μακεδονίας Θράκης

Επιχειρησιακό

Απεργία

24ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων
εννέα μηνών (Αξία,
1/10/2016)

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

283. 4/10/2016

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων στο
Σικιαρίδειο

284. 5/10/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Σωματεία
Κλαδικό
ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Στάσεις εργασίας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
Λιπάσματα Καβάλας

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικαλιστικές
οργανώσεις από
την βιομηχανία που
συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
έξω από τα
Δικαστήρια
Καβάλας.

Κλαδικό

285. 5/10/2016

286. 6/10/2016

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Διεκδικούν
ανάκληση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
4/10/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Διαμαρτύρονται
για τις περικοπές
συντάξεων
(Ριζοσπάστης,
5/10/2016)

Επαναπρόσληψη
απολυμένων
(Ριζοσπάστης,
5/10/2016)

Διεκδικούν
συλλογικές
συμβάσεις, αυξήσεις
στους μισθούς
(Ριζοσπάστης, 4 και
6/10/2016)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας

287. 6/10/2016

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕ ΟΤΑ

Κλαδικό

Στάση εργασίας

4ωρη

288. 6/10/2016

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕΔΗΝ Εργατικά
Κέντρα

Κλαδικό

Στάση εργασίας

4ωρη

289. 6/10/2016

Δημόσιος
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων στο
Σικιαρίδειο

Επιχειρησιακό

Παράσταση
διαμαρτυρίας

290. 7/10/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΕΣΥΕΜΘ Εργαζόμενοι
στις εφημερίδες
Τοπικό
Μακεδονίας Θράκης

Απεργία

Ιδιωτικός/
ευρύτερος
δημόσιος
τομέας

ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΣΥΕΑ.

Στάση εργασίας

291. 10/10/2016
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24ωρη

5ωρη

Συγκέντρωση στα
δικαστήρια της
Ευελπίδων για
συμπαράσταση
στον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας που
παραπέμπεται
σε δίκη για τις
κινητοποιήσεις του
2010 (Ριζοσπάστης,
6/10/2016)

(Ριζοσπάστης,
4/10/2016)

Διεκδικούν
ανάκληση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
6/10/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων
εννέα μηνών (Αξία
1/10/2016)

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
Εργαζόμενων στους
τηλεοπτικούς
σταθμούς, στα
ιδιωτικά κανάλια
Ζητούν διασφάλιση
θέσεων εργασίας (Η
Αυγή, 8/10/2016)

α/α Ημερομηνία

292. 12/10/2016

293. 17/10/2016

294. 17/10/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)
Ιδιωτικός
τομέας

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Ξενοδοχοϋπάλληλοι
της Αττικής.

Απεργία

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτα που
πρόσκεινται στο
ΠΑΜΕ

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στη
Γενική Κλινική
EUROMEDICA

Σωματεία και φορείς
της Ικαρίας

295. 18/10/2016

296. 18/10/2016

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Ιδιωτικός
τομέας

Κλαδικό

Κλαδικό

Επιχειρησιακό

Τοπικό

Συνδικάτο Γάλακτος
Τροφίμων και ποτών τοπικό
Ν. Αργολίδας

24ωρη

3ωρη

Διεκδικούν
επιδότηση των
εργαζομένων
λόγω πυρκαγιάς
και καταστροφής
του εργοστασίου
«Εσπερίδες»
στις 31/08/
(Ριζοσπάστης,
18/10/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας στο
Νομό Ηρακλείου.

Εργαζόμενοι
στο Ξενοδοχείο
επιχειρησιακό
ιδιοκτησίας «Χανδρή».

Στάση εργασίας

298. 18/10/2016

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι στις
Κοινωνικές Δομές
Αντιμετώπισης της
Φτώχειας

κλαδικό

299. 19/10/2016

ΕυρύτεροςΔημόσιος ΠΟΣΠΕΡΤ
τομέας

Πανελλαδική
κινητοποίηση έξω
από το υπουργείο
Εργασίας

Κλαδικό

Στάση εργασίας

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
πέντε μηνών
(Ριζοσπάστης,
18/10/2016)

Διεκδικούν
στελέχωση και
ενίσχυση των
υποδομών των
μονάδων υγείας
του Νησιού
(Ριζοσπάστης,
18/10/2016)

Συλλαλητήριο

Ιδιωτικός
τομέας

297. 18/10/2016

Απαιτούν
συλλογικές
συμβάσεις και
αναπλήρωση
απωλειών
(Ριζοσπάστης,
6/10/2016)

Συλλαλητήριο

Στάση εργασίας

Αντιδρούν
στις περικοπές
του Εφάπαξ
(Ριζοσπάστης,
10/10/2016)

Διεκδικούν
διασφάλιση θέσεων
εργασίας από
την πώληση των
εγκαταστάσεων
και κλείσιμο του
ξενοδοχείου για
λόγους ανακαίνισης
(Ριζοσπάστης,
18/10/2016)

4ωρη

Διεκδικούν
καταβολή
Δεδουλευμένων
τεσσάρων μηνών
(Ριζοσπάστης,
18/10/2016)
(Γαύρος)
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α/α Ημερομηνία

300. 20/10/2016

301. 20/10/2016

302. 20/10/2016

303. 20/10/2016

304. 22/10/2014

305. 21/10/2016

132

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας.

Ιδιωτικός
τομέας.

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Στάση εργασίας

4ωρη

Στάση εργασίας.

Δεύτερη
εβδομάδα
συνεχόμενων
στάσεων
εργασίας

Κλαδικό

Σωματείο
εργαζομένων
επιχειρησιακό
οινοποιίας Μπουτάρη

Πανελλήνια Ένωση
Ελαιοουργοσαπωνοποιών

Σωματείο
Εργαζομένων στις
Κτηριακές Υποδομές

κλαδικό

Κλαδικό

Δημόσιος
τομέας

Ομοσπονδία
Διοικητικού
Προσωπικού
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
εταιρία «Τοξότης ΑΕ»
Επιχειρησιακό
που απασχολούνται
στα έργα της ΔΕΔΔΗΕ.

Κλαδικό
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Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στα δικαστήρια
Χαλκίδας

Στάση εργασίας

απεργία

απεργία

3ωρη

48ωρη

48ωρη

Διεκδικούν
προσλήψεις
προσωπικού και
βελτίωση της
ασφάλειας στους
χώρους εργασίας
(Θεσσαλία Βόλου, 18
/10/2016)
Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
ενός έτους
Παπουτσάνη
(Ριζοσπάστης,
20/10/2016)

Απαιτούν
την αθώωση
συνδικαλιστών που
δικάζονται επειδή
περιφρουρούσαν
την απεργία
τους με αίτημα
την ανάκληση
απόλυσης από
τον Παπουτσάνη
(Ριζοσπάστης,
20/10/2016).
Διαμαρτύρονται
ενάντια στην
ένταξη της εταιρίας
στο Ταμείο
Ιδιωτικοποιήσεων
(Ριζοσπάστης,
20/10/2016)
Συμπαραστέκονται
στην δίκη των
διοικητικών
υπαλλήλων που
απείχαν από τα
καθήκοντά τους
λόγω απεργιακών
κινητοποιήσεων
του κλάδου
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
22/10/2016)
Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
21/10/2016)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Δημόσιος
τομέας

ΕΥΝΑΠ
(Νοσοκομειακοί
γιατροί)

Κλαδικό

Στάση εργασίας

307. 24/10/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στους
παιδικούς σταθμούς
«Παιδική στέγη»

Επιχειρησιακό

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Εργασίας.

308. 25/10/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο Οικοδόμων
Κλαδικό
Αθήνας

Ιδιωτικός
τομέας

Ένωση Συντακτών
Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας
και Εύβοιας στην
Επιχειρησιακό
εφημερίδα Μαγνησία
Βόλου.

α/α Ημερομηνία

306. 24/10/2016

309. 26/10/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

4ωρη

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
εννέα μηνών
(Ριζοσπάστης,
27/10/2016)

Διεκδικούν
μέτρα στήριξης
των ανέργων
(Ριζοσπάστης,
20/10/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας
στο υπουργείο
Εργασίας.
απεργία

24ωρη

Διεκδικούν
συλλογικές
συμβάσεις με
πλήρη απασχόληση
(Μαγνησία Βόλου,
26/10/2016)

24ωρη

Ανάκληση
απολύσεων για
συνδικαλιστικούς
λόγους
(Ριζοσπάστης,
1/11/2016)

Νοέμβριος

310. 1/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων στην
Microfill

311. 2/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Λάρισας

Ιδιωτικός
τομέας

Πανελλήνιος Σύλλογος ΟμοιοεπαγγελΦυσικοθεραπευτών. ματικό

312. 2/11/2016

313. 2/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Σωματείο
εργαζομένων

στο εργοστάσιο
«Κολιός» στο Κορωπί

Επιχειρησιακό

απεργία

Τοπικό

Πανθεσσαλικό
συλλαλητήριο

Επιχειρησιακό

Στάση εργασίας

απεργία

Διεκδικούν
προστασία από
απολύσεις των
επικουρικών
γιατρών και
προσλήψεις
πρόσθετου
προσωπικού
(Ελεύθερη Ώρα)

Ενάντια
στην ανεργία
(Ριζοσπάστης,
26/10/2016)

4ωρη

24ωρη

Διεκδικούν επίδομα
ανθυγιεινής
εργασίας και
κάλυψη των
αναγκών των
νοσοκομείων σε
φυσικοθεραπευτές
(Health Daily,
2/11/2016)
Ενάντια στην
τρομοκρατική
απόλυση
(Ριζοσπάστης,
3/11/2016)
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α/α Ημερομηνία

314. 3/11/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
315. 3-9/11/2016
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

ΕΥΝΑΠ –
Νοσοκομειακοί
Γιατροί

Στάση εργασίας

κλαδικό

Εργαζόμενοι στην
εργολαβική εταιρία
επιχειρησιακό
τις ΔΕΗ, ΤΡΙΚΑΤ –
ΑΕΚΤΕ (ΓΑΝΤΖΟΎΛΑΣ)

Επίσχεση
εργασίας
απεργία

316. 6/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΟΙΥΕ

317. 8/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στον
επιχειρησιακό
Αστέρα Βουλιαγμένης

318. 6/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Κλαδικό

Επιχειρήσεις
επιχειρησιακό
μαρμάρων στη Δράμα

απεργία

4ωρη

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
(Ριζοσπάστης,
9/11/2016).
24ωρη
24ωρη

συλλαλητήριο

Δημόσιος
τομέας

ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ ΟΤΑ

τομεακό

Στάση εργασίας

3ωρη

320. 9/11/2016

ΔΕΚΟ

Σωματείο
ηλεκτροδηγών του
ΗΣΑΠ

Ομοιοεπαγγελματικό

Στάση εργασίας

5ωρη

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι του
MEGA

επιχειρησιακό

Συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας και 4ωρες
στάσεις εργασίας

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στην
εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ
ΑΕ»

Επιχειρησιακό

απεργία

9, 10,
11/11/2016

322. 9/11/2016
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Ενάντια στην
κυριακάτικη
αργία (Ημερησία,
3/11/2016)
Διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
8/11/2016)

Με αφορμή
θανατηφόρο
εργατικό ατύχημα,
διαμαρτύρονται για
έλλειψη προστασίας
μέτρων υγιεινής
και ασφάλειας
(Ριζοσπάστης,
9/11/2016)

319. 9/11/2016

321.

Διεκδικούν
προστασία από
απολύσεις των
επικουρικών
γιατρών και
προσλήψεις
πρόσθετου
προσωπικού
(Health Daily,
27/10/2016)

Πολυήμερη

Στάση εργασίας
για τις ρυθμίσεις
στεγαστικών
δανείων
του Ταμείου
Παρακαταθηκών
(Kontra News,
2/11/2016)
(Kontra News,,
8/11/2016)

Διεκδικούν
δεδουλευμένα
6 μηνών και
διασφάλιση θέσεων
εργασίας
Διεκδικούν
δεδουλευμένα
(Ριζοσπάστης,
9/11/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)
Στάση εργασίας

323. 14/11/2016

Δημόσιος
τομέας

Νοσοκομειακοί
Γιατροί Αττικής
ΟΕΝΓΕ

324. 14-15 2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργολαβικοί
εργαζόμενοι στον
Ευαγγελισμό

Επιχειρησιακό

ΔΕΚΟ

Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

Διεπιχειρησιακό

325. 15/11/2016

16/11/2016

18/11/2016

21/11/2016

23/11/2016

24/11/2016

25/11/2016

ΔΕΚΟ

ΔΕΚΟ

ΔΕΚΟ

ΔΕΚΟ

ΔΕΚΟ

ΔΕΚΟ

Εργαζόμενοι ΗΣΑΠΤΡΑΜ
Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

Σωματεία ΜΕΤΡΟΤΡΑΜ

Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

διεπιχειρησιακό

Διεπιχειρησιακό

Διεπιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Διεπιχειρησιακό

απεργία

3μμ

48ωρη

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

4ωρη

4ωρη

4ωρη

4ωρη

4ωρη

4ωρη

4ωρη

Προσλήψεις
μόνιμου
προσωπικού,
μη απόλυση
επικουρικών ιατρών
(Καθημερινή,
12/11/2016)
Καταβολή
δεδουλευμένων
(Μακελειό,
10/11/2016)
Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Δημοκρατία,
14/11/2016)

Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών ΣΤΑΣΥ
και ΟΣΥ (H Αυγή,
16/11/2016)
Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Δημοκρατία,
14/11/2016)
Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Δημοκρατία,
14/11/2016)
Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Δημοκρατία,
14/11/2016)
Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Καθημερινή,
16/11/2016)
Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Δημοκρατία,
14/11/2016)
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26/11/2016

28/11/2016

30/11/2016

2/12/2016

326. 18/11/2016

327. 18/11/2016

328. 21/11/2016

329. 23/11/2016
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Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

ΔΕΚΟ

ΔΕΚΟ

ΔΕΚΟ

ΔΕΚΟ

Ιδιωτικός
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

Στάση εργασίας

Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ

Σωματεία ΗΣΑΠΜΕΤΡΟ-ΤΡΑΜ
Εργαζόμενοι του
MEGA

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕΔΗΝ

Δημόσιο

Πανελλήνια
Συνδικαλιστική
Ομοσπονδία
Νοσηλευτικού
Προσωπικού
(ΠΑΣΟΝΟΠ)

Δημόσιος
τομέας

Διεπιχειρησιακό

Διεπιχειρησιακό

Διεπιχειρησιακό

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

Διεπιχειρησιακό

Στάση εργασίας

Επιχειρησιακό

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω
από την ALPHA
BANK

κλαδικό

Κλαδικό

Εργαζόμενοι στο Δήμο
Επιχειρησιακό
Χανίων
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4ωρη

4ωρη

4ωρη

4ωρη

Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Καθημερινή,
16/11/2016)
Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Καθημερινή,
16/11/2016)
Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Καθημερινή,
16/11/2016)

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων
επτά μηνών (Η
Αυγή, 18/11/2016)

Διεκδικούν
ενίσχυση των
υποδοών και
χρηματοδότησης
του νοσοκομείου
Ικαρίας

Συμμετοχή στην
κινητοποίηση
των εργαζομένων
του νοσοκομείου
Ικαρίας στην
κινητοποίηση έξω
από το υπουργείο
Εργασίας

(Kontra News,
18/11/2016)

Αντιτίθενται σε
μισθολογικές
απώλειες της τάξης
των 150 ευρώ
(Kontra News,
21/11/2016).

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Στάση εργασίας

Αντιδρούν στην
συγχώνευση
υπηρεσιών
ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ
(Καθημερινή,
16/11/2016)

4ωρη

Αντιδρούν στην
έλλειψη ατομικών
μέτρων προστασίας
(Χανιώτικα Νέα,
24/11/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

330. 24/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

ΠΝΟ

κλαδικό

απεργία

24ωρη

331. 24/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι
επισιτισμού –
τουρισμού Αττικής

Κλαδικό

απεργία

24ωρη

Δημόσιος
τομέας

ΟΕΝΓΕ

Κλαδικό

332. 24/11/2016

24/11/2016

333. 25/11/2016

Δημόσιο

Ιδιωτικός
τομέας

ΑΔΕΔΥ

Εργαζόμενοι στο
εργοστάσιο «ΑΦΟΙ
ΒΛΑΧΟΥ»

Διατομεακό

Επιχειρησιακό

334. 26/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ

335. 28/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Συνδικάτο
Εργατοϋπαλλήλων
κλαδικό
Επισιτισμού Αττικής.

Επιχειρησιακό

απεργία

24ωρη

Απεργία

24ωρη

Κυλιόμενες
4ωρες
στάσεις εργασίας

Διεκδικούν,
ενίσχυση του ΝΑΤ
και προστασία
του επικουρικού,
διατήρηση των
οργανικών
συνθέσεων των
επιβατηγών πλοίων,
μέτρα για την
αντιμετώπιση προς
ανεργίας. (Kontra
News, 2/11/2016)
Υπερασπίζονται
το εφάπαξ
(Ριζοσπάστης,
11/11/2016)

Ανάκληση
απολύσεων των
επικουρικών ιατρών
και χρηματοδότηση
νοσοκομείων
(Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
9/11/2016)
Διεκδικούν (ΑΔΕΔΥ)
Σταμάτημα
αξιολόγησης,
Προσλήψεις
προσωπικού σε
τομείς κοινωνικών
αναγκών,
κατάργηση
προς ευέλικτης
απασχόλησης,
σταθερές
θέσεις εργασίας
(Ελεύθερος Τύπος,
ελευθερία Ηπείρου
9/11/2016)
Διεκδικούν
κατάργηση
των γραφείων
ενοικίασης των
εργαζομένων
(Ριζοσπάστης,
22/11/2016).

Διεκδικούν
καταβολή
δεδουλευμένων 9
μηνών (Μακελειό,
26/11/2016)

Επίσχεση
εργασίας
Στάση εργασίας.

3ωρη

Αντιτίθενται στις
περικοπές του εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων (Ριζοσπάστης, 27/11/2016)
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Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

α/α Ημερομηνία

Ιδιωτικός
τομέας

336. 30/11/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

337. 30/11/2016

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Εργαζόμενοι στην
επιχείρηση «Αφοι
Βλάχου ΑΕ»

απεργία

Σωματείο
εργαζομένων στη
ΛΑΡΚΟ

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Απεργία

24ωρη

24ωρη

Κατάργηση
εργολαβιών και
συμβάσεις αορίστου
χρόνου για όλους
τους εργαζόμενους
(Λαϊκός Δρόμος
10/12/2016)

48ωρη

Διαμαρτύρονται
για τις αλλαγές
στο φορολογικό
καθεστώς
των ναυτικών
(Ριζοσπάστης,
7/12/2016)

Δεκέμβριος

338. 1-2/12/2016

4-6/12/2016

6-8/12/2016

10/12/2016

339. 3/12/2016

138

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

ΠΝΟ

ΠΝΟ

ΠΝΟ

ΠΝΟ

Εργαζόμενοι στην
επιχείρηση «Αφοι
Βλάχου ΑΕ»

Κλαδικό

Κλαδικό

Κλαδικό

Κλαδικό

Επιχειρησιακό
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Απεργία

Απεργία

Απεργία

Απεργία

απεργία

Συμβάσεις αορίστου
χρόνου για όλους,
κατάργηση
γραφείων
ενοικίασης
εργαζομένων,
ίση αμοιβή και
δικαιώματα,
ακύρωση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
29/11/2016)

48ωρη

48ωρη

24ωρη

24ωρη

Διαμαρτύρονται
για τις αλλαγές
στο φορολογικό
καθεστώς των
ναυτικών (Kontra
News, 5/12/2016)

Διαμαρτύρονται
για τις αλλαγές
στο φορολογικό
καθεστώς των
ναυτικών (Star
Press 30/11/2016)
Διαμαρτύρονται
για τις αλλαγές
στο φορολογικό
καθεστώς των
ναυτικών (Εστία
10/12/2016)

Συμβάσεις αορίστου
χρόνου για όλους,
κατάργηση
γραφείων
ενοικίασης
εργαζομένων,
ίση αμοιβή και
δικαιώματα,
ακύρωση
απολύσεων
(Ριζοσπάστης,
29/11/2016)

α/α Ημερομηνία

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Εργαζόμενοι του
ξενοδοχείου Athens
Ledra στην Αθήνα.

Κινητοποίηση

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο
εργασίας.
24ωρη

340. 5/12/2016

Ιδιωτικός
τομέας

341. 7/12/2016

Ιδιωτικός/
Συνδικάτα
ευρύτεΚλαδικό
ροςδημόσιος εργαζομένων στα ΜΜΕ
τομέας

Απεργία

Σωματείο
εργαζομένων στη
ΛΑΡΚΟ

Απεργία

342. 7/12/2016

343. 8/12/2016

344. 12/12/2016

345. 13/12/2016

Ιδιωτικός
τομέας.

Δημόσιος &
ευρύτερος
δημόσιος/ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Επιχειρησιακό

Επιχειρησιακό

Διατομεακό

Εργαζόμενοι σουπερ
μάρκετ «Καρυπίδης» επιχειρησιακό
πρώην «Αρβανιτίδης».

Συνδικάτο
τηλεπικοινωνιών
Αττικής.

Κλαδικό

24ωρη

Απεργία

24ωρη

Καταβολή
δεδουλευμένων και
διασφάλιση των
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
4/12/2017)

Στα πλαίσια της
απεργίας της ΓΣΕΕ
στις 8 12/2016 (Ο
Λόγος, 29/11/2016)

Κατάργηση
εργολαβιών και
συμβάσεις αορίστου
χρόνου για όλους
τις εργαζόμενους
(Λαϊκός Δρόμος
10/12/2016)
Ενάντια στην
εισοδηματική
πολιτική τις
αλλαγές τις
εργασιακές
σχέσεις, και τον
συνδικαλιστικό
νόμο (Kontra
News, Η Εφημερίδα
των Συντακτών,
3/11/2016,
Ημερησία,
6/12/2016)

Καταβολή
δεδουλευμένων
και διασφάλιση
θέσεων εργασίας
(Ριζοσπάστης,
14/09/2016)

Πορεία
διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο
Μακεδονίας
Θράκης.

Κατά την διάρκεια
της απεργίας των
εργαζομένων
της 360 Connect
διευθυντής
τραυμάτισε με
μηχανή απεργό.
(Ριζοσπάστης,
13/12/2016)

Συγκέντρωση

Διαμαρτυρία
για επίθεση
διευθυντή σε
απεργό

Διεκδικούν
επαναπρόσληψη
απολυμένων για
Συγκέντρωση
συνδικαλιστικούς
συμπαράστασης
λόγους
(Ριζοσπάστης,
13/12/2016)

346. 13/12/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στα
Λιπάσματα Καβάλας

Επιχειρησιακό

Κινητοποίηση
έξω από τα
δικαστήρια
Καβάλας.

347. 14/12/2016

Δημόσιος
τομέας

ΠΟΕΔΗΝ

Κλαδικό

Στάση εργασίας

5ωρη

(Μακελειό,
10/12/2016)
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α/α Ημερομηνία

348. 15/12/2016

349. 15/12/2016

350. 16/12/2016

351. 16/12/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)
Δημόσιος
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Ιδιωτικός
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)
ΟΕΝΓΕ

Σωματείο
εργαζομένων
Παπαστράτος

Κλαδικό

Επιχειρησιακό

Συνδικάτο Μετάλλου
Κλαδικό
Αττικής

Σωματεία Πρέβεζας

Τοπικό

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

353. 21/12/2016

Δημόσιος
τομέας

354. 21/12/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργαζόμενοι στον
«Πήγασο» του Ομίλου Επιχειρησιακό.
Μπόμπολα

Απεργία

355. 22/12/2016

Ιδιωτικός
τομέας

Εργατικό Κέντρο
Άρτας

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στην κεντρική
πλατεία
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Τοπικό
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Παράσταση
διαμαρτυρίας
έξω από τα
δικαστήρια για τους
πλειστηριασμούς
σπιτιών
(Ριζοσπάστης,
16/12/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Πανελλήνια
Ένωση Έκτακτου
Προσωπικού του
ΥΠΠΟ

Επιχειρησιακό.

Παράσταση
διαμαρτυρίας στο
υπουργείο εργασίας
για τους άνεργους
μεταλλεργάτες
(Ριζοσπάστης,
16/12/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας

Σωματείο
εργαζομένων UNIFY

Επιχειρησιακό.

Παράσταση
διαμαρτυρίας στο
εργοστάσιο της
Εταιρίας στον
Ασπρόπυργο για την
επαναπρόσληψη
απολυμένης
(Ριζοσπάστης,)

κινητοποίηση

Ιδιωτικός
τομέας

352. 17/12/2016

Διαμαρτύρονται
για τον νέο
ασφαλιστικό νόμο
(Ριζοσπάστης,
16/12/2016)

Παράσταση
διαμαρτυρίας στο
Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους.

Απαιτούν
επαναπρόσληψη
απολυμένης
(Ριζοσπάστης,
17/12/2016)

Στάση εργασίας

Στάση εργασίας

24ωρη

Διεκδικούν
ανανέωση
συμβάσεων
στην Εφορία
Αρχαιοτήτων
Αττικής (Η Αυγή,
20/12/2016).

Διεκδίκηση
δεδουλευμένων (Η
Αυγή, 2016)

Διεκδικεί
καταβολή μισθών
δεδουλευμένων
στους εργαζόμενους
του Νοσοκομείου
και υπογραφή
συμβάσεων
αορίστου χρόνου
(Ριζοσπάστης,
22/12/2016)

α/α Ημερομηνία

356. 22/12/2016

Πεδίο
απεργίας
(Δημόσιος
/ Ιδιωτικός
τομέας)

Ιδιωτικός
τομέας

357. 22/12/2016

Δημόσιος
τομέας

Επιμέρους
Σωματείο κήρυξης
πεδίο απεργίας
απεργίας ως
(διατομεακό
προς τον βαθμό
/ τομεακό
(συνομοσπονδία /
/ κλαδικό /
ομοσπονδία /εργατικό
επιχειρησιακό
κέντρο / πρωτοβάθμιο
/ ομοιοσωματείο)
επαγγελματικό)

Διάρκεια
Προσφυγή
απεργίας (24ωρη
εργοδότη στη
/
Μορφή
Αιτήματα απεργίας δικαιοσύνη
κινητοποίησης
(οικονομικά/
(παράνομη/
48ωρη,
(απεργία/ στάση συνεχόμενη
υπογραφή σσε /
καταχρηστική)
εργασίας)
είδη θεσμικών κ.λπ) και αποτέλεσμα
/αόριστης
δικαστικής
διάρκειας / στάση
απόφασης
εργασίας)

Σωματείο
εργαζομένων στη
ΛΑΡΚΟ

Στάση εργασίας

Επιχειρησιακό

Σύλλογος υπαλλήλων
επιχειρησιακό
Περιφέρειας Αττικής.

Παράσταση
διαμαρτυρίας

358. 22/12/2016

Δημόσιος
τομέας

ΟΕΝΓΕ

Παράσταση
διαμαρτυρίας

359. 29/12/2016

Δημόσιος
τομέας

Εργαζόμενοι
αποχετευτικού
δικτύου Παιανίας

Κλαδικό

Στάση εργασίας

Διεκδικούν
κατάργηση
εργολαβιών
και συμβάσεις
αορίστου χρόνου
(Ριζοσπάστης,
22/11/2016)

Αντιδρούν στην
αλλαγή του
εσωτερικού
κανονισμού
λειτουργίας
(Ριζοσπάστης,
22/11/2016)

Ενάντια στον
ασφαλιστικό νόμο
(Ριζοσπάστης,
22/12/2016)

Διεκδικούν
την ανανέωση
συμβάσεων
(Ριζοσπάστης,
3/01/2017)
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