
Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα 
Κούνεβα και την κατάργηση του δουλεμπορίου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Πρωτοβουλία  των  90  Σωματείων  για  την  για  την  αλληλεγγύη  στην  Κωνσταντίνα 
Κούνεβα  και  την  κατάργηση  του  δουλεμπορίου  στο  δημόσιο  και  ιδιωτικό  τομέα 
πραγματοποίησε  σήμερα  Τετάρτη  25/02  παράσταση  διαμαρτυρίας  και  συμβολική 
κατάληψη των γραφείων της διοίκησης του ΗΣΑΠ στην οδό Αθηνάς. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  παράστασης  διαμαρτυρίας  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  της 
ΠΕΚΟΠ και της Πρωτοβουλίας Σωματείων με το διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΣΑΠ Α.Ε. 
κ. Παπαθανάση και υπηρεσιακούς παράγοντες. 

Σε αυτήν οι εκπρόσωποι των σωματείων θέσαμε τα αιτήματα για την κατάργηση του 
σύγχρονου δουλεμπορίου και όλων των μορφών ελαστικής και επισφαλούς εργασίας.

Απαιτήσαμε από τη διοίκηση του ΗΣΑΠ:

1) Να καταγγείλει τη σύμβαση με την εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ, στην οποία εργαζόταν η 
Κωνσταντίνα  Κούνεβα.  Πρόκειται  για  εταιρεία  η  οποία,  όπως  προκύπτει  από 
ελέγχους  της  Επιθεώρησης  Εργασίας,  καταγγελίες  της  ΠΕΚΟΠ,  στοιχεία  των 
ίδιων  των  υπηρεσιών  του  ΗΣΑΠ,  συστηματικά  παραβιάσει  την  εργατική  και 
ασφαλιστική νομοθεσία.
2) Απαιτήσαμε το έργο της καθαριότητας του ΗΣΑΠ να καλύπτεται από μόνιμο 
προσωπικό  και  να  γίνουν  οι  αναγκαίες  προσλήψεις  από  τους/τις  ήδη 
εργαζομένους στην καθαριότητα του ΗΣΑΠ, Έλληνες και μετανάστες.

Ύστερα  από  διεξοδική  συζήτηση  συμφωνήθηκαν  τα  ακόλουθα  ανάμεσα  στη 
Διοίκηση του ΗΣΑΠ, την ΠΕΚΟΠ και την Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ

1. Η ΑΕ ΗΣΑΠ, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων,  όσων έχουν υποπέσει 
στην  αντίληψη  των  υπηρεσιακών  παραγόντων  και  του  εγγράφου  της 
επιθεώρησης εργασίας (αρ. πρωτ. 106/21.01.2009)  και των από μέρους της 
ΠΕΚΟΠ καταγγελιών για τις συνθήκες εργασίας (αμοιβές, ασφάλιση κ.λ.π.) 
του  απασχολούμενου  υπό  την   ΟΙΚΟΜΕΤ  ΑΕ  προσωπικού  στην 
καθαριότητα  των  εγκαταστάσεών  της,  θα  προβεί  αμέσως  σε  όλες  τις 
δέουσες  ενέργειες  διαπίστωσης  αντισυμβατικής  συμπεριφοράς  της 
εργολάβου εταιρίας που θα επισύρει την κύρωση της καταγγελίας της με 
αυτήν υφιστάμενης σύμβασης.

2. Η ΑΕ ΗΣΑΠ θα εισηγηθεί σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ως  θέμα  την  πρόσληψη  μόνιμου  προσωπικού  για  τη  διενέργεια  των 
καθαρισμών.



3. Η ΑΕ ΗΣΑΠ θα προβεί άμεσα στη σύνταξη όρων νέου διαγωνισμού για τους 
καθαρισμούς της, σε στενή συνεργασία με την ΠΕΚΟΠ και τα σωματεία των 
εργαζομένων της, προκειμένου με το νέο αυτό διαγωνισμό να προκύψουν 
όροι  πλήρους  διασφάλισης  των  εργασιακών  και  ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων  των  εργαζομένων  στους  καθαρισμούς  σύμφωνα  με  όσα 
προβλέπονται  στις  οικείες  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας  και  στην  εν 
γένει εργατική νομοθεσία και παράλληλα στη διερεύνηση της δυνατότητας 
απευθείας  από  την  ΑΕ  ΗΣΑΠ  της  μισθοδοσίας  του  προσωπικού  του 
εργολάβου. 

Η Πρωτοβουλία Σωματείων θεωρεί ότι αυτές οι δεσμεύσεις δείχνουν ότι η κινητοποίηση 
των πρωτοβάθμιων σωματείων, η συλλογική δράση, η αλληλεγγύη των εργαζομένων 
μπορούν να έχουν αποτελέσματα.

Θα  συνεχίσουμε  τον  αγώνα  ενάντια  σε  όλες  τις  μορφές  του  σύγχρονου 
δουλεμπορίου μέχρι την τελική νίκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ!


