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Από τις αρχές Μάρτη 2017, απλήρωτοι/ες καθαριστές και καθαρίστριες από τα ΙΚΑ Ζωγράφου και 

Μεταξουργείου ξεκίνησαν έναν αγώνα ενάντια στο αφεντικό τους, τον εργολάβο Ιωάννη Μούρτζη, 

ιδιοκτήτη της επιχείρησης “The Brothers”. 
 
Αρχικά, όσοι/ες δούλευαν στο ΙΚΑ Ζωγράφου ζήτησαν από το αφεντικό να τους πληρώσει τα 

δεδουλευμένα μηνών που τους χρωστούσε, αλλά αυτός αρνήθηκε. Έτσι, τρεις καθαριστές/ριες απ’ το ΙΚΑ 

αυτό, μαζί μ’ έναν ακόμη απ’ το ΙΚΑ Μεταξουργείου, έκαναν καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας. Αμέσως μετά την καταγγελία, o εργολάβος απέλυσε τους/τις πρώτους/ες και εξανάγκασε σε 

παραίτηση τον τελευταίο. Στη διαδικασία επίλυσης της εργατικής διαφοράς επανέλαβε την πρόθεσή του 

να μην πληρώσει τα δεδουλευμένα. 

 
Μετά τις απολύσεις, ο αγώνας κινήθηκε γύρω από δύο άξονες: ένα θεσμικό, δηλαδή την κατάθεση αγωγής 

εναντίον του εργοδότη και έναν κινηματικό, δηλαδή μοιράσματα και κουβέντες με τους συναδέλφους και 

τις συναδέλφισσες σ’ όλα τα κτίρια του ΙΚΑ-ΕΦΚΑ που είχε αναλάβει ο Μούρτζης, όπως και παρεμβάσεις 

στους διοικούντες του ΙΚΑ-ΕΦΚΑ. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων ήταν πιεστεί ο εργοδότης να 

πληρώσει από φόβο μήπως χάσει την εργολαβία, καθώς η νομοθεσία που ρυθμίζει το καθεστώς των 

εργολαβιών προβλέπει ακύρωση της εργολαβίας σε περίπτωση «σοβαρής παραβίασης» της εργατικής 

νομοθεσίας –η μη καταβολή δεδουλευμένων συνιστά «σοβαρή παραβίαση»–. Παρόλ’ αυτά, οι αγαστές 

σχέσεις ΙΚΑ-ΕΦΚΑ και εργολάβου τον προστάτευσαν• με άλλα λόγια, η διαδικασία «έκπτωσής» του δεν 

ολοκληρώθηκε ποτέ. 

 

Οι αναβολές της δίκης και η καταβολή των δεδουλευμένων 

 
Η δίκη είχε οριστεί αρχικά για τις 5 Οκτώβρη 2017. Ωστόσο, η δικηγόρος του Μούρτζη κατάφερε να πάρει 

αναβολή για τις 11 Γενάρη 2018. Λίγες μέρες πριν απ’ τη δεύτερη δικάσιμο, η εν λόγω κυρία επικοινώνησε 

με τους/τις απολυμένους/ες και τους πρότεινε συμβιβασμό: αν έπαιρναν πίσω την αγωγή, ο εργολάβος θα 

πλήρωνε τα δεδουλευμένα (όχι όμως και τις υπερημερίες λόγω εκδικητικής απόλυσης που επίσης 

διεκδικούσαν). Οι καθαριστές/ριες αρνήθηκαν το συμβιβασμό χωρίς δεύτερη σκέψη. Η συστηματική 

εξαπάτηση («δεν έχω λεφτά, γιατί το ΙΚΑ δε με πληρώνει»), η τρομοκράτηση με την παρουσία 

«φουσκωτών» στο χώρο δουλειάς και οι απειλές του τύπου «θα σε βρω και θα σε ξεκοιλιάσω» προς μια 

απ’ τις καθαρίστριες –τις απειλές αυτές ο εργοδότης τις χρεώνει στον αδερφό του, επίσης εργολάβο 

καθαριότητας –είναι πράγματα που δεν εξαγοράζονται τόσο φτηνά. 
 

Παρά την απόρριψη του συμβιβασμού, ο εργοδότης πλήρωσε τα δεδουλευμένα και στους/στις τέσσερις 

πρώην εργαζόμενούς/ές του στις 10 Γενάρη 2018. Δύο ήταν οι κύριοι λόγοι: αφενός το ότι είχε πιεστεί 

αρκετά απ’ τη μέχρι τότε δράση της Πρωτοβουλίας και αφετέρου το ότι ήθελε να προβάλει στους δικαστές 

την εικόνα του συνεργάσιμου εργοδότη. 

 
Η εκδίκαση της αγωγής 

 
Ο εργολάβος κατάφερε να πάρει και δεύτερη αναβολή, με αποτέλεσμα η υπόθεση να εκδικαστεί «τελικά» 

στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 27 Απρίλη 2018. Παρότι η ακροαματική διαδικασία έγινε κανονικά, το 

δικαστήριο δεν εξέδωσε καμία απόφαση, αλλά παρέπεμψε την υπόθεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

λόγω του ύψους των διεκδικούμενων υπερημεριών. 

 

Η εκδικητική μήνυση του αφεντικού 

 

Τον Απρίλη 2017, λίγο μόλις καιρό μετά την έναρξη του αγώνα και τη συγκρότηση της Πρωτοβουλίας, ο 

Μούρτζης κατέθεσε μήνυση για «συκοφαντική δυσφήμιση» εναντίον των τριών απολυμένων του ΙΚΑ 



Ζωγράφου. Μ’ αυτή την κίνηση, επιδίωκε να τους/ις τρομοκρατήσει σε σημείο που να σταματήσουν τον 

αγώνα και ταυτόχρονα να τους/ις τιμωρήσει επειδή είχαν «τολμήσει» να τα βάλουν μαζί του. 

 

Ο Μούρτζης προσπάθησε να «τεκμηριώσει» τις κατηγορίες με «βάση» το πρώτο κείμενο που εξέδωσε η 

Πρωτοβουλία, όπως και κάποια κείμενα τρίτων που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και σχετίζονταν με το 

συγκεκριμένο αγώνα. Έχει σημασία να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο κείμενο της Πρωτοβουλίας που 

μοιράστηκε στα δύο ΙΚΑ του Μεταξουργείου τον Απρίλη 2017, κατήγγειλε τις απαράδεκτες πρακτικές του 

εργοδότη και καλούσε τους/ις εργαζόμενους/ες εκεί να κατέβουν σε κοινό αγώνα μ’ αυτούς/ές του ΙΚΑ 

Ζωγράφου. Ήταν τόσο «συκοφαντικό» που μετά το μοίρασμά του ένας καθαριστής από το ΙΚΑ της οδού 

Μεγάλου Αλεξάνδρου –αυτός που αναφέραμε στην αρχή του κειμένου –αποφάσισε να μπει στον αγώνα, 

προχωρώντας σε καταγγελία στο ΣΕΠΕ και αγωγή εναντίον του εργοδότη, από κοινού με τους/ις άλλους/ες 

τρεις! 

 
Νέο ραντεβού στα δικαστήρια 

 
Από την πρώτη στιγμή που συσταθήκαμε ως Πρωτοβουλία υποστηρίζαμε ότι οι θεσμικοί φορείς (ΣΕΠΕ, 

δικαστήρια κλπ) δεν έχουν φτιαχτεί για να υπηρετούν συμφέροντά μας, αλλά τα συμφέροντα της τάξης 

των αφεντικών. Για μας, το γεγονός ότι η αγωγή δεν έχει εκδικαστεί ακόμη, ενάμιση χρόνο μετά την 

κατάθεσή της, δείχνει τον πραγματικό ρόλο αυτών των μηχανισμών. Ταυτόχρονα όμως πιστεύαμε –και 

ακόμη συνεχίζουμε να πιστεύουμε –ότι τέτοιου είδους μηχανισμοί προσφέρουν στους/ις εργαζόμενους/ες 

τη δυνατότητα να ασκήσουν λίγη παραπάνω (αν και μέσα σε πολύ στενά όρια) πίεση στα αφεντικά όταν 

τα τελευταία δεν θέλουν να πληρώσουν. 

 

Γι’ αυτό το λόγο, αλλά και επειδή εκκρεμεί ακόμη η εκδίκαση της μήνυσης που έχει καταθέσει ο εργοδότης, 

θεωρούμε αναγκαία τη μαζική στήριξη των απολυμένων καθαριστών/ριών στα δικαστήρια στις 23 του 

Γενάρη. Για μια ακόμη φορά, θέλουμε να στείλουμε στους δικαστές και στο Μούρτζη το μήνυμα ότι σ’ 

αυτό τον αγώνα οι απολυμένοι/ες καθαριστές/ριες δεν είναι μόνοι/ες. 

 

Γι’ αυτό λοιπόν, σας καλούμε όλους και όλες να μας στηρίξετε με την παρουσία σας στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οδό Ευελπίδων 14, την Τετάρτη 23/1 στις 8:30 πμ. 
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 Πρωτοβουλία για τους/τις Aπλήρωτους/ες Kαθαριστές/ριες των ΙΚΑ 

 

 

 

 


