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Προετοιμασία απεργιακών κινητοποιήσεων από τους εργαζομένους του Μετρό 

της Βαρκελώνης κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress 2019 

 

Οι εργαζόμενοι του Μετρό της Βαρκελώνης αποφάσισαν την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, 

σε συνέλευση που συγκάλεσαν, να πραγματοποιήσουν απεργία στις 25, 26, 27 και 28 

Φεβρουαρίου τ.έ., συμπίπτοντας με τον εορτασμό και τη διεξαγωγή της παγκόσμιας 

διοργάνωσης στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας, Mobile World Congress (MWC) 2019, 

προκειμένου να διεκδικήσουν, μεταξύ άλλων μέτρων, τη διαχείριση των περιπτώσεων των 

εργαζομένων που πλήττονται από τον αμίαντο. 

Το συμβούλιο των εργαζομένων συγκάλεσε δύο συνελεύσεις, το πρωινό και το απόγευμα 

της Πέμπτης 24 Ιανουαρίου 2019, στις οποίες οι εργαζόμενοι ψήφισαν τη διακοπή δύο ωρών 

ανά βάρδια, αν και το χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Συνολικά, 415 

εργαζόμενοι ψήφισαν στις συνελεύσεις και 200 έπραξαν υπέρ της μερικής παύσης κατά τη 

διάρκεια του Mobile World Congress, ενώ είχαν άλλες δύο επιλογές. Εάν οι 

διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του μετρό της Βαρκελώνης δεν καταλήξουν σε 

επιτυχημένο συμπέρασμα, το Mobile World Congress, θα αντιμετωπίσει προβλήματα 

κινητικότητας στην πόλη, η οποία αναμένεται να υποδεχθεί αυτές τις τέσσερις ημέρες που 

θα διαρκέσει η έκθεση, περισσότερους από 100.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 

Ένας από τους κύριους λόγους που οδήγησαν την επιτροπή του Μετρό στην απόφαση της 

εν λόγω απεργίας, είναι η ανησυχία του προσωπικού για τη διαχείριση, από πλευράς 

διοίκησης, περιπτώσεων εργαζομένων που έχουν πληγεί από την επαφή με τον αμίαντο 

στο χώρο εργασίας τους. Τα συνδικάτα θεωρούν ότι η εταιρεία δεν παρέχει τις σωστές 

πληροφορίες, καλύπτει το θέμα και δεν εγγυάται ότι όλοι οι εργαζόμενοι που το επιθυμούν, 

έχουν τη δυνατότητα να περάσουν από ιατρικούς ελέγχους. Από την άλλη πλευρά, η 

επιτροπή διεκδικεί μεγαλύτερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους και καταγγέλλει ότι η 

εταιρεία έχει προβεί σε απολύσεις, αναίτια και χωρίς κανένα επιχείρημα. 
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