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ΕΙΗΓΗΗ  

Ζ ζεκεξηλή ζπδήηεζε γίλεηαη, κε ζθνπφ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε φιεο ηηο πιεπξέο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε έλα κεγάιν πξσηαξρηθφ θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο κέησπν πνπ αθνξά άκεζα φιε ηελ 
εξγαηηθή ηάμε. 

Δίλαη νη κηζζνί θαη ηα κεξνθάκαηα θαη νη φξνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 
εθκεηαιιεπηηθή καλία ηνπ θεθαιαίνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν αγψλαο γηα ηελ απφθξνπζε ηεο εληαίαο θαη 
ζρεδηαζκέλεο επίζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ γηα πην κεγάιε θαη αθφκα πην βαζηά εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο 
δχλακεο κε ηε ζπλερή, δξαζηηθή κείσζε κηζζψλ θαη κεξνθάκαησλ θαη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 
απνδηνξγάλσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Έρνπκε ζηα ρξφληα απηά δξακαηηθή επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ φξσλ 
δνπιεηάο θαη ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, δπλακψλεη ε ηάζε ηεο ζρεηηθήο θη απφιπηεο εμαζιίσζεο. Δπνκέλσο, 
ην πξφβιεκα ηεο αχμεζεο κηζζψλ θαη κεξνθάκαησλ απνθηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

Απνθηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ν αγψλαο γηα ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ πνπ είρακε θαη ε 
εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα παξαπέξα νπζηαζηηθέο απμήζεηο. Υσξίο ακθηβνιία ην κέησπν απηφ 
είλαη πνιχ ζθιεξφ κε ηελ θαπηηαιηζηηθή εξγνδνζία θαη ην θξάηνο. 

Σν δήηεκα ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ Εξγαζίαο (Ε), ηεο δηεθδίθεζεο από ην εξγαηηθό 
θίλεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ζπγθξνηεκέλσλ δηθαησκάησλ, γηα ηνπο όξνπο δνπιεηάο, ήηαλ θαη 
παξακέλεη έλα κεγάιν κέησπν ηαμηθήο  αληηπαξάζεζεο κε ην θεθάιαην θαη ηηο δπλάκεηο πνπ ην 
ππεξεηνύλ. 

ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο ηαμηθήο πάιεο, ην εξγαηηθφ θίλεκα θαηέγξαςε θαηαρηήζεηο, ληθεθφξα 
απνηειέζκαηα, πνπ βειηίσλαλ θαη αλαθνχθηδαλ ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα, ε πείξα δείρλεη φηη 
ην θεθάιαην, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ειηγκνχο πνπ έθαλε θάησ απφ ην βάξνο ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη ην 
ζπκβηβαζκφ πνπ ππνρξεσλφηαλ, πνηέ δελ εγθαηέιεηςε ηε πξνζπάζεηα ζπκπίεζεο κηζζψλ θαη δηθαησκάησλ 
πξνο ηα θάησ, γηαηί απηή ε επηδίσμή ηνπ ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηε δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο θεξδνθνξίαο ηνπ. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζηαζεξά πξνζπαζνχζε θαη πνιιέο θνξέο πεηχραηλε λα αθπξψλεη ζηελ 
πξάμε θαηαρηήζεηο πνπ βειηίσλαλ ην κεξνθάκαην, ηνπο φξνπο δνπιεηάο θαη αζθάιηζεο, αλεμάξηεηα αλ 
απηνί έπαηξλαλ θαη ηε κνξθή λφκσλ ηνπ θξάηνπο. 

Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ επηδξνχζε πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επίηεπμε 
θαηαρηήζεσλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ήηαλ ην επίπεδν νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο, πξψηα θαη θχξηα κέζα ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζε επίπεδν θιάδνπ θαη ζπλνιηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε 
άιινπο αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο, φπσο ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ην πνζνζηφ θέξδνπο αλά 
θιάδν. 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, θάησ απφ ην βάξνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηνπ ρακεινχ 
βαζκνχ νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ζπλνιηθά ηνπ αξλεηηθνχ ζπζρεηηζκνχ πνπ ππάξρεη ζην 

http://www.pol.org.gr/


 2 

εξγαηηθφ θίλεκα, ηνπ επηδήκηνπ ξφινπ ηνπ θπβεξλεηηθνχ, εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, ζηελ παιηά θαη ηε λέα 
πξνζαξκνζκέλε έθδνζή ηνπ θαη ηε γξακκή πνπ ζηήξημε θαη ζηεξίδεη, ην εξγαηηθφ θίλεκα δελ κπφξεζε λα 
ππεξαζπηζηεί ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη ηε γεληθεπκέλε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Με ηε ζηήξημε ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ επηηαρχλζεθε ην μήισκα ησλ ζπγθξνηεκέλσλ 
δηθαησκάησλ θαη θαηαρηήζεσλ, ην ρηχπεκα ησλ κηζζψλ, ηνπ κεξνθάκαηνπ, ηεο αζθάιηζεο, ρεηξνηέξεςαλ 
ζπλνιηθά νη φξνη δνπιεηάο θαη απμήζεθε ν βαζκφο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαθφξπθα. Ζ θχξηα 
επηδίσμε  ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα θαηεβάζεη πεξαηηέξσ ηνπο κέζνπο θιαδηθνχο κηζζνχο πξνο ην επίπεδν 
ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. 

Απφ ηε ζχληνκε απηή εηζαγσγή, λνκίδνπκε φηη θαίλεηαη πνιχ θαζαξά ε μερσξηζηή ζεκαζία ηεο 
ζχζθεςεο πνπ ζήκεξα πξαγκαηνπνηνχκε. Έξρεηαη ζε κηα πεξίνδν  πνπ εηνηκάδεηαη λέα ζθνδξή επίζεζε 
ζηα εξγαζηαθά. ήκεξα θαίλεηαη πην θαζαξά ην ηαμηθφ πεξηερφκελν ησλ κλεκνλίσλ. Όηη απνηεινχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο κεγαινεξγνδνζίαο γηα ηελ ππνηίκεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο πνπ γίλνληαλ παθέηα κέηξσλ 
θαη ςεθίδνληαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο πνπ ππεξεηνχλ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ δξφκν αλάπηπμεο. 

  Ζ επηβεβαίσζε ηεο εθηίκεζήο καο έξρεηαη απφ απηά πνπ είπε πξφζθαηα ν πξφεδξνο ηνπ ΔΒ 
πνπ  ζηελ νπζία πξναλήγγεηιε ηελ επίζεζε κε λέα κείσζε κηζζψλ θαη κεξνθάκαησλ, θαηάξγεζε ηνπ 
13ν θαη 14ν κηζζνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σαπηφρξνλα ζε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε ζηε Θεζζαινλίθε είρακε ηελ 
πξψηε επηρείξεζε πνπ «ζπάεη» αθφκα θαη ηνλ άζιην κηζζφ ησλ 586 ηεο ΔΓΔ θαη δίλεη 500 επξψ κεηθηά 
γηα 12 κήλεο. Δπνκέλσο ε ζεκεξηλή δνπιεηά έρεη θαη ην ραξαθηήξα ηεο εηνηκφηεηαο, ηεο επαγξχπλεζεο, 
ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ζθιεξνχο αγψλεο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο.  

 πλάδειθνη, 

Τπάξρνπλ δεηήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε μερσξηζηή πξνζνρή θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 
ζπδήηεζεο θαη ζέινπκε γηα απηφ λα αλνίμνπκε πιαηηά θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε. Γε ζέινπκε κε ηε ζεκεξηλή 
εκεξίδα απιά λα θαηαγξάςνπκε νξηζκέλα πξνβιήκαηα, ζνβαξά, νπσζδήπνηε. 

Θέινπκε λα ζπδεηήζνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη απηφ ην κέησπν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
απαηηνχληαη γηα λα αλνίμεη. Γελ είλαη απφ ηα ζπλεζηζκέλα. Αθνξνχλ ηελ θαξδηά ηεο ηαμηθήο αλακέηξεζεο κε 
ηελ εληαία επηζεηηθή πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ. Σελ ππεξάζπηζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνπ βηνηηθνχ ηεο 
επηπέδνπ απφ ηε ιεζηξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηε δηεθδίθεζε ησλ απσιεηψλ πνπ είρε θαη θπξίσο 
ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε απέλαληη ζηελ 
θαπηηαιηζηηθή εξγνδνζία. 

Με ιίγα ιόγηα, ζπδεηάκε πσο ζα νξγαλώζνπκε ηελ αληεπίζεζή καο ζηνλ θιάδν, αιιά θαη ζε 
ζπληνληζκό κε ηνπο άιινπο θιάδνπο θαη ηα ζύκκαρα ζηξώκαηα, παλειιαδηθά. 

Δίλαη αλάγθε, επνκέλσο, λα επηθεληξψζνπκε ηε ζπδήηεζε καο ζε απηφ αθξηβψο ην δήηεκα. Πσο ζα 
δεκηνπξγήζνπκε απηνχο ηνπο φξνπο πνπ ζα καο επηηξέπνπλ λα πεξάζνπκε ζηελ αληεπίζεζε; 

Υξεηάδεηαη πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη απνθαζηζηηθά βήκαηα ζην βαζκφ νξγάλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ζηελ ελίζρπζε ηεο ηαμηθήο γξακκήο πνπ πξνβάιιεη θαη παιεχεη ζηελ πξάμε ην ζσκαηείν, ε νκνζπνλδία, 
ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ζε θάζε κέησπν πάιεο, είλαη αλαγθαίν εληαία λα δνπιέςνπκε θαη λα δξάζνπκε κε 
ζθνπφ: 

 Σε δηαθψηηζε, ζπζπείξσζε θαη θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ. 

 Καιή πξνεηνηκαζία γηα θάζε βήκα πνπ ζα θάλνπκε. 

 Να αληηπαιέςνπκε κε ζζέλνο ηηο δπζθνιίεο θαη λα αμηνπνηήζνπκε δπλαηφηεηεο. 

 Να βνεζήζνπκε λα μεπεξαζηνχλ απηαπάηεο, ινγηθέο επηδήκηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ άπνςε «φηη 
ηίπνηα δελ αιιάδεη», «ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη», φηη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ειπίδνπλ φηη ζα 
ηθαλνπνηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο ζηε γξακκή ηεο ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβηβαζκνχ 
ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ ή λα πεξηκέλνπκε πφηε ζα έξζεη ε αλάπηπμε πνπ 
επαγγειίδεηαη ε θπβέξλεζε. 
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Γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε δελ ππάξρεη θακία ειπίδα θη όηαλ αθόκα πεξάζνπκε ζε θάπνηα 
αλάπηπμε αλ δελ νξγαλώζεη ηνλ αγώλα ηεο. 

Γηα απηφ θαη νη αγψλεο καο δε ζα έρνπλ δπλακηζκφ θαη πξννπηηθή αλ δε ζπλδένληαη κε ηζρπξή 
ακθηζβήηεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θεθαιαίνπ. Δίλαη ερζξηθή πξνο ηελ εξγαηηθή ηάμε ε άπνςε πνπ ηαπηίδεη 
ηηο αλάγθεο ηεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ γηα αληαγσληζηηθφηεηα, θεξδνθνξία, αλάθακςε θεξδψλ. 
Γελ απνδερφκαζηε, ακθηζβεηνχκε απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Γε δερφκαζηε λα δνπιεχνπκε γηα έλα 
μεξνθφκκαην, φηαλ εκείο παξάγνπκε φιν ηνλ πινχην. ε ηειεπηαία αλάιπζε, εκείο παιεχνπκε γηα αλάπηπμε 
πξνο φθεινο ηνπ ιανχ θαη φρη ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο. ην βαζκφ πνπ ζπλεηδεηνπνηείηαη απηή ε 
αλάγθε ζα έρνπκε θαη απνηειεζκαηηθνχο δηεθδηθεηηθνχο αγψλεο. 

Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζην δήηεκα ησλ κηζζώλ, Ε, ιατθνύ εηζνδήκαηνο 

 πλάδειθνη, 

Σν θηχπεκα ησλ κηζζψλ θαη δηθαησκάησλ δελ είλαη πξνζσξηλφ ή ηπραίν γεγνλφο πνπ πινπνηείηαη 
σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο. Ζ θαπηηαιηζηηθή θξίζε επηηάρπλε ηελ επίζεζε πνπ ε αθεηεξία ηεο βξίζθεηαη πην 
πίζσ ζηελ πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Ζ επίζεζε ζπλδέεηαη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ θαη έρεη δξνκνινγεζεί θαη ζπκθσλεζεί απφ 
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηηο κεηέπεηηα ζπκθσλίεο. Να ζπκεζνχκε 
φινη ην βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο ΔΔ γηα επειημία θαη θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη 
θαη κε επηκέξνπο ζηφρνπο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, έβαιαλ πιάηε νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Γηακφξθσζαλ 
θαη ςήθηζαλ έλα νιφθιεξν νπινζηάζην πνπ «έιπζε» ηα ρέξηα ηνπ θεθαιαίνπ γηα λα ρηππήζνπλ κηζζνχο θαη 
εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Απνθαιππηηθά γη' απηφ είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «Δξγάλε», ζχκθσλα κε ηα 
νπνία, ην 2015 θηάζακε ζην ζεκείν λα έρνπλ θαηαγγειζεί θαη λα έρνπλ απνρσξήζεη από ηελ 
εξγαζία ηνπο ηόζνη εξγαδόκελνη, πνπ ζε απόιπην αξηζκό μεπεξλνύλ ηνλ αξηζκό ησλ κηζζσηώλ 
θαηά ην ίδην έηνο! 

πγθεθξηκέλα, ην 2015 ν αξηζκφο ησλ κηζζσηψλ αλήιζε ζε 1.673.732 άηνκα. Σν ίδην ρξνληθφ 
δηάζηεκα, νη «απνρσξήζεηο» κηζζσηψλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο - φπσο ε αζηηθή θαηαγξαθή ραξαθηεξίδεη ηηο 
απνιχζεηο, ηε ιήμε ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ηηο "νηθεηνζειείο" απνρσξήζεηο - αλήιζαλ ζε 
1.709.052 άηνκα! Ήηαλ, δειαδή, ζαλ λα εγθαηέιεηςε ηελ εξγαζία ηνπ ή λα ηελ έραζε ηνπιάρηζηνλ γηα κία 
θνξά ην ζχλνιν ησλ κηζζσηψλ ηεο ρψξαο! 

Αθφκα θαη αλ εμαηξέζνπκε ηηο ιεγφκελεο «νηθεηνζειείο» απνρσξήζεηο, πνπ βεβαίσο πνιιέο θνξέο 
ππνθξχπηνπλ απφιπζε, θαη πεξηνξηζηνχκε ζηηο θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ζηε ιήμε 
ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ν αξηζκφο απηφο μεπεξλά ην έλα εθαηνκκχξην (1.004.705 άηνκα). Δειαδή, 
ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, ην 60% ησλ κηζζσηώλ βίσζε ηνπιάρηζηνλ κηα απόιπζε. 

 Οη βαζηθνί ππιψλεο απηνχ ηνπ νπινζηαζίνπ  πνπ νδεγνχλ ζηε ζπκπίεζε ησλ κηζζψλ πξνο ηα θάησ θαη 
ηθαλνπνηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ είλαη: 

-            Οη  αληεξγαηηθνί  λφκνη πνπ ςεθίζηεθαλ θαη εθαξκφδνληαη θαη ηδηαίηεξα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 
θαηαξγεί ηηο Δ. 

-            Ζ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ. 

-            Ζ αλεξγία, πνπ αμηνπνηείηαη γηα λα κεηψλνληαη αθφκε παξαπέξα νη κηζζνί. 

-            Σν ρηχπεκα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηνπ ζηαζεξνχ εκεξήζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ε 
δηακφξθσζε θαη γελίθεπζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ, πνπ έρνπλ άκεζε ζπλέπεηα ζην πσο ηειηθά 
δηακνξθψλνληαη κηζζνί θαη κεξνθάκαηα. 

πλάδειθνη 
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Οη βαζηθέο πιεπξέο ησλ αληεξγαηηθώλ κέηξσλ, πνπ πξνσζήζεθαλ θαη πινπνηνύληαη παξά 
ηηο αξρηθέο δηαθεξύμεηο ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο γηα επαλαθνξά ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ, ηεο 
13εο θαη 14εο ζύληαμεο θαη κηζζώλ ζην δεκόζην, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

-   Σν 2012, κε ΠΤ ηεο θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ – ΝΔ –ΔΗΜΑΡ, κεηώζεθε θαηά 22% ν θαηώηεξνο κηζζόο 
ηεο ΕΓΕ. Γηα ηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηώλ ε κείσζε έθζαζε ζην 32%. 

  Με ηνλ ίδην λφκν πάγσζαλ ηα επηδφκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο ηξηεηίεο θαη ην πάγσκα ζα ζπλερηζηεί 
κέρξη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο λα πέζεη θάησ απφ ην 10%. ήκεξα, ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο είλαη 
πεξίπνπ ζην 26% κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο κηζζνχο θαη ηε δσή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

Με ηνλ ίδην λόκν θαη κε ην ίδην ρξνληθό νξίδνληα αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή δηαηάμεσλ, 
θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ ή δηαηηεηηθώλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο 
πξνβιέπνπλ απμήζεηο κηζζώλ ή εκεξνκηζζίσλ. 

-   Μείσζε θαηά ηξεηο κήλεο ηεο κεηελέξγεηαο θιαδηθψλ θαη νκνηεπαγγεικαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Μεηά ηελ 
πάξνδν ηνπ ηξηκήλνπ θαη εθφζνλ δελ ππνγξαθεί λέα ηζρχνπλ κφλν νη φξνη πνπ αθνξνχλ ην βαζηθφ κηζζφ 
θαη ηα επηδφκαηα ηξηεηηψλ, ηέθλσλ, ζπνπδψλ, επηθίλδπλεο εξγαζίαο, εθφζνλ απηά πξνβιέπνληαλ ζηηο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ έιεμαλ. Κάζε άιιν επίδνκα παχεη λα ηζρχεη. 

-   Με ηνπο λφκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο θαη ηεο γελίθεπζεο 
ησλ Δ. 

Με βάζε απηή ηελ αξρή, πνπ ππήξρε θαη θαηαξγήζεθε, ππνρξεψλνληαλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ππνγξαθείζαο 
Δ αξρηθά ηα κέιε ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ηελ ππέγξαθαλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ε Δ ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εξγνδφηεο, αλεμάξηεηα αλ ήηαλ ή φρη κέιε 
ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ. ήκεξα, έλαο εξγνδφηεο απνθεχγεη πνιχ εχθνια ηελ εθαξκνγή κηαο 
ζχκβαζεο αθφκα θη αλ ππνγξαθεί είηε γηαηί δελ είλαη κέινο ηεο εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο είηε γηαηί απνρσξεί 
απφ απηήλ. 

-   Με ηνπο λφκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο κε επηρεηξεζηαθέο Δ πνπ 
ζπλάπηνπλ κε Δλψζεηο Πξνζψπσλ θαη κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο  λα αλαηξέπνληαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κε 
άκεζε ζπλέπεηα ζην χςνο ηνπ κηζζνχ. 

Οη Δλψζεηο Πξνζψπσλ ζηελ νιφηεηά ηνπο ιεηηνπξγνχλ ζαλ φξγαλα ηεο εξγνδνζίαο. Ζ δπλαηφηεηα 
απηή νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο, παξαθάκπηνληαο φζα 
πξνβιέπνπλ νη θιαδηθέο Δ θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ απφθιηζε ησλ κηζζψλ πξνο ηα θάησ θαη κέρξη ηα φξηα 
ηεο ΔΓΔ. 

ηελ νπζία, κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαξγήζεθε  ε αξρή ηεο επλντθφηεξεο Δ, κηα κεγάιε θαηάρηεζε 
ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο , αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ζχλαςε κηθξφηεξσλ ζπκβάζεσλ ζε επίπεδν 
επηρείξεζεο ή ζε αηνκηθέο ζπκβάζεηο, πνπ δεκηνπξγνχζαλ αθφκε ρεηξφηεξνπο φξνπο δνπιεηάο. Δίλαη 
απνθαιππηηθφ ην ζηνηρείν πνπ δείρλεη φηη απφ ηα ηέιε ηνπ 2012 κέρξη ηα κέζα ηνπ 2014 έρνπλ ζπλαθζεί 
(θπξίσο κε ελψζεηο πξνζψπσλ)  1440 επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο πνπ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 
πξνβιέπνπλ κεηψζεηο κεηαμχ 10% - 40%. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, κεηά ην «κπνπκ» ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
ζπκβάζεσλ πνπ έγηλε ην 2012 (ζπλάθζεθαλ 976 επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο), ρξνληά ππνγξαθήο ηεο 
αληεξγαηηθήο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ αξ. 6) γηα ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνπο θαηψηεξνπο κηζζνχο, 
ζηαδηαθά παξαηεξείηαη κηα κείσζε θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ. 

Δηδηθνί εθηηκνχλ φηη ε απνθιηκάθσζε απηή δείρλεη φηη έλα φιν θαη πην κεγάιν κέξνο κηζζσηψλ 
ακείβεηαη πιένλ κε ηα θαηψηεξα κηζζνινγηθά φξηα (586 θαη 511 επξψ κηθηά) πνπ θαζνξίζηεθαλ κνλνκεξψο 
απφ ηελ θπβέξλεζε κε ηελ ΠΤ θαη σο εθ ηνχηνπ, νη εξγνδφηεο απνθεχγνπλ λα ππνγξάςνπλ αθφκα θαη 
νπνηαδήπνηε επηρεηξεζηαθή ζχκβαζε πνπ λα πξνβιέπεη ακνηβέο θαη παξνρέο πάλσ απφ απηά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ θαηάπηπζηε ΔΓΔ. 

Σα ιεγφκελα «πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο», ε καζεηεία θαη άιια, ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε 
ησλ κηζζψλ ζηα θαηψηεξα επίπεδα. Ζ εξγνδνζία δελ απνδίδεη ην ζχλνιν απηψλ ησλ κηζζψλ απφ ηε ηζέπε 
ηεο. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα, φπσο απφ ηνλ ΟΑΔΓ θαη εμαζθαιίδεη εξγαδφκελνπο 
πνπ ηηο θνζηίδνπλ αθφκε ιηγφηεξν θαη απφ ην αίζρνο ησλ 20 επξψ κεξνθάκαηνπ πνπ ηειηθά ιακβάλνπλ. Σν 
χςνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκεξνκηζζίνπ δηακνξθψλεη κηζζφ κηθξφηεξν θαη απφ απηφλ ηεο ΔΓΔ. 
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Οξηζκέλα αθόκε ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο: 

- Γεληθεχεηαη ε απιήξσηε εξγαζία, αθνχ ππνγξάθνληαη αθφκε θαη ζπκβάζεηο, φπνπ κέξνο ηνπ κηζζνχ ζα 
απνδίδεηαη κέζσ θνππνληψλ ζνχπεξ κάξθεη. 

 -   Ζ κείσζε ησλ κηζζψλ νδήγεζε ζε κείσζε ησλ ππεξσξηψλ, ησλ πξνζαπμήζεσλ ζηηο ππεξεξγαζίεο. 
Οδήγεζε ζηελ απιήξσηε ππεξσξία κε ηνλ εξγαδφκελν λα ιακβάλεη αληί ακνηβήο, ξεπφ πνπ ζηελ 
πιεηνςεθία νχηε απηά δίλνληαη. 

-   Σαπηφρξνλα, απμήζεθε απφ δχν κήλεο ζε έλα ρξφλν δνπιεηάο ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ιφγσ 
απφιπζεο, κε απνηέιεζκα νη εξγνδφηεο λα αμηνπνηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ κε ηνπο 
εξγαδφκελνπο ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ζα ηνπο δψζνπλ πνηέ απνδεκίσζε. 

-   Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνχ κείσζε θαη ην επίδνκα αλεξγίαο πνπ είλαη απηφκαηα ζπλδεδεκέλν 
καδί ηνπ. Ζ κείσζε απηή θηάλεη ζην 21%! 

-   Ζ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ  νξίνπ, ε αχμεζε ησλ έκκεζσλ 
θφξσλ θαη ηνπ ΦΠΑ ζην 24%, είλαη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ κηζζνχο, ην ιατθφ εηζφδεκα, πνπ 
πεξηνξίδνπλ ηελ φπνηα κηθξή δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο. 

Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε ησλ ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, παίξλνληαο ηε ζθπηάιε απφ ηηο πξνεγνχκελεο, ζέηεη 
ζε εθαξκνγή φιν ην ππάξρνλ αληεξγαηηθφ νπινζηάζην θαη ην δηεπξχλεη κε ηε ςήθηζε ηνπ κλεκνλίνπ 3, ηνπ 
ζπκπιεξσκαηηθνχ κλεκνλίνπ πνπ εηνηκάδεη θαη άιισλ ζρεδηαζκψλ, γηα λέν ρηχπεκα ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο. 

Ζ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, ησλ λφκσλ πνπ ςεθίζηεθαλ 
απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζηνλ θιάδν. Γηα παξάδεηγκα, PWC, ΟΛ, αιιά θα άιινη κεγάινη εξγνδφηεο ηνπ 
θιάδνπ πξνζιακβάλνπλ κε 700€ πεξίπνπ γηα λένπο εξγαδφκελνπο ηάζε γηα λα κεησζεί απφ φηη θαίλεηαη,  
ζε ζρέζε κε ηα 960 φηαλ ήηαλ ζε ηζρχ ε Δ ηεο ΠΟΛ. Μεγάιν κέξνο εξγαδνκέλσλ ιακβάλεη ακνηβή ζε 
θνππφληα. Δξγαδφκελνη ηειείσο αλαζθάιηζηνη ή θαηά ην ήκηζπ αζθαιηζκέλνη ελψ δνπιεχνπλ πιήξσο 
(καχξε εξγαζία) απμάλνληαη. Ο επεξρφκελνο λφκνο έξρεηαη λα ζεζκνζεηήζεη απηφ πνπ θπξηαξρεί ήδε ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο, δειαδή κηζζνχο πείλαο ή θαη ηδάκπα εξγαζία θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ν θαζέλαο κφλνο 
ηνπ, ρσξίο δχλακε. Πξφζθαην επίζεο είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Deloitte, ε νπνία αχμεζε ην εκεξήζην 
σξάξην ζε 9 ψξεο, θαζηεξψλνληαο 1 ψξα δηάιεηκκα. ε ζπλδπαζκφ ε παξακνλή πέξαλ ηνπ λφκηκνπ 
σξαξίνπ ζε κεγάιν βαζκφ δελ ακείβεηαη ππεξσξηαθά, αιιά δίλεηαη σο άδεηα. Σέηνηεο πξαθηηθέο 
παξαπέκπνπλ ζε δηαρσξηζκφ ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζε ελεξγφ θαη αλελεξγφ κε απνηέιεζκα λα 
παξαηείλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζην ρψξν εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε έξθαο έσο θαη 13σξεο. 
Άξα έρνπκε αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ κε αχμεζε ηεο απιήξσηεο δνπιεηάο. Άξα έληαζε 
ηεο εθκεηάιιεπζεο. Με ην ρσξηζκφ ηνπ εκεξήζηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζε ελεξγφ - αλελεξγφ, ζηνλ αλελεξγφ 
ν εξγάηεο ζα βξίζθεηαη ζηελ επηρείξεζε, αιιά ν εξγνδφηεο ζα ζεσξεί φηη δε δνπιεχεη  πνπ απφ φηη θαίλεηαη 
απηφ ζα επεξεάζεη θπξίσο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο ππεξεζίεο λα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο φηαλ έρνπλ δνπιεηά θαη λα κελ ηνπο απαζρνινχλ φηαλ δελ έρνπλ.  ε 
κηθξφηεξνπο ρψξνπο γεληθεχνληαη νη πξνζιήςεηο κε 586€ κηθηά θαη αληίζηνηρα 511€.  

Απηά ηα παξαδείγκαηα είλαη έλα κηθξφ δείγκα πνπ φκσο απνθαιχπηνπλ ηελ βαξβαξφηεηα πνπ 
επηθξαηεί ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. 

 Κνληά ζε απηά ε πξφζθαηε ςήθηζε ηνπ αληηαζθαιηζηηθνχ λφκνπ, φρη κφλν ζηέιλεη ηηο ζπληάμεηο 
ζηα «ηάξηαξα», αιιά αλνίγεη δξφκν ζηελ εξγνδνζία λα επηβάιιεη ρεηξφηεξνπο φξνπο δνπιεηάο, κηζζψλ θαη 
αζθάιηζεο. 

Δίλαη εμνξγηζηηθή θαη ζπλάκα απνθαιππηηθή ε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο, πνπ ιίγν θαηξφ πξηλ 
θιφκσζε ηα ιατθά ζηξψκαηα ζηα ςέκαηα, γηα ζθίζηκν ησλ κλεκνλίσλ, επαλαθνξά κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, 
πνπ είραλ ην ζξάζνο λα πξνζδηνξίδνπλ ρξνληθά ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε απφ ηα ηέιε ηνπ 2015 θαη 
κέζα ζην 2016. 

Απηφ ην γεγνλφο, ρξεηάδεηαη λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ θαηεχζπλζε φηη νη 
ιχζεηο πνπ έρνπλ αλάγθε ζα πξνσζεζνχλ απφ ην δηθφ ηνπο αγψλα θαη φρη απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, 
πνπ παξά ηα κεγάια ιφγηα θηλνχληαη ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή ηξνρηά ππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
θεθαιαίνπ. 
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Οη απώιεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ επίζεζε θεθαιαίνπ – θπβέξλεζεο 

πλάδειθνη, 

Σελ πεξίνδν ηεο θξίζεο , ην ζχλνιν ησλ κηζζψλ κεηψζεθε απφ ηα 85 δηζεθαηνκκχξηα ην 2009 ζηα 
56 δηζεθαηνκκχξηα ην 2014, δειαδή θαηά 30 δηο επξψ (ρσξίο λα ζπλππνινγίδνπκε ηελ αχμεζε ηεο 
θνξνινγίαο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο κηζζνχο πνπ αθνξνχλ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ακνηβέο ηνπο δελ 
κεηψζεθαλ). Δίλαη απνθαιππηηθφ πσο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην κεξίδην ηεο εξγαζίαο έπεζε απφ 61,9% ην 
2009 ζην 53% ην 2014. Αληίζηνηρα, σο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 
έρνπκε απφ ην ΗΚΑ θαη κφλν γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ινγηζηψλ ε κείσζε ησλ εηήζησλ απνδνρψλ θαηά ηελ 
πεξίνδν 2009-2014 αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 14%. ε απηά ηα ζηνηρεία ηνλίδνπκε δελ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνηρεία γηα φινπο απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ θιάδν θαη έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 
ππαιιήινπ γξαθείνπ ή άιιεο παξεκθεξείο εηδηθφηεηεο. 

ε επίπεδν αγνξαζηηθήο δχλακεο, ν κέζνο αθαζάξηζηνο κηζζφο ζηελ Διιάδα, θαηά ην 2014, θηάλεη 
κφιηο ην 66% ηεο αληίζηνηρεο κέζεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 15 πην πξνεγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ, απφ 
82% ην 2009 θαη 78.5% ην 2011. ε αγνξαζηηθή δχλακε έρεη ππνρσξήζεη αθφκα θαη απφ ηα επίπεδα ηνπ 
2002 πνπ βξηζθφηαλ ζην 75% ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. 

Ο κέζνο κηζζσηφο, πξηλ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ, έρεη ράζεη ην 25% ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ 
δχλακεο ησλ απνδνρψλ πνπ είρε ην 2009, ελψ νη κηζζσηνί σο ζχλνιν έρνπλ ράζεη ηα 2/5 ηεο αγνξαζηηθήο 
ηνπο δχλακεο. Οη απψιεηεο ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ κηζζσηψλ γίλνληαη αθφκα κεγαιχηεξεο αλ ιεθζεί 
ππφςε ε κεγάιε θνξνινγηθή αθαίκαμε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. πλππνινγίδνληαο φινπο απηνχο ηνπο 
παξάγνληεο, κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε πσο νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ 
θζάλνπλ ή θαη πξνζεγγίδνπλ ην 50% ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ , ε πεξηθνπή ηνπ πξνσζήζεθε κε ηελ Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Φιεβάξε ηνπ 2012, κε ηελ νπνία κεηψζεθε θαηά 22% ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ πξνέβιεπε 
ε ΔΓΔ ζηηο 1/1/2012. ε απφιπηα λνχκεξα ζεκαίλεη φηη έπαηξλαλ σο θαηψηεξν κηζζφ 751,39 επξψ 
άγακνη θαη ρσξίο πξνυπεξεζία κεηά ηηο κεηψζεηο έπαηξλαλ 586επξψ κεηθηά θαη φζνη ήηαλ θάησ απφ 
25ρξνλψλ 511επξψ κηθηά δειαδή ε κείσζε γηα απηνχο ήηαλ 32%. Ζ επίζεζε ζηνλ θαηψηαην κηζζφ είρε ζαλ 
απνηέιεζκα νη απνδνρέο ην 2014 λα είλαη ρακειφηεξεο αθφκα θαη απφ ηα θαηψηαηα φξηα ησλ αξρψλ ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο θιαδηθνχο κηζζνχο θαη ηηο απψιεηεο ζε απηνχο , πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί σο 
βαζηθή αξλεηηθή αιιαγή ζην ζεζκφ ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ φηη ε ππνγξαθή λέσλ ζπκβάζεσλ δελ 
εμαζθαιίδεη ηηο κέρξη ζήκεξα απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ζύκθσλα κε ην λόκν 
4093/12 ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηνπο κηζζνύο κπνξεί πιένλ λα μεθηλήζεη αθόκε θαη από ηα 586 επξώ 
ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ, δίρσο δειαδή λα ζεσξνύληαη σο βάζε δηαπξαγκάηεπζεο νη όξνη ηεο Ε 
πνπ έιεμε ή θαηαγγέιζεθε .παξάιιεια, αθφκε θαη αλ ππνγξαθεί ζχκβαζε εληφο ηξηκήλνπ 
ηεο κεηελέξγεηαο , αλ κηα επηρείξεζε δελ είλαη κέινο ηεο εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο πνπ ηελ έρεη ππνγξάςεη , 
δελ δεζκεχεζαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  φπσο έρνπκε αλαθέξεη . Πην απιά αλ κηα επηρείξεζε δελ είλαη 
κέινο εξγνδνηηθήο νξγάλσζεο κπνξεί λα ππνγξάςεη επηρεηξεζηαθή, ή θαη αηνκηθέο ζπκβάζεηο , 
ζηα εμεπηειηζηηθά επίπεδα ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ , αδηαθνξώληαο γηα ηελ θιαδηθή Ε. 

Οη πεξηζζφηεξεο λέεο θιαδηθέο Δ πνπ ππνγξάθεθαλ κεηά ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ 
πιαηζίνπ πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο κηζζψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο: ζηα μελνδνρεία (-15%)  ζην 
εκπφξην (-6.3%), ζηηο ηξάπεδεο (-6%), ζηηο εξγνιεπηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο (-18%), ζηα 
ηερληθά γξαθεία αλειθπζηήξσλ (-10%). Οη κεηψζεηο ζην κέζν θιαδηθφ κηζζφ φπσο θαηαγξάθεηαη ζηα 
ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ θηλνχληαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηα ίδηα επίπεδα. ηα ηξφθηκα πνηά ν κέζνο κηζζφο 
ππνρψξεζε θαηά 11%, ζηνλ επηζηηηζκφ – ηνπξηζκφ ππνρψξεζε θαηά 16%, ζην ιηαληθφ εκπφξην θαηά 9%, 
ζηελ εθπαίδεπζε θαηά 7,7%, ζηελ πγεία θαηά 11%. Οη κεηψζεηο απηέο ησλ θιαδηθψλ Δ γίλνληαη αθφκε 
δξαζηηθφηεξεο γηα εθείλνπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πεξλνχλ απφ πιήξε ζε κεξηθή απαζρφιεζε. Καη 
βέβαηα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί θαη ε κε ηήξεζε απφ εξγνδφηεο ηνπ θιάδνπ ηεο φπνηαο Δ έρεη 
ππνγξαθεί, φπσο γίλεηαη θαη ζηνλ δηθφ καο θιάδν. Γηα παξάδεηγκα ε δηθή καο Δ κπνξεί λα εμαθνινπζεί 
λα έρεη ηζρχ κε φξνπο αηνκηθήο ζχκβαζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί πξηλ ην 2012, 
αιιά ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα έρνπλ παγψζεη. 

Ο ξόινο ηνπ θπβεξλεηηθνύ – εξγνδνηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ 
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 Δθηφο απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ πινπνίεζε ησλ αληεξγαηηθψλ ζρεδηαζκψλ 
έδσζε ν θπβεξλεηηθφο – εξγνδνηηθφο ζπλδηθαιηζκφο. 

Ζ πιεηνςεθία ζηε ΓΔΔ ζηαζεξά πξνσζνχζε ηε γξακκή ηνπ «θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ», ησλ 
«θνηλσληθψλ δηαιφγσλ», ηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζπκππθλσλφηαλ ζηα ζπλζήκαηα ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο επίηεπμεο ησλ «εζληθψλ ζηφρσλ», πνπ θαζφξηδε θάζε 
θνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θεθαιαίνπ ε εθάζηνηε θπβέξλεζε. Όληαο ππέξκαρε ησλ ζέζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ, 
ππέγξαςε ζε πεξίνδν αλάπηπμεο ΔΓΔ πνπ έθαλε ηε κεγαινεξγνδνζία λα ηξίβεη ηα ρέξηα ηεο. Δίλαη 
γλσζηέο νη πεξίθεκεο απμήζεηο ησλ 30 θαη 77 ιεπηψλ, πνπ εθηφο ησλ άιισλ, δεκηνπξγνχζαλ αζθπθηηθνχο 
φξνπο θαη ήηαλ ε βάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο πνπ αθνινπζνχζαλ. 

Ο ξφινο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΓΔΔ δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζην δήηεκα ηεο ππνγξαθήο ΔΓΔ. Ζ 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο «θνηλσληθνχο δηάινγνπο» έδσζε επηπιένλ φπια ζηελ κεγαινεξγνδνζία γηα ηελ 
αλαηξνπή ζεκειησκέλσλ δηθαησκάησλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ζ ζηάζε ηεο αζσψλεη θαη ζπκπιεξψλεη ην 
αληεξγαηηθφ παδι γηα ηελ εμάπισζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, ηηο πεξηθνπέο πνπ 
δηθαηνινγνχληαλ σο «κε κηζζνινγηθφ θφζηνο». 

Έρνπλ κεγάιε επζχλε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο θπβεξλεηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 
ηεο ζεσξίαο ησλ ηζνδχλακσλ κέηξσλ σο αληηζηάζκηζκα ζηα αληηιατθά κέηξα. Ηζνδχλακα κέηξα πνπ ήηαλ 
ην ίδην αληηιατθά. 

Ζ πνιεκηθή ηεο απέλαληη ζην ΠΑΜΔ, ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη ηηο νκνζπνλδίεο, γηα καμηκαιηζηηθά 
αηηήκαηα θαη πιαίζην πάιεο πνπ δε ζπκβαδίδεη κε ηηο αληνρέο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ζηελ πξάμε 
ιεηηνχξγεζαλ σο κνριφο πίεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα ξίμνπλ ηνλ πήρε ησλ απαηηήζεψλ 
ηνπο. Έθηαζε ζε ζεκείν λα επηθπξψζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ηα 586επξψ  πνπ λνκνζέηεζε ε 
πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ηελ δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ λέσλ θάησ ησλ 25 ρξνλψλ κε ηα 511 επξψ κε ηελ 
θζελή δηθαηνινγία φηη ην έθαλε γηα λα ζσζεί ν ζεζκφο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ην επίδνκα γάκνπ! 

Ζ πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ, αθφκε θαη ζήκεξα, επηβεβαηψλεη φηη είλαη ζηελ απέλαληη πιεπξά, ελάληηα 
ζηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ΓΔΔ «θάζεηαη ζην ηξαπέδη» ηνπ θνηλσληθνχ 
δηαιφγνπ θαη ππνγξάθεη θνηλή δήισζε κε ηηο νη εξγνδνηηθέο ελψζεηο (ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ, ΔΣΔ), κεηά 
απφ ζπλάληεζε πνπ είραλ κε ηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο πνπ θαηαιήγεη ζην «εζληθφ θνηλσληθφ κέησπν», κε ην 
νπνίν θπβέξλεζε - εξγνδνζία θαη θπβεξλεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο επηρεηξνχλ λα ζηήζνπλ ζθεληθφ ζπλαίλεζεο. 
«Υχλεη θξνθνδείιηα δάθξπα» δήζελ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο ζχκβαζήο Δξγαζίαο, 
ελψ κε ηε ζηάζε ηεο «λνκηκνπνηεί» φιε ηελ αληεξγαηηθή αζιηφηεηα πνπ εξγνδφηεο θαη θπβέξλεζε 
εθαξκφδνπλ ζην φλνκα ηεο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο/θεθαιαίνπ. Με ζθνπφ λα 
ζπλερηζηεί ε επίζεζε ζηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα (λέα πιήγκαηα ζε κηζζνχο, κεξνθάκαηα θαη ζπλδηθαιηζηηθέο 
ειεπζεξίεο), λα κνληκνπνηεζνχλ νη κέρξη ηψξα αλαηξνπέο θαη λα πξνσζεζνχλ νη λέεο ελφςεη θαη ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο δαλεηζηέο. 

Ζ ζηάζε ηεο ζην πεξζηλφ δεκνςήθηζκα, ε ζηαζεξή πξνζήισζε ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ κνλφδξνκν, 
δελ ακθηζβεηείηαη. Δθείλν πνπ πξνηάζζεη είλαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε πνπ δήζελ ζα εμαλζξσπίζεη ηνλ 
θαπηηαιηζκφ. 

Αιιά θαη φζνη ζήκεξα ζηέθνληαη ζην πιεπξφ ηεο θπβέξλεζεο θαη δηακνξθψλνπλ ην λέν θπβεξλεηηθφ 
ζπλδηθαιηζκφ νδεγνχλ κε ηε ηαρηηθή θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ ελζσκάησζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γξακκή ηνπ 
θεθαιαίνπ, θαιιηεξγψληαο απηαπάηεο θαη ςεχηηθεο πξνζδνθίεο. 

Δίλαη εμφθζαικν, φηη φινη απηνί κε λέν θπβεξλεηηθφ θνπζηνχκη αλαπαξάγνπλ μνθιεκέλεο απφ ηελ 
ίδηα ηε δσή ζεσξίεο θαη επηρεηξήκαηα πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη ρσξίο ζχγθξνπζε κε ηα κνλνπψιηα 
ην ζχζηεκα ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά κε θνηλσληθφ δηάινγν  ζα βειηησζεί ζηγά – ζηγά, αξγά – αξγά ε δσή ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ πξνζπάζεηα ζηελ νπνία θαιεί θαη ε δηθή καο νκνζπνλδία λα 
επηηεπρζεί ν κέγηζηνο βαζκφο ελφηεηαο ηεο εη βάδνληαο θνηλφ κέησπν πάιεο ηηο Δ ζπλαληά ιπζζαιέα 
επίζεζε απφ δπλάκεηο φπσο ην ΜΔΣΑ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θξηηηθή ηνπο απέλαληη ζην ΠΑΜΔ γηα ηελ 
πξσηνβνπιία πνπ ππάξρεη. Πνπ θαίλεηαη φηη ιφγσ “θεθηεκέλεο ηαρχηεηαο” αγλννχλ φηη ε πξσηνβνπιία 
έξρεηαη απφ καδηθνχο θνξείο θαη ππεξςεθίδεηαη απφ καδηθέο δηαδηθαζίεο.    

http://www.902.gr/eidisi/politiki/102731/stinoyn-ethniko-koinoniko-metopo-gia-tsakisma-ton-ergazomenon
http://www.902.gr/eidisi/politiki/102731/stinoyn-ethniko-koinoniko-metopo-gia-tsakisma-ton-ergazomenon
http://www.902.gr/eidisi/politiki/102731/stinoyn-ethniko-koinoniko-metopo-gia-tsakisma-ton-ergazomenon
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Η αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, βαζηθόο όξνο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αγώλα θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 πλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, 

Ζ νξγάλσζε ηεο πάιεο γηα ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ ζε κηζζνχο θαη κεξνθάκαηα, γηα έλα 
αμηνπξεπέο βηνηηθφ επίπεδν θαη εηδηθά ε επαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Δ παξακέλεη ζηελ 
πξνκεησπίδα ηνπ αγψλα καο, γηαηί ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο δσήο θαη δνπιεηάο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
γηαηί επηδξά ζην ζήκεξα θαη ην αχξην. πλδέεηαη κε δηάθνξεο θνηλσληθέο παξνρέο, επηδφκαηα αλεξγίαο, 
αζζέλεηαο, ηηο ζπληάμεηο. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, είλαη επείγνπζα αλάγθε ε νξγάλσζε ηεο πάιεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
αγψλα ζα θξηζεί ζην βαζκφ πνπ ζα γίλνληαη βήκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ 
έρνπκε ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Πάλσ ζηνπο αγψλεο ζε νμπκέλα πξνβιήκαηα είλαη αλάγθε λα 
κεηξήζνπκε απνηειέζκαηα, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλαζχληαμε ηνπ θηλήκαηνο. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαη ζηνλ δηθφ καο θιάδν, ηεξαξρψληαο 
θαηαξρήλ ηνπο κεγάινπο ρψξνπο, φπνπ ππάξρνπλ κέιε ηνπ ζσκαηείνπ, πψο ζα δψζνπκε ηε κάρε. Αίηεκα 
αηρκήο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πάιε γηα ηε Δ είλαη ε δηεθδίθεζε γηα θαηνρχξσζε ζηαζεξνχ εκεξήζηνπ 
ρξφλνπ εξγαζίαο, πνπ απηφο δελ πξέπεη λα μεπεξλά θαηαξρήλ ην 8σξν. Με πιαηηά ελεκέξσζε, ζπδήηεζε, 
ζπζπείξσζε θαη θηλεηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ δπλάκεσλ. Με θαιή πξνεηνηκαζία θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε 
γηα ην πνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ν θαζέλαο, γηα ην πιαίζην δηεθδηθήζεσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο κνξθέο 
αγψλα. Με ηελ θνηλή δξάζε λα μεπεξάζνπκε απφςεηο πνπ δε δίλνπλ δηέμνδν, πνπ ιέλε φηη «ηίπνηα δελ 
αιιάδεη», «ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη». Να γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε πάιε γηα ηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε είλαη 
δήηεκα ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ, είλαη κέησπν ζθιεξήο ηαμηθήο πάιεο. Ζ ππφζεζε ηεο Δ δελ είλαη 
ηερληθφ δήηεκα. Ζ επίζεζε πνπ δέρηεθαλ νη Δ ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο δελ είλαη ηπραία, ζηφρνο είλαη ε 
φζν ην δπλαηφ κείσζε ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο.  Γειαδή, φζν θαιφ θαη λα είλαη ην ζρέδην 
ζπιινγηθήο ζχκβαζεο λα θαιχπηεη δειαδή ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ κε επλντθφηεξνπο 
φξνπο απφ ηνπο ηζρχνληεο εάλ απηφ δελ ην γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ ή δελ γλσξίδνπλ ηη 
ζεκαίλεη Δ, εάλ δελ ζπζπεηξψλεηαη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πάιε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  
δχζθνια ζα έρνπκε απνηειέζκαηα λα ζπάζεη ζηελ ζπλείδεζε ησλ εξγαδφκελσλ φηη ν κηζζφο ηνπ είλαη ζηελ 
ζέιεζε ηνπ εξγνδφηε, είηε σο απνηέιεζκα θαιήο δηαπξαγκάηεπζεο/ζρέζεο  κε ηνλ εξγνδφηε (πρ ιφγν 
πξνζφλησλ). Θα πξέπεη λα γίλεη βαζηά ηδενινγηθή δνπιεηά κε ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα απνθηήζνπλ 
αληηθαπηηαιηζηηθή ζπλείδεζε, ψζηε λα βγνπλ κπξνζηά ζηελ πάιε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.  Δπηπιένλ 
αμία έρεη ε φιν θαη θαιχηεξε δνπιεηά θαη δηαθψηηζε, εμεηδηθεπκέλα πιηθά ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ησλ Δ 
ζηηο νηθνλνκηθέο ζρνιέο ΑΔΗ, ΣΔΗ, καζεηείαο, αθνχ πξφθεηηαη γηα ζπνπδαζηέο – θνηηεηέο πνπ ηξνθνδνηνχλ 
ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.  

ηε κάρε απηή ζα ξίμνπκε φζεο εθεδξείεο έρνπκε, ζα αμηνπνηήζνπκε δπλαηφηεηεο θαη ηηο 
θαηάιιειεο κνξθέο πάιεο πνπ ζα αλεβάδνπλ ηελ πίεζε, ηε δηεθδίθεζε απέλαληη ζηελ κεγαινεξγνδνζία θαη 
ζα δηαπαηδαγσγνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε καρεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη αλάγθε λα έρνπκε πιήξε ζπλείδεζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ 
δηακνξθσζεί. πλζήθεο έληνλα αξλεηηθέο, κε πνιιά πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα κε ηα νπνία νθείινπκε λα 
αλακεηξεζνχκε. 

Έρνπκε λα αλακεηξεζνύκε: 

-   Με ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο πνπ ζπλερίδεηαη, θαζψο θαη ην ςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο θαη ηελ πίεζε πνπ 
αζθνχλ ζηηο γξακκέο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

-   Σελ επηζεηηθφηεηα ηεο εξγνδνζίαο πνπ ζην φλνκα ηεο αλάπηπμεο εληείλεη ηελ αδηαιιαμία ηεο. 

-   Σν αληεξγαηηθφ, αληηιατθφ νπινζηάζην κε ην νπνίν έρεη ζσξαθηζηεί ε εξγνδνζία. 

-  Σελ ππνρψξεζε ηνπ θηλήκαηνο, ην ρακειφ βαζκφ νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηνπο ηφπνπο 
δνπιεηάο θαη ηνλ πξνδνηηθφ ξφιν ησλ αλζξψπσλ ηεο εξγνδνζίαο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ηνλ 
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θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Σελ απεηξία θαη ηελ άγλνηα ιφγσ θαη ηνπ λεαξνχ ηεο 
ειηθίαο ζε κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. 

-   Σν θιίκα εηηνπάζεηαο, ζπκβηβαζκνχ θαη κείσζεο ηεο απαηηεηηθφηεηαο πνπ έρεη απισζεί ζε πιαηηέο 
κάδεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

-   Σελ παξαπιαλεηηθή πξνπαγάλδα ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ άιισλ θνκκάησλ πνπ παγηδεχνπλ ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζε απηαπάηεο θαη ςεχηηθεο ειπίδεο. 

Δίλαη παξάγνληεο πνπ δελ έρνπκε πεξηζψξηα λα ππνηηκήζνπκε, αιιά λα ηνπο ππνινγίδνπκε ψζηε 
λα ζρεδηάδνπκε ζε θάζε βήκα ηνπο ηελ αλαηξνπή ηνπο. Οθείινπκε, θαηά ζπλέπεηα, λα ζπδεηήζνπκε πσο 
ζα εμνπδεηεξψζνπκε απηά ηα εκπφδηα, φπσο επίζεο λα δνχκε θαιχηεξα ηα φπια πνπ δηαζέηνπκε θαη πσο 
ζα εληζρχζνπκε αθφκα θαιχηεξα ην νπινζηάζηφ καο. 

-   Ηζρπξφ φπιν είλαη ε ελφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ζηνπο κνλνπσιηαθνχο 
νκίινπο, ζε θάζε εξγνζηάζην, ρψξν δνπιεηάο, ζε θάζε θιάδν. 

Δίλαη ζηφρνο πξνο θαηάθηεζε θαη ηαπηφρξνλα φξνο γηα ληθεθφξνπο αγψλεο. Μέησπν κε πνιιέο 
απαηηήζεηο. ην βαζκφ πνπ γίλνληαη βήκαηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα δεκηνπξγνχληαη θαη θαιχηεξεο 
πξνυπνζέζεηο. Απαηηείηαη πνιχ εμεηδηθεπκέλε δνπιεηά κε ζρέδην ζε θάζε θιάδν, ζε θάζε ηφπν δνπιεηάο θαη 
ηαπηφρξνλα ππνινγηζκφο θαη ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ θαη δπλάκεσλ 
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ελφηεηα ησλ γξακκψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

-   Δπηζεηηθή θαη θαιά νξγαλσκέλε δηαθψηηζε, κε εχζηνρε θαη εμεηδηθεπκέλε επηρεηξεκαηνινγία. 

-  Καιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ ζε θάζε βήκα νξγάλσζεο ηνπ αγψλα πνπ είλαη 
αλάγθε λα αλεβαίλεη δηαξθψο αλά  επηρείξεζε. Δίλαη απαξαίηεηε, δειαδή, ε νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζσκαηείνπ. 

-  Απαηηείηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπζπείξσζε δπλάκεσλ θαηά θιάδν θαη έληαμε ζε απηφ ηνλ αγψλα φζν 
γίλεηαη πεξηζζφηεξσλ σκαηείσλ. 

-  Απαηηείηαη ζπληνληζκέλε θαη θαιή νξγάλσζε απηνχ ηνπ αγψλα, γηαηί δελ κπνξεί λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 
πνπ ζέηνπκε αλ δελ αλνίγνπλ ηαπηφρξνλα κέησπα ζε πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο, ζε πεξηζζφηεξα 
εξγνζηάζηα θη επηρεηξήζεηο. 

-  Απαηηείηαη, ηαπηφρξνλα, θαη πνιηηηθή ζπκκαρηψλ θαη ζπζπείξσζε. Σν θχξην κέησπν είλαη ηα κνλνπψιηα, 
νη κνλνπσιηαθνί φκηινη. 

-  ην βαζκφ πνπ αληηκεησπίδνπκε εληαία ζε ζπληνληζκφ κε ηνπο άιινπο θιάδνπο θαη ηα ζχκκαρα 
θνηλσληθά ζηξψκαηα, απηά ηα θαζήθνληα ζα δεκηνπξγνχκε θαη ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο γηα ληθεθφξνπο 
αγψλεο θαη ηαπηφρξνλα ζα πξνσζείηαη ε αλαζχληαμε ηνπ θηλήκαηνο. 

Πιαίζην δηεθδηθήζεσλ 

  Με θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ νηθνγελεηψλ γηα κηα αμηνπξεπή δσή, είρακε 
παιηφηεξα ππνινγίζεη σο ειάρηζηε βάζε ηα 1.400 επξψ. Έρεη αμία απηή ε ππνγξάκκηζε, γηαηί δείρλεη ην 
πιήγκα πνπ έρεη δερζεί ζήκεξα ην εξγαηηθφ εηζφδεκα, αιιά θαη ηελ πξννπηηθή πνπ έρνπκε θαζήθνλ λα 
ραξάμνπκε ζηηο δηεθδηθήζεηο καο. 

Πξψην θαη βαζηθφ κέησπν είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ θαηψηεξσλ κηζζψλ θαη κεξνθάκαησλ. Με 
βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ζηε γξακκή ηεο θάιπςεο ησλ απσιεηψλ, απαηηνχκε θαη παιεχνπκε γηα 
θαηψηαην κηζζφ ζηα 751 επξψ γηα φινπο, κέζα απφ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε, σο αθεηεξία. Να 
θαηαξγεζεί ε δηάθξηζε γηα ηνπο λένπο. 

Ζ πάιε γηα ηελ θαηάθηεζή ηνπ είλαη θξηηήξην γηα ηε ζηάζε θάζε πλδηθάηνπ θαη ζπλδηθαιηζηηθήο παξάηαμεο 
αλ είλαη κε ην κέξνο ησλ εξγαηψλ ή ηεο εξγνδνζίαο. 
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Γεχηεξν κέησπν είλαη ε θαηάξγεζε φινπ ηνπ αληεξγαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο Δ. Δίλαη βαζηθή 
δηεθδίθεζε απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε, αιιά θαη ηελ εξγνδνζία. Ζ πάιε απηή ζα ζπλδπάδεηαη κε ηε 
δηεθδίθεζε απμήζεσλ ζηνπο θιαδηθνχο κηζζνχο. 

 Δληαίν θαζήθνλ είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Δ. Όπσο, θαζνιηθή ηζρχο θαη 
ππνρξεσηηθφηεηα ησλ Δ πνπ δεζκεχεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα αλ είλαη κέιε ή φρη ζε 
εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο, θαζνιηθή ηζρχ ηεο επλντθφηεξεο ζχκβαζεο  πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν κε 
θαηάξγεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα ππνγξάθνληαη επηρεηξεζηαθέο κε κηθξφηεξνπο κηζζνχο θαη εξγαζηαθνχο 
φξνπο απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ε θιαδηθή ζχκβαζε, εθαξκνγή ηεο κεηελέξγεηαο ηεο Δ κέρξη ηελ 
ππνγξαθή λέαο Δ θαη θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ησλ ΟΜΔΓ θαη ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ. 

 Τπνγξαθή Δ ηνπιάρηζηνλ ζηα φξηα πνπ ππνγξάςακε ην 2009 

Επηπιένλ δηεθδηθνύκε: 

 Δπαλαθνξά φισλ ησλ νηθνγελεηαθψλ, θιαδηθψλ θαη άιισλ επηδνκάησλ 

 Τπνινγηζκφ ηεο ακνηβήο ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο (πνπ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη θαη λα 
πεξηνξίδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε πνιχ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, π.ρ. 
απνθαηάζηαζεο δεκηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο), κε βάζε ηνλ θιαδηθφ κηζζφ θαη ηηο πξνζαπμήζεηο 
πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ςήθηζε ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε επηπιένλ θαη άκεζα λα 
ρνξεγείηαη άδεηαο αλάπαπζεο (κε ρξνληθφ φξην ηελ εβδνκάδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ππεξσξίεο) θαη 
ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πελζήκεξε εξγαζία ζηελ εβδνκάδα θαη ην ζηαζεξφ εκεξήζην 
ρξφλν δνπιεηάο, δειαδή ην 8σξν.  

 Καηάξγεζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ ηζνπέδσζαλ ηηο απνδεκηψζεηο. 

 Καηάξγεζε φισλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ αχμεζε ηνπ νξίνπ ησλ απνιχζεσλ. 

 Καηάξγεζε θάζε ειαζηηθήο κνξθήο εξγαζίαο. Μφληκε, ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε κηζζνινγηθά θαη 
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, 7σξν – 5λζεκεξν – 35σξν. ηελ πξννπηηθή ησλ αγψλσλ καο πξέπεη λα κπεη σο 
ζηαζεξφο ζηφρνο ε παξαπέξα κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ, ππνινγίδνληαο ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη κηα ζεηξά άιινπο παξάγνληεο.  

 Ζ επηκφξθσζε ηνλ ινγηζηψλ ειεγθηψλ θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζηνλ 
εξγάζηκν ρξφλν θαη εάλ φρη, λα πιεξψλεηαη σο ππεξσξία. 

 Να επηκείλνπκε ζηνλ νξηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ θαηαξρήλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ. 

 


