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Νέεο ζπκβάζεηο, ρξόληεο επηδηώμεηο.. 

Η εηαηξεία  EURICOM HELLAS, αθνύ δελ θαηάθεξε λα βάιεη ζην ρέξη ηνπο εξγαδόκελνπο 

κε ηα έληππα εκπηζηεπηηθόηεηαο  πνπ πξνζπάζεζε λα θέξεη  πξηλ ελάκηζε ρξόλν, έξρεηαη ηώξα 

θαη θέξλεη, ελ κέζσ παλδεκίαο, λέεο  βιαπηηθέο ζπκβάζεηο  κε αλαδξνκηθή ηζρύ κάιηζηα, πνπ 

θαηαπαηνύλ ζεκειηώδε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 

Σην ζηόραζηξό ηεο απηή ηελ θνξά κπαίλεη ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξόλνπ,  ην 

ρηύπεκα ηεο  πελζήκεξεο εξγαζίαο , νη άδεηεο πνπ ζα δίλνληαη όηαλ θαη όπσο βνιεύεη ηελ 

εξγνδνζία, νη απνδνρέο  όπνπ ν κηζζόο ζα θαιύπηεη θαη όπνηεο ππεξσξίεο ή εξγαζία ζε αξγίεο. 

Θέινπλ ηνλ εξγαδόκελν δηαζέζηκν 24 ώξεο ην 24σξν γηα λα εξγάδεηαη όηαλ, όπνηε θαη όπνπ 

ζέινπλ, γηα απηό θαη βάδνπλ όξν ζηε ζύκβαζε όηη ην 5ήκεξν κπνξεί λα γίλεη 6εκεξν, όηη ην 

σξάξην κπνξεί λα είλαη δηαθεθνκκέλν,  ν ηόπνο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη νπνπδήπνηε θαη απηά 

όια ζύκθσλα πάληα κε ηελ θξίζε θαη ηηο αλάγθεο ηηο εηαηξείαο!!! 

Σην ηέινο έξρεηαη θαη ε απεηιή, νπνηαδήπνηε κε ηήξεζε ησλ όξσλ  ηεο ζύκβαζεο, 

απνηειεί  “νηθεηνζειή απνρώξεζε” ηνπ εξγαδνκέλνπ. Έηζη ζθνπεύεη ε εξγνδνζία λα 

μεκπεξδέςεη κηα θαη έμσ κε ηηο απνδεκηώζεηο ζε θάζε εξγαδόκελν αθνύ κε νηηδήπνηε αθνξκή θαη 

αηηία ζα κπνξεί λα θάλεη  θαλνληθέο απνιύζεηο πεηώληαο ηνλ ζηελ αλεξγία ρσξίο απνδεκίσζε θαη 

ρσξίο επίδνκα αλεξγίαο. 

Είλαη θαλεξή ε βηαζύλε λα εθαξκόζεη ηνλ εξγαζηαθό λόκν έθηξσκα πνπ εηνηκάδεη 

θπβέξλεζε θαη εξγνδνζία, πξηλ αθόκε ςεθηζηεί. Αιιά πάεη θαη αθόκε παξαπέξα. Εηδηθά ηελ 

πεξίνδν ηεο παλδεκίαο πνπ ν θιάδνο έρεη “ζθάζεη” από ηα θέξδε, πξνζπαζεί κε όινπο ηνπο 

ηξόπνπο λα βάιεη ζην ρέξη ζηνπο εξγαδόκελνπο, λα θνβίζεη θαη λα ηξνκνθξαηήζεη, αμηνπνηώληαο 

θαη όιν ην νπινζηάζην από αληεξγαηηθνύο λόκνπο πνπ έρνπλ θέξεη ε ζεκεξηλή αιιά θαη νη 

πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο. 

Να κελ δερηεί θαλέλαο εξγαδόκελνο λα ππνγξάςεη ηε λέα ζύκβαζε. Μελ θάλεηε δώξν-

αγύξηζην ζηνλ εξγνδόηε, όζα δηθαηώκαηα καο έρνπλ απνκείλεη, γηα λα ηα ζηξέςεη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή  ελαληίνλ ζαο!  

Να κελ θνβεζεί θαλέλαο. 

Οξγάλσζε ζην ζσκαηείν καο, απηό είλαη ην όπιν καο! 
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