ΓΔΝ ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΜΑ
ΓΔΝ ΥΑΡΗΕΟΤΜΔ ΑΛΛΟ ΚΛΔΜΜΔΝΟ ΠΛΟΤΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΔ!
Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη ηδηαίηεξα εβδνκάδεο πιεζαίλνπλ νη εξγνδόηεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ θαινύλ ηνπο
εξγαδόκελνπο λα δερζνύλ κεηώζεηο κηζζώλ, αιιαγέο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη βιαπηηθέο κεηαβνιέο
ζηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο δνπιεηάο ελώ καδηθό είλαη ην θαηλόκελν θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο ησλ
κηζζώλ θαη θπζηθά νη απνιύζεηο. Η θαζνιηθή επίζεζε πνπ δέρεηαη όινο ν θόζκνο ηεο δνπιεηάο
απνηππώλεηαη ζηηο πξόζθαηεο ζηαηηζηηθέο ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δξγαζίαο πνπ δείρλνπλ όηη πεξηζζόηεξεο
από 10.000 ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο, κεηαηξάπεθαλ ζε κεξηθήο ή εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, εληόο ηνπ
πξώηνπ δηκήλνπ ηνπ έηνπο. Οη ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε εθ πεξηηξνπήο
απμήζεθαλ θαηά 2.725% κε κνλνκεξή απόθαζε ηνπ εξγνδόηε.
Παπαζσηεξίνπ, Διεπζεξνπδάθεο, Metropolis, Φισξάο, Ωθεαλίδα, Αλη. άθθνπιαο, αββάιαο, Ληβάλεο,
θ.α. θαη νη θαηαγγειίεο εξγαδόκελσλ ηνπ θιάδνπ ζπλερίδνληαη! Με εξγνδνηηθνύο εθβηαζκνύο, ςπρνινγηθέο θαη
αηνκηθέο πηέζεηο, απεηιέο θαη δηαζπαζηηθέο ηαθηηθέο κεγάινη θαη κηθξνί εθδόηεο θαη βηβιηνπώιεο πξνρσξνύλ ζε
κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκήο ησλ κηζζώλ, ζε απνιύζεηο θαη κεηώζεηο. Οη κηζζνί ζα πξέπεη λα κεησζνύλ θαη
λα ππνγξάςνπκε «αηνκηθή ζύκβαζε», καο ιέλε. Με δηιήκκαηα ηύπνπ: «ζπλνιηθό θιείζηκν ή κεξηθέο απνιύζεηοδηαζεζηκόηεηεο», «αηνκηθέο ζπκβάζεηο κεξηθήο απαζρόιεζεο ή απνιύζεηο», όια ζην όλνκα ηεο θξίζεο, ηεο
πηώζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδώλ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο παξάλνκα δελ θαηαβάιινπλ ηελ αύμεζε θαη ηα
επηδόκαηα πνπ πξνβιέπεη ε λέα θιαδηθή ζπιινγηθή καο ζύκβαζε.

Γηα όια απηά βεβαίσο ε θπβέξλεζε έδσζε ην πξάζηλν θσο κε ηνλ λόκν 3899/2010, από ηνλ Δεθέκβξην. Με
ηελ ςήθηζή ηνπ ηέζεθε ζε ηζρύ άιιν έλα αληεξγαηηθό λνκνζεηηθό έθηξσκα, πνπ εθηόο ησλ άιισλ
θαηαζηξαηεγεί όιεο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ησλ «εηδηθώλ
επηρεηξεζηαθώλ» ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θαη κάιηζηα γηα πξώηε θνξά ζεζπίδνληαο ηελ «βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ» σο θξηηήξην. Φπζηθά νη εξγνδόηεο αξπάδνπλ ηελ «επθαηξία» ηεο
θξίζεο θαη ησλ λέσλ αληεξγαηηθώλ λόκσλ. Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ όρη κόλν δελ «είλαη γηα θιείζηκν» αιιά
επεθηείλνληαη, εξγνδόηεο πνπ απιά έρνπλ πηώζε ηδίξνπ αιιά έρνπλ θεξδνθνξία, βξίζθνπλ ην θαηάιιειν
έδαθνο λα κεηώζνπλ ην θόζηνο ηνπο, θαη όηαλ ιέκε θόζηνο ελλννύλ πάληα ην εξγαηηθό θόζηνο. Δελ πξέπεη λα
ηνπο θάλνπκε ηε ράξε!

Γελ ππνγξάθνπκε!
Ούηε «εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο», νύηε αηνκηθέο ζπκβάζεηο – ζπκθσλεηηθά, νύηε κεηώζεηο
κηζζώλ θαη πεξηζηνιή ησλ δηθαησκάησλ καο.
Σύκθσλα κε ην λόκν 3899/2010 δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα κεησζνύλ νη κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα θάησ θαη από ηηο
θιαδηθέο ζπκβάζεηο, γηα έλα ρξόλν θαη κε παξάηαζε γηα έλαλ αθόκα, σο ηα όξηα ηεο εζληθήο γεληθήο
ζπιινγηθήο ζύκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξηεηηώλ θαη ην επίδνκα ζπδύγνπ, θαη κόλν όκσο κε ηε
ζπκθσλία ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ή θιαδηθνύ ζσκαηείνπ. Έηζη, κε ην λόκν γηα άιινζη, νη εξγνδόηεο «θέξλνπλ»
παληνύ αηνκηθά ζπκθσλεηηθά θαη εθβηάδνπλ κε απνιύζεηο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπο. Πξόθεηηαη γηα εξγνδνηηθέο
ζπκβάζεηο θνκκέλεο θαη ξακκέλεο ζηα κέηξα ησλ αθεληηθώλ, πνπ δηαιύνπλ θάζε έλλνηα εξγαηηθνύ
δηθαηώκαηνο.

Πσο αληηζηεθόκαζηε;
Γελ αλαγλσξίδνπκε ην λόκν απηό, απαηηνύκε ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Πξναζπίδνπκε ζπιινγηθά ηνπο
κηζζνύο θαη ηα δηθαηώκαηα καο. Πξναζπίδνπκε ηε ζπιινγηθή ζύκβαζε ηνπ ζσκαηείνπ καο πνπ ηζρύεη
γηα όινπο καο. Γελ λνκηκνπνηνύκε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο. Παιεύνπκε ζπιινγηθά θαη κε αμηνπξέπεηα.
Όηαλ θαη εάλ θιεζνύκε από ηνλ εξγνδόηε καο ζε «δηαβνύιεπζε», ζπλαίλεζε ή ζπκθσλία πξνθεηκέλνπ
λα ππνγξάςνπκε νπνηαζδήπνηε κνξθήο «ζύκβαζε», θάλνπκε ηα εμήο:
Πξώην, ΓΔΝ ππνγξάθνπκε! Αξλνύκαζηε λα ζπκθσλήζνπκε νηηδήπνηε ζε αηνκηθή βάζε, πξηλ λα
ελεκεξώζνπκε ην Σύιινγν, απαληώληαο όηη απηό έρεη δηθαίσκα λα ην θάλεη κόλν ε ζπιινγηθή καο
εθπξνζώπεζε.
Γεύηεξν, θαηαγγέιινπκε ηελ εξγνδνηηθή πξόζεζε «θαηάξγεζεο» ηεο ηζρύνπζαο πιινγηθήο
ζύκβαζεο ζην ζσκαηείν καο, θαη ην θαινύκε λα αλαιάβεη άκεζα πξσηνβνπιίεο, λα δηεπθνιύλεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ εξγνδνζία απαηηώληαο ηελ αλάθιεζε
ησλ κεζνδεύζεώλ ηεο.
Σξίην, ελεκεξώλνληαη νη ζπλάδειθνη γηα ηελ αλάγθε λα κελ ππνγξάςεη θαλείο ηίπνηα «θαηά κόλαο»
θαη θαινύκε ζε ζύζθεςε ησλ εξγαδόκελσλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, αλεμάξηεηα εηδηθόηεηαο, κε ηελ
θάιπςε ηνπ ζσκαηείνπ.
Οη κηζζνί καο είλαη αδηαπξαγκάηεπηνη, όζν αδηαπξαγκάηεπην ήηαλ γηα ηελ εξγνδνζία λα κε κνηξάδεηαη ηα
θέξδε ηεο κε ην πξνζσπηθό ηεο όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα άγξηαο θεξδνθνξίαο πνπ κε ηε δνπιεηά καο
πινύηηζε ηνπο εξγνδόηεο ρξόληα θαη δεθαεηίεο. Έρνπκε δώζεη «δαλεηθά θαη αγύξηζηα» ρηιηάδεο επξώ
απιήξσηεο ππεξσξίεο, θαζπζηεξήζεηο πιεξσκήο κηζζώλ θαη κόληκεο ιηηόηεηαο ν θαζέλαο καο ζηελ
«εηαηξεία» θαη ηνλ εξγνδόηε. Δελ αληέρνπκε άιιν, έρνπκε πάλσ απ΄ όια αμηνπξέπεηα λα κελ δνπιεύνπκε

δσξεάλ όπσο ζηε θενπδαξρία! Δελ αλερόκαζηε λα κνηξαζηνύκε ηελ όπνηα ραζνύξα! Δελ πξνθαιέζακε
εκείο ηελ θξίζε, δελ ηελ πιεξώλνπκε εκείο.
Σέηαξην, ζε πεξίπησζε πνπ ε εξγνδνζία δελ ππνρσξεί από ην ζρέδην πεηζνθόκκαηνο ησλ κηζζώλ καο ή
απόιπζεο ζπλαδέιθσλ, δε ιπγίδνπκε, δε δηαιέγνπκε ηνλ αηνκηθό δξόκν, πνπ ζα καο νδεγήζεη ζην
αηνκηθό... ιηληζάξηζκα από ηελ εξγνδνζία. Δπηκέλνπκε ζπιινγηθά! Άιισζηε, ρσξίο ζπλαίλεζε θαη
ππνγξαθή θιαδηθνύ ζσκαηείνπ, δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε εξγνδνζία.
Πέκπην, απνθαζίδνπκε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη θαηαγγέιινπκε δεκνζίσο ηελ εξγνδνηηθή
πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ησλ δηθαησκάησλ καο.
Ση πξέπεη αθόκα λα γλσξίδνπκε:
Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, νη κηζζνί (λόκηκνη ή ζπκβαηηθνί), πξνζηαηεύνληαη θαη δελ
κπνξνύλ λα κεησζνύλ κνλνκεξώο.
Νόκηκνο κηζζόο είλαη απηόο πνπ νξίδεηαη από ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη απνηειεί ην ειάρηζην
όξην πνπ δηθαηνύηαη ν εξγαδόκελνο. Σπκβαηηθόο κηζζόο είλαη απηόο πνπ νξίδεηαη από αηνκηθέο ζπκθσλίεο ή
από επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ λόκηκνπ κηζζνύ. Αθόκα θαη αλ
ζπκθσλεζεί θάηη ηέηνην ε ζπκθσλία απηή είλαη άθπξε.
Οη κηζζνί (λόκηκνη ή ζπκβαηηθνί) πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξόλν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί
θαη ζην αθέξαην, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είηε απηό αθνξά θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο κηζζνύ, είηε αθνξά
πεξηθνπή κηζζνύ, απηά ζπληζηνύλ πνηληθό αδίθεκα.
Σηελ κε θαηαβνιή κηζζνύ (λόκηκνπ ή ζπκβαηηθνύ), ν εξγαδόκελνο έρεη δηθαίσκα λα πξνβεί ζε επίζρεζε εξγαζίαο
κέρξη λα ηνπ θαηαβιεζεί ην νθεηιόκελν πνζό.
- Ο εξγνδόηεο πνπ δελ θαηαβάιεη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο θαη ρξεκαηηθά
πνζά θαη εάλ ε κήλπζε γίλεη ζην ρξόλν πνπ έπξεπε λα θαηαβάιινληαη νη κηζζνί, δει. ηελ ίδηα ή ηελ επνκέλε κέξα
ε από ηελ ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία θαηαβνιήο, ηόηε ην αδίθεκα είλαη απηόθσξν.
Δηθαίσκα κήλπζεο θαηά ηνπ εξγνδόηε πνπ παξαβαίλεη ην λόκν απηό έρνπλ νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη ηα ζπλδηθάηα θαη
νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο.
- Οη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο ππνρξενύληαη λα αληαπνθξίλνληαη ζην αίηεκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα δεηνύλ
ηελ πνηληθή δίσμε ηνπ εξγνδόηε όηαλ απηόο αξλείηαη λα θαηαβάιεη ηνπο κηζζνύο.
- Οη εξγαδόκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα επίζεο λα πξνζθύγνπλ ζηα αζηηθά δηθαζηήξηα θαη λα απαηηήζνπλ θάζε
δηαθνξά ζην κηζζό έσο θαη 5 ρξόληα πξηλ, ζπλππνινγίδνληαο αθόκα θαη ηηο δηαθνξέο πνπ επήιζαλ ζηα δώξα
Χξηζηνπγέλλσλ – Πάζρα, επίδνκα άδεηαο, ππεξσξίεο, λπρηεξηλά, θ.ιπ.
- Οη εξγαδόκελνη πνπ δελ ππνθύπηνπλ ζηηο πηέζεηο θαη γηα ην ιόγν απηό απνιύνληαη, έρνπλ δηθαίσκα θαη ζα
πξέπεη κέζα ζε 3 κήλεο λα δηεθδηθήζνπλ θαη δηθαζηηθά ηελ επαλαπξόζιεςή ηνπο θαζώο θαη ηνπο κηζζνύο
ππεξεκεξίαο.
πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη
Η εξγνδνζία πεξηθξνπξεί ηα θέξδε ηεο ζπκπηέδνληαο ηνπο κηζζνύο καο. Σην όλνκα ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο, απμάλεη
ηηο ηδησηηθέο θαηαζέζεηο ηεο, μεκπεξδεύεη κε ζπκβάζεηο, ππνρξεώζεηο θαη ην εξγαηηθό θόζηνο, δειαδή ηε δσή καο!
Σην όλνκα ησλ όπνησλ ζεκεξηλώλ δεκηώλ, ζέιεη λα καο ρξίζεη ...ζπλέηαηξνπο δεηώληαο ηελ «ζπκβνιή» καο θαη
ζπζίεο, απνζησπώληαο όηη πξηλ ηηο δεκίεο ππήξραλ θέξδε, όηη καο θιέβεη ηνλ πινύην πνπ εκείο παξάγνπκε πνιιά
ρξόληα ηώξα. Απαηηνύκε λα θαηαξγεζνύλ ηώξα όινη νη αληεξγαηηθνί λόκνη ηνπ «κλεκνλίνπ»!
Να δηαιέμνπκε ηελ αγσληζηηθή δηέμνδν, πνπ είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ καο. Να εληζρύζνπκε ηελ ελόηεηα θαη ηελ αιιειεγγύε καο.
Οη εκπεηξίεο από κηα ζεηξά ρώξνπο δνπιεηάο ηνπ θιάδνπ θαη όρη κόλν, δείρλνπλ όηη ε ελσηηθή ζπιινγηθή ζηάζε
αληίζηαζεο ησλ εξγαδόκελσλ έρεη απνηειέζκαηα, όηη όινη καδί κπνξνύκε λα πνύκε όρη. Τέξκα ζηελ αλάζεζε:
Να οργανώζοσμε ζσνελεύζεις ζηοσς τώροσς δοσλειάς, ώζηε ζσλλογικά να ζσζηηήζοσμε ηην ζηάζη και
ανηίζηαζή μας. Να ενιζτύζοσμε ηο Σύλλογο ποσ μπορεί να είναι ο ζσλλογικός οργανωηής, μάτιμο
εργαλείο ζηα τέρια ηων εργαζόμενων ηοσ κλάδοσ μας.
Να θάλνπκε ηελ νξγή καο γηα ηα δηζεθαηνκκύξηα πνπ ραξίδνπλ ζην θεθάιαην, ηελ αγαλάθηεζε γηα ηε κείσζε ηεο
θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, δύλακε θξνύζεο ελάληηα ζην ΔΝΤ, ηελ Επξσπατθή Έλσζε, ηελ θπβέξλεζε θαη
ηνπο εξγνδόηεο. Να θάλνπκε ηε νξγή καο δύλακε ζύγθξνπζεο θαη αλαηξνπήο.

Μαδί κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο λα ραξάμνπκε κία γξακκή αλππνρώξεηεο πάιεο γηα:
ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΖΘΟΤΝ ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΠΟΤ ΣΑΚΗΕΟΤΝ ΤΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΣΩΝ ΑΠΟΛΤΔΩΝ – ΤΛΛΟΓΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΤΞΖΔΗ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖ
ΛΗΣΟΣΖΣΑ – ΜΔΗΩΖ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΥΩΡΗ ΜΔΗΩΖ ΑΠΟΓΟΥΩΝ.
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