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Γπν ρξφληα κεηά ηελ ππαγσγή καο ζην ΓΝΤ θαη ηελ ηξφηθα θαη θαίλεηαη πσο ε 
θαηξαθχια δελ έρεη ηέινο. Τν θνπζηνχκη πνπ καο ξάβνπλ ην ΓΝΤ, ε επξσπατθή 
ειίη θαη νη θπβεξλήζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα εθαξκφζνπλ ηελ κλεκνληαθή 
πνιηηηθή θαίλεηαη ηειηθά λα είλαη ζάβαλν πνπ ζθνπφ έρεη λα ηπιίμεη ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη φιν ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο είηε απηφο εμαθνινπζεί λα 
εξγάδεηαη είηε είλαη πιένλ άλεξγνο είηε αθφκα θαη αλ εξγαδφηαλ θάπνηε θαη ηψξα 
είλαη ζπληαμηνχρνο.  

 
Τν απνθνξχθσκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήξζε ζηηο 12/2 φηαλ ππεξςεθίζηεθε ζηε 

Βνπιή ην κλεκφλην γηα ηελ θαηλνχξγηα δαλεηαθή ζχκβαζε, γλσζηφ πιένλ θαη σο 
Μλεκφλην 2 ην νπνίν επηρεηξεί λα βάιεη ηελ ηαθφπιαθα ζηηο ζπιινγηθέο 
δηαπξαγκαηεχζεηο. Πέξα απφ απηφ φκσο αμηψλεη ηελ εθαξκνγή εμνλησηηθψλ 
κέηξσλ ελάληηα ζηνπο εξγαδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πεξηβφεηε 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, γξάθνληαο ζηα παιηά ηνπο ηα 
παπνχηζηα αθφκα θαη ην ηειεπηαίν ζέαηξν ηεο ζεζκηθήο ηνπο λνκηκφηεηαο πνπ 
απνηέιεζε ν θνηλσληθφο δηάινγνο - εμπξέο κεηαμχ Σ.Δ.Β. θαη Γ.Σ.Δ.Δ., 
πξνρψξεζαλ ζε πξαγκαηηθφ πξαμηθφπεκα λνκνζεηψληαο ηε δπλαηφηεηα 
κείσζεο ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παγψλνληαο ηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο. 

 
Γίλνπλ ινηπφλ ζηνπο εξγνδφηεο καο ηε δπλαηφηεηα λα κεησζνχλ νη απνδνρέο 
ησλ εξγαδνκέλσλ κνλνκεξψο ζηα φξηα πνπ νξίδνπλ νη θιαδηθέο ζπκβάζεηο 
αθφκα θαη ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εξγαδφκελνπ. Γηα ηνλ θιάδν καο απηφ 
πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο κεηά ηηο 14/5, νπφηε θαη ηειεηψλεη ε ιεγφκελε 
κεηελέξγεηα, νη απνδνρέο καο κπνξνχλ λα «θιεηδψζνπλ» ζηα θαηψηαηα φξηα ηεο 
θιαδηθήο ζχκβαζεο ηνπ 2010-2011 γηα φζνπο εξγνδφηεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ή ζε απηή ηνπ 2009 γηα φζνπο δελ ζπκκεηέρνπλ. Γηα ηελ 
αθξίβεηα ν κηζζφο καο πιένλ ζα ππνινγίδεηαη ζην θιηκάθην πνπ αληηζηνηρεί ζηα 
ρξφληα πξνυπεξεζίαο καο ζηνλ ίδην ή άιιν εξγνδφηε θαη ζα παγψλεη ζε απηφ ην 
επίπεδν γηα φζν ρξφλν ε αλεξγία ζα είλαη αλψηεξε ηνπ 10%. Καη απηφ, ην 
ιεγφκελν επίδνκα σξίκαλζεο, είλαη έλα απφ ηα 4 επηδφκαηα πνπ 
αλαγλσξίδνληαη. Tα ππφινηπα 3 είλαη ην επίδνκα πηπρίνπ, ην επίδνκα ηέθλσλ 
(γηα φζνπο έρνπλ απφ 2 παηδηά θαη πάλσ) θαη ην επίδνκα επηθηλδπλφηεηαο. Καη 
βέβαηα νχηε ιφγνο λα γίλεηαη γηα εηδηθφηεηεο (φπσο νη εξγαηνηερλίηεο) πνπ δελ 
πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ θιαδηθή καο ζχκβαζε αθνχ εηδηθά γηα απηνχο ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ην ζελάξην γίλεηαη αθφκα ρεηξφηεξν θαζψο νη απνδνρέο ηνπο 
κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε κείσζε ηνπ 22% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ πνπ 
νξίδεη ε ηειεπηαία Δζληθή Γεληθή Σπιινγηθή Σχκβαζε. 



Όκσο αθφκα θαη απηή ηελ ηειεπηαία πξνζηαζία ηεο έζησ θνπηζνπξεκέλεο 
θιαδηθήο ζχκβαζεο νη εξγνδφηεο κπνξνχλ λα βξνπλ ηνλ ηξφπν γηα λα ηελ 
μεπεξάζνπλ. Ο ηξφπνο απηφο ιέγεηαη αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Έηζη ν 
εξγνδφηεο εθβηάδνληαο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εξγαδφκελνπ κπνξεί λα 
ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ νπνία ζα δέρεηαη λα δνπιεχεη κε απνδνρέο πνπ νξίδεη 
ε Δ.Γ.Σ.Σ. θαη κάιηζηα αθφκα θαη κε ηηο κεηψζεηο πνπ νξίδεη ην κλεκφλην 2. 

 
Δίλαη πξνθαλέο πσο κηα ηέηνηα πξαγκαηηθφηεηα δελ θάλεη ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ ην λα αλνίγεη ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ, νδεγψληαο ηνπο 
εξγαζηαθνχο ρψξνπο ζηνλ θαληβαιηζκφ θαη ζην πιήξεο νινθαχησκα. Η κφλε 
απάληεζε ζε φιεο απηέο ηηο κεζνδεχζεηο δελ κπνξεί παξά λα είλαη κφλν κηα: 
Καμία αποδοσή αηομικήρ ζύμβαζηρ επγαζίαρ να μην γίνει αποδεκηή και 
κανέναρ ζςνάδελθορ να μη διαππαγμαηεςηεί μόνορ ηος ηοςρ όποςρ ηηρ 
ζθαγήρ ηος. Να μην επιηπέτοςμε καμία απόλςζη.  Να μην ζςναινέζοςμε 
ζηοςρ όποςρ ηηρ εξαθλίυζηρ πος θέλοςν να μαρ επιβάλλοςν. Απάληεζε 
ππάξρεη θαη βξίζθεηαη ζηε δεκηνπξγία ζπλειεχζεσλ ζηνπο εξγαζηαθνχο 
ρψξνπο. Απηέο νη ζπλειεχζεηο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα πξνρσξνχλ άκεζα ζηελ 
δεκηνπξγία επηρεηξεζηαθψλ ζσκαηείσλ ζηνπο κεγάινπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο 
θαη ζηελ δεκηνπξγία ζσκαηεηαθψλ επηηξνπψλ ζε κηθξφηεξνπο ρψξνπο. Σε 
ζπληνληζκφ κε ην θιαδηθφ ζσκαηείν λα δηεθδηθήζνπκε ζπιινγηθά ηελ 
αμηνπξέπεηά καο θαη ηελ επηβίσζή καο. Τψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ είλαη 
θξίζηκν φινη καο λα επαλεθεχξνπκε ηελ ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ δηεθδίθεζε 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο καο, ζηνλ κεκνλσκέλν 
εξγνδφηε καο. 

 
Αθφκα θαη ηψξα πνπ ε ιαίιαπα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο ζθιαβνπνίεζήο 

καο επηρεηξεί λα θηάζεη ζηελ νινθιήξσζή ηεο ππάξρεη ηξφπνο λα κελ 
αθήζνπκε θαλέλαλ κφλν ηνπ απέλαληη ζηα εξγνδνηηθά ζρέδηα πνπ πθαίλνληαη 
ζηηο πιάηεο καο θαη λα μαλαθεξδίζνπκε ηελ ρακέλε καο αμηνπξέπεηα. Καη ν 
ηξφπνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ ηελ ίδξπζε επηρεηξεζηαθψλ 
ζσκαηείσλ πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ζπιινγηθά ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο 
θαηαθηεκέλεο θιαδηθήο καο ζχκβαζεο αιιά θαη πνπ ζα θξελάξνπλ ηε 
κεηακφξθσζε ησλ εξγαζηαθψλ καο ρψξσλ ζε ζχγρξνλα κεζαησληθά θάηεξγα. 
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