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Αζήλα, 14 Απγνύζηνπ 2019  

ΙΑΤΑΓΓΕΚΘΑ: Σπλέρεηα ζηελ αληεξγαηηθή επίζεζε κε αηζρξέο ηξνπνινγίεο 

Οη εξγαδόκελνη γλσξίδνπλ πνιύ θαιά όηη ε λενεθιεγκέλε θπβέξλεζε ΛΓ, ζηα ρλάξηα ηεο 

πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο ΥΡΗΕΑ θαη όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ, ζα ζπλερίζεη 

λα ζπζηάδεη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, γηα λα ππεξεηεζνύλ ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 

νκίισλ, όπσο εθθξάδεηαη από ηελ πνιηηηθή ησλ εξγνδνηηθώλ ελώζεσλ ηνπο.  

ην αληηιατθό νπινζηάζην πξνζηέζεθαλ δύν αηζρξέο ηξνπνινγίεο, πνπ κε άζιηα κεζόδεπζε 

έθεξε ε θπβέξλεζε ΛΓ γηα ςήθηζε ειάρηζηα ιεπηά πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ δηππνπξγηθνύ 

λνκνζρέδηνπ ηελ Πέκπηε 08.08.2019.  

Κε ηελ πξώηε θαηαξγείηαη ε πξνζρεκαηηθή ππνρξέωζε ηεο εξγνδνζίαο λα επηθαιείηαη 

θάπνηνλ «βάζηκν ιόγν» γηα λα δηθαηνινγήζεη ηηο απνιύζεηο. Αθόκα θαη κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, ν εξγαδόκελνο θαινύληαλ λα βξεη ην δίθην ηνπ κέζα από 

ρξνλνβόξεο θαη ακθίβνινπ απνηειέζκαηνο δηθαζηηθέο δηακάρεο, ηε ζηηγκή πνπ ε λνκνινγία 

ησλ αζηηθώλ δηθαζηεξίσλ απνδέρεηαη ήδε κηα αλεμάληιεηε γθάκα... «βάζηκσλ ιόγσλ» γηα ηηο 

απνιύζεηο εξγαδνκέλσλ. Ζ ππνςία πξνζηαζίαο αίξεηαη, κε ηνλ ΔΒ κάιηζηα λα έρεη ήδε 

αμηώζεη ηα επόκελα αληεξγαηηθά ρηππήκαηα, βάδνληαο ζην ζηόραζηξν ηηο απνδεκηώζεηο 

απόιπζεο. 

Κε ηελ ίδηα ηξνπνινγία, ε θπβέξλεζε ηεο ΛΓ θαηάξγεζε ηε δηάηαμε πνπ 

πξνέβιεπε «ζπλεπζύλε εξγνδόηε θαη εξγνιάβνπ» έλαληη ηωλ εξγνιαβηθώλ θαη 

ππεξγνιαβηθώλ εξγαδνκέλωλ σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ θαη όξηδε όηη ε 

ζύκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη όξν ππνρξέσζεο ηνπ εξγνιάβνπ λα 

εθαξκόδεη ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Θαη εδώ ε ελ ιόγσ δηάηαμε δελ άγγηδε ην 

πξαγκαηηθό πξόβιεκα, δειαδή ηελ ίδηα ηελ ύπαξμε ησλ εξγνιάβσλ, πνπ, κεηαμύ άιισλ, 

ζπζηήλνπλ, κεηαθέξνπλ θαη δηαιύνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κέζα ζε κηα λύρηα (ώζηε νη 

εξγαδόκελνη λα ράλνπλ νθεηιόκελα θ.α.), θάλνπλ αγσγέο γηα λα βγνπλ παξάλνκεο νη απεξγίεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ όηαλ απηνί δηεθδηθνύλ κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά θαη θαηάξγεζε ησλ 

δνπιεκπνξηθώλ θ.α. 

Ζ δεύηεξε ηξνπνινγία, ε νπνία αμηνπνηήζεθε σο πξνπέηαζκα θαπλνύ γηα ηνλ δήζελ επείγνληα 

ραξαθηήξα ηεο πξώηεο, αθνξά ηελ επηβνιή πιαθόλ ζε όιεο ηηο ζπληάμεηο, επηθαινύκελε ηηο 

ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο πςεινζπληαμηνύρσλ. Κπαίλεη δειαδή λένο θόθηεο ζηηο ζπληάμεηο, 

παγηώλνληαο ην αληηαζθαιηζηηθό νπινζηάζην ηνπ λόκνπ Θαηξνύγθαινπ, ώζηε λα 

πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα λέν γύξν επίζεζεο ζηηο ήδε θνπηζνπξεκέλεο ζπληάμεηο, 

πνπ γηα ηελ πιεηνςεθία είλαη ζπληάμεηο πείλαο. 

ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, έλαλ από ηνπο πην θεξδνθόξνπο θαη κεγαιύηεξνπο θιάδνπο ηεο 

ρώξαο εδώ θαη δεθαεηίεο, κε ην εξγαιείν ηεο εξγνιαβνπνίεζεο  κέηνρνη-εξγνδόηεο-

θπβεξλήζεηο έρνπλ πεηάμεη ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο ζπλνιηθά ζε ΓΔΖ, ΔΙΠΔ, Φπζηθό Αέξην εθηόο 

επηρεηξεζηαθώλ Δ, ζπκπηέδνπλ κηζζνινγηθά, αζθαιηζηηθά, δεκνθξαηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά 

δηθαηώκαηα, επεθηείλνπλ ηελ ειαζηηθή απαζρόιεζε κε ζπκβάζεηο κέρξη θαη κεληαίαο δηάξθεηαο 

ζε όια ηα πόζηα θαη εηδηθόηεηεο (ηερληθό πξνζσπηθό, γξαθείν, παξαγσγηθέο κνλάδεο, 
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ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο). Υπό ηελ απεηιή ηεο απόιπζεο απμάλνπλ ηα δσδεθάσξα θαη ηελ 

εληαηηθνπνίεζε, ραιαξώλνπλ ηηο πξνβιέςεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πνδνπαηνύλ 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη πξαθηηθέο, κε ηε κέζνδν ηνπ δηραζκνύ θαη ςεπηνδηιεκκάησλ 

θαιιηεξγνύλ απηαπάηεο ζηνπο «κόληκνπο». Γεληθόηεξα, πξνρσξνύλ ηελ «απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο ελέξγεηαο» εκβαζύλνληαο ηελ πνιηηηθή ηνπ «δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνύ». Τν κάξκαξν 

απηήο ηεο πνιηηηθήο ην πιεξώλνπλ πνηθηιόηξνπα ηα ιαϊθά λνηθνθπξηά θαη νη 

εξγαδόκελνη ζην ζύλνιν ηνπο. 

Οη πξόζθαηεο θηλεηνπνηήζεηο ζηνλ Θιάδν θαη ην κεγάιν θύκα ηαμηθήο αιιειεγγύεο πνπ 

αλαπηύρζεθε αλέδεημαλ γηα κηα αθόκα θνξά ην πξόβιεκα, όκσο έδεημαλ θαη πνην δξόκν 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα απνζπάζνπκε λίθεο θαη λα βάινπκε πιώξε γηα αλάθηεζε 

ησλ δηθαησκάησλ καο θαη ηελ εδξαίσζε λέσλ. Ο δξόκνο απηόο είλαη καθξηά από ηνλ 

εξγνδνηηθό θαη θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό θαη ηηο αλέμνδεο ππνζρέζεηο πνπ δίλνληαη 

γηα λα θαιιηεξγείηαη θιίκα εθεζπραζκνύ θαη αλακνλήο. Αλαδείρζεθε όηη γηα λα έξζνπλ 

ζην πξνζθήλην νη δηθέο καο αλάγθεο, επηηάζζεηαη λα δξνύκε ελωκέλνη, καθξηά από ηνλ 

πνιπθεξκαηηζκό θαη ηηο ηερλεηέο δηαρωξηζηηθέο γξακκέο, ηνλ ζπληερληαζκό πνπ 

θαιιηεξγείηαη. Ζ αληεξγαηηθή επίζεζε είλαη εληαία, πνιππιόθακε, ζπληνληζκέλε θαη θαιά 

ζρεδηαζκέλε. Δδώ κηινύλ νη δηεζλείο θαη εγρώξηεο ελώζεηο ησλ εξγνδνηώλ. Απέλαληη ζην 

ρηύπεκα ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ιατθώλ δηθαησκάησλ, δηεζλείο θαη εγρώξηνη 

όκηινη, όινη νη εξγνδόηεο είλαη ελσκέλνη. 

Απηό αλαδεηθλύνπλ θαη ηα αληεξγαηηθά ρηππήκαηα ηεο πξνεγνύκελε θπβέξλεζεο 

ΣΥΡΘΖΑ ζην ζέκα ηωλ απνιύζεωλ θαη ηεο επειημίαο, πνπ αθνξνύλ θαη άιινπο θιάδνπο, 

όπσο ν θιάδνο ησλ ηξαπεδώλ: 

 Ψήθηζε λόκνπ γηα ηελ πιήξε απειεπζέξωζε ηωλ νκαδηθώλ απνιύζεωλ, 

αληηθαζηζηώληαο αθόκα θαη απηή ηε δηνηθεηηθή ηνπο έγθξηζε κε κηα απιή θαη άλεπ νπζίαο 

«δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο» ζην Αλώηαην πκβνύιην Δξγαζίαο (ΑΔ), θαζνξίδνληαο 

κάιηζηα κε ζαθήλεηα όηη ηπρόλ αξλεηηθή γλσκάηεπζε ηνπ ΑΔ δελ ζπληζηά «ηεθκήξην 

αθπξόηεηαο» ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ. 

 Ννκνζεηηθή ελίζρπζε ηεο δξάζεο ηωλ εηαηξεηώλ «ελνηθίαζεο» εξγαδνκέλωλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ «Ηδησηηθώλ Γξαθείσλ Δπξέζεσο Δξγαζίαο».  

 Σηξώζεθε πιήξωο ην έδαθνο γηα ην πεξαηηέξω ρηύπεκα ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ 

απεξγία ζην όλνκα ηεο δεκνθξαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπκκεηνρήο. Πάλσ ζε 

απηή ηε βάζε ζα θέξεη ε λέα θπβέξλεζε λόκν γηα ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, δειαδή γηα 

ην ειεθηξνληθό θαθέισκα, βνύηπξν ζην ςσκί ηεο εξγνδνηηθήο παξέκβαζεο θαη 

ηξνκνθξαηίαο. 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Η «ηόλωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ επηρεηξήζεωλ» πάηεζε θαη ζα ζπλερίζεη λα 

παηάεη ζην ηζάθηζκα ηωλ κηζζώλ θαη ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ εξγαδόκελωλ. Γηα θάζε 

λίθε, όζν κηθξή θαη αλ είλαη, απαηηείηαη αγώλαο. Γηα κεγαιύηεξεο λίθεο απαηηείηαη θαιύηεξνο 

ζπληνληζκόο θαη νξγάλσζε ζην ύςνο ησλ απαηηήζεσλ – μεθαζάξηζκα κε ηνλ εξγνδνηηθό θαη 

θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό. Δλίζρπζε ηνπ ηαμηθνύ πόινπ ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, ηνπ 

Παλεξγαηηθνύ Αγσληζηηθνύ Κεηώπνπ. Θάζε δξάζε καο νθείιεη λα ππεξεηεί ηελ αγσληζηηθή 

ρεηξαθέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εξγνδνζία θαη ηνπο κεραληζκνύο ηεο! 

Ζ επίζεζε δηαξθείαο ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα δελ πξέπεη λα κείλεη αλαπάληεηε! 

πζπεηξσκέλνη ζην Θιαδηθό σκαηείν Δλέξγεηαο πξνεηνηκαδόκαζηε θαη απαληάκε καδηθά θαη 

ζρεδηαζκέλα ζηε λέα επίζεζε. Σπλερίδνπκε ηνλ αγώλα γηα θιαδηθέο ΣΣΕ, γηα απμήζεηο, 

γηα κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε πιήξε δηθαηώκαηα ρωξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, 

γηα θαηάξγεζε ησλ άζιησλ αληηαζθαιηζηηθώλ θαη αληεξγαηηθώλ λόκσλ. Φέξλνπκε κπξνζηά 

ηηο δηθέο καο αλάγθεο!   


