
Αζήλα, 14 επηέκβξε 2019 

Όινη ζην ζπιιαιεηήξην, ηελ Σξίηε 17 επηέκβξε, 7 κ.κ., ζηα 

Πξνπύιαηα, πνπ δηνξγαλψλνπλ ηα ηαμηθά ζσκαηεία θαη ην Π.Α.ΜΔ. 

Να κελ ηνικήζνπλ λα βάινπλ ρέξη ζηα ζσκαηεία! 

Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, ζπλερίδνληαο ηε δνπιεηά πνπ άθεζε ν ΤΡΗΕΑ, εμαπνιχεη λέα 
επίζεζε ζηα εξγαηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. Ζ «δίθαηε αλάπηπμε γηα φινπο» θαη ν 

«αλαπηπμηαθφο» λφκνο πνπ θέξλεη ε θπβέξλεζε ζεκαίλνπλ αχμεζε θεξδνθνξίαο γηα ηηο 
κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζα επηηπγράλεηαη κε ην παξαπέξα ηζάθηζκα απφ φ,ηη έρεη 
απνκείλεη ζηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα, ζηε ζπιινγηθή νξγάλσζε θαη δηεθδίθεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην πνιπλνκνζρέδην-ζθνχπα, επηβεβαηψλνληαο φηη ε 
ζηήξημε ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο πάεη «παθέην» κε ην παξαπέξα ηζάθηζκα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο, ζην ίδην λνκνζρέδην έξρνληαη θαη νη λέεο αληηδξαζηηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ λφκν, ζπλέρεηα απηψλ πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ 
θαη πξνσζεί ην θαθέισκα ησλ ζπλδηθάησλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, επηρεηξεί λα βάιεη ηνπο 

αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζην γχςν. 

Γελ έθηαζαλ ηα πξψηα δείγκαηα γξαθήο ηεο ΝΓ, πνπ κέζα ζην θαηαθαιφθαηξν 

θαηάξγεζε ηελ αηηηνιόγεζε ηεο απόιπζεο θαη ηελ ζπλεπζύλε γηα ηηο ιεγόκελεο 
εξγνιαβηθέο εηαηξείεο, ηψξα ε αληεξγαηηθή επίζεζε εληζρχεηαη κε ην «αλαπηπμηαθφ» 

πνιπλνκνζρέδην πνπ πξνβιέπεη: 

• Σνλ νξηζηηθό εληαθηαζκό ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ, θαηαξγψληαο νπζηαζηηθά ηελ 

επλντθφηεξε ζχκβαζε ππέξ ηνπ εξγαδφκελνπ, κεηψλνληαο πεξαηηέξσ ην κηζζφ φπνησλ 
ακείβνληαη κε θιαδηθή ζχκβαζε. 

• Σελ ελίζρπζε ησλ ελώζεσλ πξνζώπσλ φπνπ ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάθνπλ ζα 
ππεξηζρχεη ηεο θιαδηθήο. Θπκίδνπκε φηη πάλσ απφ 1.500 ηέηνηεο ελψζεηο ζηήζεθαλ απφ ηνπο 

εξγνδφηεο γηα λα θαηεβάζνπλ ηνπο κηζζνχο. 

• Σελ ππεξίζρπζε ησλ ηνπηθώλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ έλαληη ησλ γεληθψλ θιαδηθώλ 

ζπκβάζεσλ. Γειαδή αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε ησλ ήδε ζπκπηεζκέλσλ κηζζψλ. Ο κέζνο 
κηζζφο είρε επίζεκα κεησζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη πάλσ απφ 25%, ηψξα ζέινπλ λα 

ηνλ πάλε αθφκα παξαθάησ! 

• Καηάξγεζε θαη ηνπ ειάρηζηνπ δηθαηψκαηνο γηα κνλνκεξή πξνζθπγή απφ ηνλ 

εξγαδφκελν ζηε δηαηηεζία (ΟΜΔΓ). 

 Θεζπίδεη ειεθηξνληθό κεηξών θαη θαζηεξψλεη ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, 
αθήλνληαο ζε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηε ξχζκηζε ησλ «ιεπηνκεξεηψλ», δειαδή θάζε ζέκα 
ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ, ηα ζηνηρεία πνπ ζα πεξηιακβάλεη, ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηνπο, επηηξέπνληαο ηελ αλεμέιεγθηε, σκή παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγνχ ζηε 
δσή θαη δξάζε ησλ ζσκαηείσλ. Οπζηαζηηθά θαηαξγείηαη κε ην λφκν φπνηα ζπιινγηθή 

απφθαζε ησλ εξγαδφκελσλ! 

• πλππεπζπλόηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηε κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ απφ ηνλ εξγνδφηε, κε απνηέιεζκα ηε κε αλαγλψξηζε ησλ ελζήκσλ! 



• Τπνλφκεπζε ηεο πιεξσκήο γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε κε ην πιαθόλ 12% 
πνπ κπαίλεη δήζελ γηα θαηαπνιέκεζε ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

• Οη απνθάζεηο ηνπ ππνπξγνύ Εξγαζίαο, ζα ππεξηζρύνπλ ησλ θαηαζηαηηθώλ ησλ 

ζσκαηείσλ, ησλ ζπιινγηθψλ απνθάζεψλ ηνπο. Ο Τπνπξγφο ζα κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηα 
θαηαζηαηηθά ησλ ζσκαηείσλ ζε "θνπξειφραξηα". 

Πήξαλ θόξα από ηνλ απεξγνθηόλν λόκν ηνπ ΤΡΙΖΑ θαη ην αληεξγαηηθό ηνπ 
πιαίζην θαη λνκίδνπλ όηη ζα ζαξώζνπλ ηα πάληα. 

Ούηε ε ρνύληα δελ θαηάθεξε λα θαθειώζεη θαη λα θαζππνηάμεη ηα ηαμηθά 
ζσκαηεία θαη πξνζπαζεί λα ην θάλεη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε. Σα ζηνηρεία ησλ 

ζσκαηείσλ δελ πξφθεηηαη λα ηα πάξεη θαλείο. Φαθέισκα ησλ εξγαδφκελσλ θαη ππνηαγή ησλ 
ζσκαηείσλ ζηηο νξέμεηο ηνπ θάζε ππνπξγνχ δελ πξφθεηηαη λα επηηξέςνπκε λα γίλεη. 

Ζ αλάπηπμε πνπ πξνζδνθνχλ ε ΝΓ θαη ν ΤΡΗΕΑ πξνυπνζέηεη ηελ εμαζιίσζε ηεο 
ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ηνπ ιανχ, ηε δνπιεηά ρσξίο δηθαηψκαηα, ην εξγαηηθφ 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ππνηαγκέλν. 

Σελ ίδηα ζηηγκή κε ηνλ αλαπηπμηαθό λόκν δίλνπλ γε θαη ύδσξ ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαηαξγψληαο φπνηα «εκπφδηα» έκπαηλαλ ζηελ θεξδνθνξία ηνπο. Γεκηνπξγνχλ Οηθνλνκηθέο 
Ζώλεο κέζα ζηηο νπνίεο δελ ζα ηζρύεη θαλέλαο λόκνο, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα εξγαζηαθή 

δνχγθια, αίξνπλ φπνηα «εκπφδηα» ζε ζρέζε κε ην ρσξνηαμηθφ θαη ηελ απινχζηεπζε ηεο 
αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη νη πεξηνξηζκνί ζηνλ αηγηαιφ, 
έηζη ψζηε λα επηηαρπλζνχλ νη επελδχζεηο εηδηθά ζε ΑΠΔ. Φαλεξψλεηαη έηζη φηη ηα ιφγηα πεξί 

πεξηβαιινληηθήο «επαηζζεζίαο» ππνηάζζνληαη κπξνζηά ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. 
Ση άιιν απφ «δψξα» είλαη ε πξνλνκηαθή αδεηνδφηεζε, κε ραιαξφηεξνπο φξνπο, φζσλ 

επηρεηξήζεσλ βξίζθνληαη κέζα ζε επηρεηξεκαηηθά πάξθα θαη ε αδεηνδφηεζε - εμπξέο, κε 
δηάιπζε ησλ ειάρηζησλ δηθιίδσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ είραλ παξακείλεη ζηε 
λνκνζεζία. 

Θέινπκε ζπλδηθάηα δσληαλά 

πλδηθάηα πνπ λα ιεηηνπξγνύλ από ηνπο εξγαδόκελνπο, παίξλνληαο απνθάζεηο 

ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο κέζα απφ καδηθέο θαη πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθέο 
δηαδηθαζίεο. Οη απνθάζεηο λα παίξλνληαη θαη λα πινπνηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
εξγαδφκελνπο, ρσξίο θαλέλαο λα επεκβαίλεη ζε απηέο, λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ζπδεηνχλ 

ζπιινγηθά, λα δηακνξθψλνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο θαη ην ζρέδην δξάζεο ηνπο, λα 
νξγαλώλνπλ ζπιινγηθά ηηο απεξγηαθέο θαη ηηο άιιεο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο. 

Δηεθδηθνύκε ζύγρξνλνπο όξνπο δνπιεηάο θαη ακνηβήο, 

ζύγρξνλα δηθαηώκαηα! 

Όινη καδί λα κελ αθήζνπκε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο λα βάινπλ 
ηα ζπλδηθάηα θαη ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο αγψλεο ζην γχςν. Όινη νη εξγαδφκελνη λα θάλνπλ 

ην βήκα, λα νξγαλσζνύλ ζην Κιαδηθό σκαηείν Ελέξγεηαο, λα αλαπηχμνπκε ηνπο 
αγψλεο καο γηα λα κελ επηηξέςνπκε λα πεξάζνπλ ε δξάζε θαη ηα ζηνηρεία ησλ ζσκαηείσλ 

ζηα ρέξηα ηνπο. 

Κακηά αλνρή, θακηά αλακνλή! Σψξα πξέπεη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφο ζε θάζε ηφπν 

δνπιεηάο, γηα λα κελ πεξάζεη ε λέα αληεξγαηηθή επίζεζε, γηα λα κε ζπζηαζηνχλ ηα εξγαηηθά 
θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην βσκφ ησλ θεξδψλ. 

Θαινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη ζε αγσληζηηθή εηνηκόηεηα, λα 
απαληήζνπλ κε απεξγία φηαλ έξζεη ην πνιπλνκνζρέδην γηα ςήθηζε 
ζηε Βνπιή. 


