
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Όλοι ςτθ ςυγκζντρωςθ τθν Σετάρτθ 13 Νοζμβρθ ςτισ 6:30 μ.μ. ςτθν πλατεία 

Κάνιγγοσ και ςτθν πορεία προσ το Τπουργείο Εργαςίασ ενάντια ςτισ «ευζλικτεσ» 

μορφζσ εργαςίασ και ςτο αίςχοσ των δουλεμπορικϊν γραφείων 

υνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ, παίρνουμε τθν κατάςταςθ ςτα χζρια μασ. 

Μπροςτά ςτθν ολοζνα διευρυνόμενθ επίκεςθ ςτα εργατικά δικαιϊματα, ςυντονίηουμε τθ 

δράςθ μασ. 

Σο ξθλωμα των ςτακερϊν εργαςιακϊν ςχζςεων, αυξάνει χρόνο με το χρόνο, ειδικά τθν 

τελευταία δεκαετία.  

Σο πρϊτο εξάμθνο του 2019, το 51,7% των νζων προςλιψεων ιταν με μερικι απαςχόλθςθ 

και εκ περιτροπισ εργαςία και μόλισ το 48,3% με πλιρεσ ωράριο. 

Χιλιάδεσ εργαηόμενοι απαςχολοφνται με ςυμβάςεισ λίγων μθνϊν, ενϊ τα τελευταία χρόνια 

ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ οι ςυμβάςεισ τθσ μιασ μζρασ! Σα γραφεία ενοικίαςθσ 

εργαηομζνων γιγαντϊνονται, ωσ ςφγχρονα δουλεμπορικά. Νοικιάηουν με το κεφάλι 

εργαηόμενουσ οι οποίοι μπορεί να δουλεφουν για δφο δεκαετίεσ ςε πάγια κζςθ, όμωσ 

απαςχολοφνται μζςω εργολάβου, βρίςκονται ςε ςυνεχι αναςφάλεια. 

Όπωσ και αν εμφανίηεται κάκε φορά θ εργολαβικι εργαςία, ςτοχεφει ςτθ μείωςθ τθσ τιμισ 

τθσ εργατικισ δφναμθσ και ςτο ςμπαράλιαςμα του ςτακεροφ εργάςιμου χρόνου. Όλθ αυτι θ 

πρακτικι, εξυπθρετεί τθν κερδοφορία των εταιρειϊν που χρθςιμοποιοφν «ενοικιαηόμενθ 

εργαςία» και φυςικά τουσ ίδιουσ τουσ δουλζμπορουσ. 

Η κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ, αλλά και οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ υλοποιϊντασ τισ απαιτιςεισ του 

κεφαλαίου για φκθνι και ευζλικτθ εργαςία προωκοφν και νομοκετικά αυτζσ τισ ςχζςεισ 

εργαςίασ. Είναι ενδεικτικό ότι με τροπολογία ςε νομοςχζδιο τθσ ςυγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

που ιταν προαπαιτοφμενο τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ του 3ου μνθμονίου, μεγεκφνκθκε και  

ενιςχφκθκε θ δράςθ των δουλεμπορικϊν γραφείων. 

Η διάδοςθ αυτϊν των ςχζςεων εργαςίασ δεν αφοροφν μόνο τουσ ςυναδζλφουσ που 

εργάηονται με αυτζσ. Είναι μοχλόσ πίεςθσ και για τα δικαιϊματα των εργαηόμενων ςτθ 

βιομθχανία οι οποίοι απαςχολοφνται ςτακερά. Κατά κανόνα οι εργαηόμενοι με ςτακερι 

εργαςία αντικακίςτανται από εργαηόμενουσ με «ευζλικτεσ» ςχζςεισ, ενϊ τα μιςκολογικά τουσ 

δικαιϊματα πιζηονται από τθν εναλλακτικι προςφορά φκθνότερθσ εργαςίασ. 

Οι εργοδότεσ αξιοποιοφν τθ διαίρεςθ αυτι με τισ πολλαπλζσ ςχζςεισ εργαςίασ για να βάηουν 

εμπόδια ςτθν κοινι ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ενϊ πολλά επιχειρθςιακά ςωματεία, που 

πλειοψθφοφν οι δυνάμεισ του εργοδοτικοφ ςυνδικαλιςμοφ, δε δζχονται ωσ μζλθ τουσ 

εργαηόμενουσ με ςχζςεισ οριςμζνου χρόνου ι εργαηόμενουσ μζςω εργολάβου. Αυτό  

αποδυναμϊνει τθ δφναμθ των εργαηομζνων ςυνολικά. 

Οι εργαηόμενοι από τθ μεριά μασ πρζπει να απαντιςουμε δυναμικά, παλεφοντασ απζναντι ςτα 

δουλεμπορικά, ςτισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ, το χτφπθμα των κλαδικϊν Ε, τισ μειϊςεισ ςε 

μιςκοφσ και θμερομίςκια. Μακριά από τθ μοιρολατρία, τισ μειωμζνεσ απαιτιςεισ και τθ λογικι 

του «μικρότερου κακοφ», υπάρχει ο δρόμοσ τθσ οργάνωςθσ και του αγϊνα. Ο δρόμοσ τθσ 

ενίςχυςθσ των ςωματείων με ταξικι κατεφκυνςθ, ο δρόμοσ τθσ διεκδίκθςθσ και τθσ πάλθσ. 



Σο 2019 που θ τεχνολογία και θ επιςτιμθ ζχει εκτοξεφςει τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ, αντί θ 

ηωι του εργαηόμενου να καλυτερεφει από κάκε ςκοπιά, χτυπιζται από παντοφ. Είναι ϊριμεσ οι 

ςυνκικεσ για να δουλεφουμε ςτακερά, να αμειβόμαςτε ικανοποιθτικά, να δουλεφουμε με 

αςφάλεια, να ζχουμε ελεφκερο χρόνο για εμάσ και τισ οικογζνειεσ μασ, να ζχουμε 

πρόςβαςθ ςε δωρεάν υγεία και παιδεία.  

Αντί αυτοφ, οι μιςκοί μασ ζχουν μειωκεί, θ εργαςία μασ ξεπερνάει το 8ωρο όποτε ζχει ανάγκθ 

ο εργοδότθσ και κακόμαςτε άνεργοι όταν δεν μασ ζχει ανάγκθ, τςακιηόμαςτε από τα εργατικά 

δυςτυχιματα και τισ επαγγελματικζσ αςκζνειεσ… 

Αυτό που μπαίνει εμπόδιο ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν μασ είναι θ ακόρεςτθ δίψα των 

καπιταλιςτϊν για κζρδθ και θ ςτιριξθ των εργοδοτϊν από όλεσ τισ κυβερνιςεισ με το 

ατελείωτο αντεργατικό οπλοςτάςιο που ζχουν οικοδομιςει. 

Ζχουμε τθ δφναμθ να τουσ ανατρζψουμε. Με δυνατό ταξικό εργατικό κίνθμα και ςυνεχι 

αγϊνα που κα βάηει ςτο επίκεντρο τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των εργατϊν. 

Δοφλοι του 21ου αιϊνα δεν κα γίνουμε! 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 

Κατάργθςθ όλων των ευζλικτων εργαςιακϊν ςχζςεων. Μόνιμθ ςτακερι δουλειά για όλουσ με 

πλιρθ ςφγχρονα δικαιϊματα. 

Τπογραφι και εφαρμογι Ε με αυξιςεισ για όλουσ. Ανάκτθςθ των απωλειϊν. Κανζνασ κάτω 

από τα 751 €. 

Κανζνασ εργάτθσ ςτα δουλεμπορικά. Κλείςιμο όλων των δουλεμπορικϊν γραφείων.  

Άμεςθ απορρόφθςθ των εργαηομζνων από τισ επιχειριςεισ που εργάηονται. 

Μζτρα για τθν υγεία και τθν αςφάλεια ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ. 

ΟΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΣΑ ΤΝΔΙΚΑΣΑ ΜΑ 

ΟΛΟΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΙ 6:30 Μ.Μ. ΣΗΝ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΣΑ ΩΜΑΣΕΙΑ: ΚΛΑΔΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΕΝ Α-Β-Ε-Κ) # ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΜΕΣΑΛΛΟΤ 

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ # ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΤ 

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΟΤ & ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓ/ΣΩΝ ΑΣΣΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΩΝ # ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΩΝ Ν. ΑΣΣΙΚΗ # ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΧΑΡΣΟΤ # ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΔΕΡΜΑΣΟ Ν. ΑΣΣΙΚΗ # ΚΛΑΔΙΚΟ ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΧΗΜΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ # ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ TASTY FOODS # ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΒΓΑ # 

ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΓΕ # ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ BOEHRINGER – INGELHEIM 

HELLAS # ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ L’OREAL #  ΩΜΑΣΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΤ 


