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Μηα ζεκαληηθή θνηλνβνπιεπηηθή πξσηνβνπιία ηνπ ΚΚΕ, κε αλαθνξά θαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ κηζζσηώλ 

κεραληθώλ, έιαβε ρώξα ηνλ Οθηώβξε πνπ καο πέξαζε, κε ηελ ππνβνιή εξώηεζεο πξνο ηνλ – πξώελ πιένλ – 

ππνπξγό Εξγαζίαο θ. Μαγγίλα. Η εξώηεζε ππεβιήζε κε αθνξκή ην δήηεκα ησλ κηζζσηώλ ηερληθώλ πνπ 

εξγάδνληαη κε ΔΠΥ θαη ηελ πξνζθπγή ηνπ ΣΤΕΑΤ θαηά ηεο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Εξγαζίαο ηνπ Σσκαηείνπ 

Μηζζσηώλ Τερληθώλ θαη ζηάζεθε ζε δπν θαίξηα ζεκεία: εηδηθόηεξα κελ, ζην θαηά πόζν πξνηίζεηαη ε θπβέξλεζε 

λα πξνρσξήζεη ζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηελ θαηνρύξσζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ κηζζσηώλ κε ΔΠΥ 

– θαη γεληθόηεξα κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο – γεληθόηεξα δε, ζην θαηά πόζν ζα ιάβεη θαη πνηα κέηξα ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο κείσζεο ηνπ εξγάζηκνπ ρξόλνπ κε βάζε ηε δηεθδίθεζε ησλ ηαμηθώλ ζπλδηθάησλ γηα 7σξν-35σξν-

5ζήκεξν ρσξίο κείσζε ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη απαληήζεηο ηνπ θ. Μαγγίλα ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζεο 

θαη, από κηα νξηζκέλε ζθνπηά, απνθαιππηηθέο. 

Σην ζθέινο ηεο εξώηεζεο πνπ αθνξά ηελ λνκνζεηηθή θαηνρύξσζε ησλ κηζζσηώλ κε ΔΠΥ, ε απάληεζε ηνπ 

ππνπξγείνπ παξαπέκπεη ζε ππάξρνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, όπσο ην αξ. 1, § 1 ηνπ Ν.2639/1998 νη νπνίεο, είηε 

δελ εθαξκόδνληαη θαλ, είηε ε εθαξκνγή ηνπο δεκηνπξγεί αθόκα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα, όπσο ε “πξόβιεςε” ηεο 

ελ ιόγσ δηάηαμεο, γηα ηεθκήξην κε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηελ θνηλή δήισζε εξγνδόηε θαη εξγαδόκελνπ ζηε 

Επηζεώξεζε Εξγαζίαο, ε νπνία ζπρλά αμηνπνηείηαη σο εθβηαζκόο από πιεπξάο ηεο εξγνδνζίαο. Σην δε γεληθόηεξν 

ζθέινο, πνπ αθνξά ην ρξόλν εξγαζίαο, εθηόο από ηελ επίθιεζε ηεο “ζπληαγήο” ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ κεηαμύ 

ησλ “εηαίξσλ”, ην ππνπξγείν νύηε ιίγν, νύηε πνιύ δειώλεη αλαξκόδην λα παξέκβεη ζηε δηαδηθαζία ησλ 

ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη καο ...δηαθσηίδεη όηη “ηέηνηα δεηήκαηα όπσο ε δηάξθεηα, νη όξνη θαη ε ιήμε 

κηαο ΣΣΕ κπνξνύλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θείκελό ηεο” – κηιάκε γηα ζνθίεο, ηώξα, όρη ςέκκαηα... 

Με ηέηνηεο “απαληήζεηο” από ηε ζθνπηά ηεο θπβέξλεζεο, ε νπνία θξύβεηαη πίζσ από λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

πνπ κέλνπλ ζηα ραξηηά θαη δειώλεη δήζελ ακέηνρε ζηελ όιε ζπδήηεζε γηα ηηο ΣΣΕ – ιεο θαη δελ είλαη παζίγλσζηε 

ε κέρξη ζήκεξα, λνκνζεηηθή θαη πξαθηηθή εκπινθή ησλ γαιαδνπξάζηλσλ θπβεξλήζεσλ γηα ην ρηύπεκα ησλ ΣΣΕ – 

δελ είλαη παξάμελνο, νύηε ν “αέξαο” ηεο εξγνδνζίαο, νύηε ε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΕΕ πνπ δήισζε εμίζνπ 

“αλαξκόδηα” λα πάξεη ζέζε γηα ην δήηεκα – με εντελώς ίδια επιχειρήματα. Αθηεξσκέλε, ινηπόλ, ε απάληεζε ηνπ 

ππνπξγείνπ ζηνπο νςίκσο (πιελ όκσο “γηαιαληδί”) ιαύξνπο αληηπνιηηεπηηθνύο ηόλνπο πνπ πξνζπαζεί λα ζεθώζεη 

ε ζεκεξηλή εγεηηθή νκάδα ηνπ ΤΕΕ. Η ππνθξηζία έρεη θαη όξηα... 

 


