
ΝΕΡΗΙΩΛΞΡ  
γηα λα κελ περάζοσλ οη αηοκηθές ζσκβάζεης σποδούιφζες  

θαη ηα αληηιαχθά κέηρα ζε αζθαιηζηηθό – θοροιογία!  

Όινη ζηε κάρε ηεο 48σξεο γεληθήο Απεξγίαο!  

ηκάκε ηε θεηηλή Οξσηνκαγηά κε καδηθή ζπκκεηνρή ζηε 
ζπγθέληξσζε ηνπ ΟΑΛΕ ζην Ρύληαγκα, ηελ Ιπξηαθή 8 Λάε, ζηηο 

10.00 π.κ. (προζσγθέληρφζε 9.00 π.κ. πι. Κάληγγος) 

Σσλαδέιθηζζες - ζσλάδειθοη κεταληθοί - ηετληθοί 

ν ηειεπηαίν δηάζηεκα ε εξγνδνζία θαη ηδηαίηεξα νη κεγάινη όκηινη πξνσζνύλ αηνκηθέο 

ζπκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ απαξάδεθηνπο όξνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ 19ν αηώλα. Ο 

αληηιατθόο ραξαθηήξαο ηέηνησλ ζπκβάζεσλ πεξηιακβάλεη ξήηξεο πνπ γηα παξάδεηγκα επηρεηξνύλ λα 

εηζάγνπλ ζηηο ζπκβάζεηο ησλ εξγαδόκελσλ αιινδαπό εξγαηηθό δίθαην, αληηδξαζηηθόηεξν απ’ 

ην ειιεληθό, αμηνπνηώληαο ην γεγνλόο πσο ε επηρείξεζε έρεη έδξα ζε άιιε ρώξα, παξά ην γεγνλόο 

πσο νη εξγαδόκελνη πξνζιακβάλνληαη ζηελ Ειιάδα, ελώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη όξνη αθνξνύλ 

θαη εξγαδόκελνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ Ειιάδα. Με ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ ζπκβάζεσλ, ν 

εξγαδόκελνο γηα λα βξεη ην δίθην ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα ηεο ρώξαο όπνπ έρεη 

έδξα ε επηρείξεζε. Άιιεο θξαπγαιέεο δηαηάμεηο είλαη ε απαίηεζε λα ππνγξάςεη ν εξγαδόκελνο όηη δε 

ζα πιεξώλεηαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ιόγσ αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνύ (δεηώληαο ηνπ λα δηνξίζεη 

έλαλ αλαπιεξσηή γηα λα θξαηήζεη αλνηθηή ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ζηνλ όκηιν κέρξη λα επηζηξέςεη ζηε 

δνπιεηά), θαη λα ζπκθσλήζεη ξεηά πσο αλ αξξσζηήζεη γηα αζξνηζηηθά πάλσ από 15 κέξεο/έηνο 
απνιύεηαη, λα ππνγξάςεη ξεηή «δήισζε» όηη δε ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ ππάιιειό ηεο. 

Ταξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη ε πξόζθαηε πεξίπησζε ζηελ 

επηρείξεζε BIOSAR ηνπ νκίινπ ΕΚΚΑΙΩΠ. Ο όκηινο εθδηθεηηθά απέιπζε εξγαδόκελε ζπλάδειθν 

γηαηί αξλήζεθε λα ππνγξάςεη αηνκηθή ζύκβαζε κε ηέηνηνπο πξσηνθαλείο θαηαρξεζηηθνύο όξνπο. Η 

εξγνδνζία θνβάηαη ηελ αγσληζηηθή ζηάζε θαη ηε ζπιινγηθή δηεθδίθεζε ησλ εξγαδόκελσλ 

ζε θάζε ρώξν δνπιεηάο, ηνλ νξγαλσκέλν αγώλα γηα ηα δηθαηώκαηά καο. Οη θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 

Σσκαηείνπ Μηζζσηώλ Τερληθώλ, κε ηε ζηήξημε ηνπ Σπλδηθάηνπ Οηθνδόκσλ Αζήλαο θαη ηελ 

αιιειεγγύε δεθάδσλ ζσκαηείσλ θαη θνξέσλ ζα ζπλερηζηνύλ, ώζηε λα αλαθιεζεί ε απόιπζε θαη λα 

απνζπξζνύλ ηα θαηάπηπζηα ζπκθσλεηηθά. 

Να απαληήζοσκε ηώρα! 

Η ζύκβαζε απηή θαη νη όξνη ηεο ζπλνςίδνπλ κε ηνλ πην θξαπγαιέν ηξόπν ην εθηαιηηθό 

κέιινλ ησλ ειαζηηθώλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ πνπ επηδηώθεη λα επηβάιιεη ην θεθάιαην θαη ε 

Ε.Ε., κε ηε ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο ΡΣΠΘΖΑ-ΑΜΕΚ θαη όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ  

θπβεξλήζεσλ. Οη θαηαζθεπαζηηθνί όκηινη θαη ζπλνιηθά ην θεθάιαην ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν, 

ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο κεηέηξεςαλ ην «κπινθάθη» ζην βαζηθό ηνπο όπιν γηα λα 

ζπγθαιύπηνπλ ζρέζεηο εμαξηεκέλεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ζηελ θύξηα κνξθή ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα 

ηνπο κηζζσηνύο κεραληθνύο θαη ηερληθνύο. Η αζηηθή πνιηηηθή ζρεδηάδεη λα ην γεληθεύζεη ηα εξρόκελα 

ρξόληα θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. Η πξνώζεζε αιινδαπνύ εξγαηηθνύ δηθαίνπ είλαη 

απόηνθν ηεο νδεγίαο Λπνιθελζηάηλ. Οη ζπκβάζεηο αγγιηθνύ δηθαίνπ ζήκεξα (Φηιήο, Παλακά θνθ 

αύξην;) ζε εμσρώξηεο εηαηξείεο (κε εμσρώξηα θνξνιόγεζε), ζε ζπλδπαζκό κε ηε γελίθεπζε ηεο 

ειαζηηθήο εξγαζίαο, απνηεινύλ ηκήκα κηαο ζπλνιηθόηεξεο επηδίσμεο ηεο εξγνδνζίαο γηα ηελ 

ππέξβαζε ηεο θξίζεο θαη ζσξάθηζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο κε λέεο ζπζίεο ησλ εξγαδόκελσλ. Σε απηή 

ηελ θαηεύζπλζε είλαη θαη νη απνιύζεηο ζε έξγα ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νκίισλ θαη νη πηέζεηο γηα 

κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ αθόκε θαη εθηόο Ειιάδαο κε ηε δηθαηνινγία όηη δελ ππάξρεη δνπιεηά, ηελ 

ώξα πνπ νη εξγαδόκελνη ζε άιια εξγνηάμηα ησλ ίδησλ νκίισλ δνπιεύνπλ εληαηηθά αηέιεησηεο ώξεο 

θαη Σαββαηνθύξηαθα.  

Ο αγώλας κας δελ αθορά κηα κεκολφκέλε απόισζε, δελ αθορά κόλο κηα κεκολφκέλε 

εργοδοηηθή ασζαηρεζία ζ’ έλαλ όκηιο. Αλ εσοδφζεί ε προζπάζεηα ασηή, θαζηερώλεηαη λέο 

θαζεζηώς γηα ηοσς εργαδόκελοσς ηοσ οκίιοσ, ελώ ζα αποηειέζεη πηιόηο γηα όιο ηολ θιάδο 

θαη ζηε ζσλέτεηα ζα γεληθεσηεί. 

 

 



Λπιόθν ζηελ επίζεζε θπβέξλεζεο – ΕΕ – θεθαιαίνπ! 

Η επίζεζε απηή ζηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα απνηειεί θξίθν ηεο αιπζίδαο κέηξσλ κε ζηόρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. Η θπβέξλεζε ΡΣΠΘΖΑ–ΑΜΕΚ αλέιαβε, γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ θεθαιαίνπ, λα θάλεη ηε βξώκηθε δνπιεηά πνπ δελ πξόιαβαλ λα νινθιεξώζνπλ νη 

πξνεγνύκελεο αζηηθέο θπβεξλήζεηο. ώξα πξνρσξά ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηε ζπληξηβή όζσλ 

δηθαησκάησλ απέκεηλαλ. 

 ν λνκνζρέδην ιαηκεηόκνο γηα ην αζθαιηζηηθό πινπνηεί ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο ΕΕ, ηελ αληαπνδνηηθόηεηα. Φέξλεη λέεο απαιιαγέο 

θξάηνπο θαη εξγνδνηώλ από ηα αζθαιηζηηθά «βάξε», επηβάιιεη απμήζεηο εηζθνξώλ 

θαη κεηώζεηο ζπληάμεσλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. Δηαιύεη όηη έρεη απνκείλεη από ηνλ 

θνηλσληθό ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο, πεηάεη άλεξγνπο θαη απηναπαζρνινύκελνπο κεραληθνύο-

ηερληθνύο εθηόο επαγγέικαηνο, ηζαθίδεη λπλ θαη κειινληηθνύο ζπληαμηνύρνπο, δελ εμαηξεί 

θαλέλαλ θιάδν! Γη’ απηό ην ηειηθό ζρέδην έρεη ηε ζηήξημε ησλ εξγνδνηηθώλ 

νξγαλώζεσλ, ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ!  

 Λαδί κε ην αζθαιηζηηθό έξρνληαη λένη δπζβάζηαρηνη έκκεζνη (ΦΟΑ) θαη άκεζνη  

θόξνη. ελ ίδηα ζηηγκή θνξναπαιιάζζνπλ κε ηξνπνινγίεο βηνκήραλνπο, εθνπιηζηέο, 

κεγαινεπηρεηξεκαηίεο.  

 Όια απηά πξνζηίζεληαη ζηε βαξβαξόηεηα ηεο αλεξγίαο, ησλ κηζζώλ πείλαο, ησλ ειαζηηθώλ 

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ κε ην ΔΠΥ θαη ηεο εθαξκνγήο όινπ ηνπ αληεξγαηηθνύ νπινζηαζίνπ πνπ 

έρεη ςεθηζηεί κέρξη ζήκεξα, νδεγώληαο καο ζηελ εμαζιίσζε, ελώ ηαπηόρξνλα ζσξαθίδνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν. Η θπβέξλεζε, ηα θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην 3ν 

κλεκόλην έρνπλ ζπκθσλήζεη γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ απνιύζεσλ, λέα κείσζε 

κηζζώλ, ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ απαγόξεπζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ηελ 

παξάδνζε ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ ζηα αξπαθηηθά, ηνπο πιεηζηεξηαζκνύο γηα ηα ζπίηηα 

ηνπ ιανύ.  

 Η επίζεζε απηή είλαη θξίθνο ζηελ αιπζίδα ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ επεθηείλεηαη 

κε ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν θαη ηελ πξνζθπγηά θαη έρεη κόληκα ζύκαηα ηνπο ιανύο 

πνπ ππνθέξνπλ. 

Το δίθηο κας ζα θρηζεί ζηοσς δρόκοσς ηοσ αγώλα!  

Η αληηιατθή πνιηηηθή ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα, αλεμάξηεηα, από ην πνηνο βξίζθεηαη ζην ηηκόλη ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ πξέπεη λα μεγειαζηεί από ηηο καλνύβξεο, ηα 

ρνληξνθνκκέλα ςέκαηα ηεο θπβέξλεζεο όηη δήζελ «δηαπξαγκαηεύεηαη γηα ηνπο αδύλαηνπο», όηη ε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη νη αληηζέζεηο ηνπ ΔΝΤ κε ηελ ΕΕ, κπνξεί λα είλαη πξνο όθειόο ηνπ. Ζήζακε όιν 

ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα θαη μέξνπκε ηη ζεκαίλνπλ «νη θόθθηλεο γξακκέο», «ε ζθιεξή 

δηαπξαγκάηεπζε», «ηα δίθαηα κέηξα πνπ ειαθξύλνπλ ηνπο θνηλσληθά αδύλακνπο» θαη ηόζα άιια 

ςέκαηα, ιενληαξηζκνί θαη απάηεο. Ιαλέλα ζσκαηείν θαη θαλέλαο θιάδνο εξγαδόκελσλ δελ 

κπνξεί λα απνθξνύζεη κόλνο ηνπ απηή ηε ζπλνιηθή αληεξγαηηθή επίζεζε. Τξεηάδεηαη 

ζπλνιηθή αλαζύληαμε ηνπ θηλήκαηνο πνπ ζα ζεκαδέςεη ηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, ην 

θεθάιαην θαη ηελ ΕΕ. Γη’ απηό νξγαλώλνπκε ηελ πάιε καο, βαδίδνπκε καδί κε ηνλ ηαμηθό 

πόιν ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, ην ΟΑΛΕ, απνκνλώλνληαο ζε θάζε ρώξν ηηο δπλάκεηο ηνπ 

εξγνδνηηθνύ θαη ηνπ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ.  

Σεθώλοσκε υειά ηε ζεκαία ηφλ αλαγθώλ κας! Δηεθδηθούκε: 

 Καλείο εξγαδόκελνο λα κελ ππνγξάςεη ίδην ή παξόκνην ζπκθσλεηηθό ζαλ απηό πνπ πξνσζεί ν όκηινο 

ΕΛΛΑΚΣΩΡ. Άκεζε αλάθιεζε ηεο απόιπζεο ηεο ζπλαδέιθνπ. Καηάξγεζε ηεο πιεξσκήο κε δειηίν παξνρήο 
ππεξεζηώλ. Καλνληθέο πξνζιήςεηο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Μείσζε ησλ σξώλ εξγαζίαο 
(35σξν, 5λζεκεξν, 7σξν). 

 Να απνζπξζεί ην λνκνζρέδην – ιαηκεηόκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Άκεζε δξαζηηθή κείσζε ησλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ κε βάζε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο! Καηάξγεζε όισλ ησλ 
αληηαζθαιηζηηθσλ λνκώλ. Όρη ζηα επαγγεικαηηθά ηακεία. Όρη ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα, θαζνιηθή ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ζηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ 

αλαγθώλ καο. Απνθιεηζηηθά δεκόζηα δσξεάλ πγεία-πξόλνηα.Έμσ ηα Σακεία από ην ρξεκαηηζηήξην, έμσ ην 
ΣΜΕΔΕ από Σξ. Αηηηθήο θαη Εζληθή. Πιήξεο θάιπςε ησλ απσιεηώλ ησλ απνζεκαηηθώλ από ην θξάηνο θαη 
ην κεγάιν θεθάιαην. 

 Επίδνκα αλεξγίαο γηα όινπο (θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε κπινθάθη θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο) γηα 
όζν δηαξθεί ε αλεξγία. Ο ρξόλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη σο ρξόλνο αζθάιηζεο γηα ηε ζεκειίσζε 
ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. Δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο άλεξγνπο, ρσξίο όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο. Πάγσκα ησλ ρξεώλ πξνο ηηο ηξάπεδεο – δεκόζην – ΣΜΕΔΕ - ΟΑΕΕ, ησλ ηηκνινγίσλ ησλ 

ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΣΕ-ΕΤΔΑΠ) γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο θαη ηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο 
όζν δηαξθεί ε θξίζε. 
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