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Σα θιαδηθά ζωκαηεία εξγαδνκέλωλ ζηηο Σειεπηθνηλωλίεο θαη ζηελ Πιεξνθνξηθή, ζηηο Σξάπεδεο θαη ζην 

Υξεκαηνπηζηωηηθό, ζηηο Λνγηζηηθέο θαη Ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο 

ζπλαδέιθηζζεο, ζε θνηλή δξάζε θαη αγώλα γηα λα κελ πεξάζεη ε αληεξγαηηθή επίζεζε θπβέξλεζεο θαη 

κεγαινεξγνδνηώλ. Γηα λα δηεθδηθήζνπκε δνπιεηά κε δηθαηώκαηα θαη δωή κε αμηνπξέπεηα.  

 

Με ην λόκν Υαηδεδάθε εληζρύεηαη ην αληεξγαηηθό νπινζηάζην πνπ θαηαξγεί θαηαθηήζεηο θαη 

δηθαηώκαηα δεθαεηηώλ θαη επηβάιεη: 

 ηελ θαηάξγεζε ηνπ 8ωξνπ θαη ηεο ακνηβήο ηωλ ππεξωξηώλ, επηβάιεη ηελ αηνκηθή ζύκβαζε αθόκα θαη αλ δελ 

ππάξρεη ζπκθωλία ηνπ ζπλδηθάηνπ, επηβάιεη ηελ απιήξωηε δνπιεηά θαη ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο.  

 ηελ θαηάξγεζε ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο γηα δεθάδεο αθόκα θιάδνπο θαη εηδηθόηεηεο, κεηαμύ απηώλ θαη 

πνιιέο πνπ αθνξνύλ ηνπο θιάδνπο καο όπωο ηειεθωληθά θέληξα, ινγηζηήξηα, κεραλνγξαθηθά, ηκήκαηα 

κηζζνδνζίαο, ηκήκα αλζξωπίλνπ δπλακηθνύ, ηκήκαηα πξνκεζεηώλ θιπ. 

Ήδε ζηνπο θιάδνπο καο, νη απιήξωηεο ππεξωξίεο αθόκα θαη Σαββαηνθύξηαθα, αξγίεο ρηππάλε θόθθηλν, 

ζην όλνκα ηωλ πξνζεζκηώλ, ηνπ λα «βγεη» ε δνπιεηά θαη ηειηθά ε δωή καο θαηαιήγεη ζε έλαλ «αγώλα 

δξόκνπ» από πξνζεζκία ζε πξνζεζκία, από project ζε project.   

 ηελ κνληκνπνίεζε ηνπ άζιηνπ θαζεζηώηνο ηεο ηειεξγαζίαο όπνπ ν εξγαδόκελνο είλαη 24 ώξεο ην 24ωξν 

stand by, ελώ παξά ηηο “δηαθεξύμεηο” ηα έμνδα ηεο ηειεξγαζίαο επηβαξύλνπλ κόλν ηνλ εξγαδόκελν πνπ δελ 

έρεη θαλέλα δηθαίωκα απνζύλδεζεο. Πξνζηίζεηαη ζηηο ηόζεο κνξθέο επειημίαο, ελώ πξνβιέπεη όηη ζα κπνξεί 

λα ζπλδπάδεηαη κε απηέο.  

Οη επηπηώζεηο ζηα δηθαηώκαηα, ζηελ δνπιεηά θαη ζηε δωή καο είλαη κεγάιεο κεηά από 1,5 ρξόλν εθαξκνγήο 

ηεο. Τα έμνδα πνπ δήζελ ζα γιπηώλακε (κεηαθνξηθά, βελδίλεο θιπ), έρνπλ εθηνμεπζεί αθνύ εμνπιηζκόο, 

ξεύκα, ηληεξλέη, θιηκαηηζκόο, άιια πάγηα ζηνηρεία έρνπλ θνξηωζεί ζηηο πιάηεο ηωλ εξγαδνκέλωλ αληί λα ηα 

αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ε εξγνδνζία. Η πξνθιεηηθόηεηα ηωλ εξγνδνηώλ δελ έρεη όξηα, αθνύ ήδε έρεη 

μεθηλήζεη ε πίεζε από επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο λα κεηωζνύλ νη κηζζνί γηα όζνπο δνπιεύνπλ κε ηειεξγαζία. 

 ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ εξγνδόηε, κε αηνκηθή ζύκβαζε, λα βγάδεη γηα πάλω από έλα έηνο ζε αλαζηνιή 

ζύκβαζεο όπνηνλ εξγαδόκελν ζέιεη ρωξίο κηζζό θαη αζθάιηζε, ελώ απειεπζεξώλεη θαη ηηο απνιύζεηο!  

 ηε κεηαηξνπή ηωλ ζπκβάζεωλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ζπκβάζεηο έξγνπ – απηναπαζρόιεζεο (όπωο 

επηρεηξήζεθε λα ζπκβεί κε ηνπο δηαλνκείο ηεο E- FOOD) θαηαξγώληαο εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη 

ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα. 



Οη εξγαδόκελνη ζηνπο θιάδνπο καο έρνπκε πηθξή πείξα ηη ζεκαίλεη «ζπλεξγάηεο», δνπιεηά κε κπινθάθη θαη 

ζύκβαζε έξγνπ. Σεκαίλεη λα θνξηωλόκαζηε εκείο ηελ αζθάιηζε, λα κελ δηθαηνύκαζηε 13ν θαη 14ν κηζζό, 

επηδόκαηα, απνδεκηώζεηο θαη άιια εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. Η εληαηηθνπνίεζε ρηππάεη „‟θόθθηλν‟‟ ζην όλνκα 

ηεο έγθαηξεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ. 

 Ξεδηπιώλεηαη κηα πξωηνθαλή επίζεζε ζηα ζπλδηθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα, πξνωζώληαο ην ειεθηξνληθό 

θαθέιωκα κε ηηο ειεθηξνληθέο αξραηξεζίεο θαη ην θξαηηθό κεηξών πνπ ζα είλαη ζηα ρέξηα θξάηνπο θαη 

εξγνδνζίαο, κε ηελ νπζηαζηηθή ππνλόκεπζε ηνπ απεξγηαθνύ δηθαηώκαηνο, κε ηελ δίωμε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

δξάζεο. 

Απέλαληη ζηελ επίζεζε θξάηνπο θαη εξγνδνζίαο θαλείο δελ πξέπεη λα είλαη κόλνο ηνπ! 

 

Οη αγώλεο ηωλ ηειεπηαίωλ εηώλ απέδεημαλ όηη κπνξεί λα αθπξώλνληαη αληεξγαηηθέο πνιηηηθέο όπωο ν λόκνο 

ηεο ΝΔ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηωλ δηαδειώζεωλ θαη ν απεξγνθηόλνο λόκνο ηνπ ΤΡΙΖΑ. Μπνξνύκε λα κεηξάκε 

λίθεο όπωο ε ππνγξαθή Ε ζε κηα ζεηξά θιάδνπο θαη ε θαηνρύξωζε βαζηθώλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ ηωλ 

δηαλνκέωλ ηεο E- FOOD. Απέδεημαλ ηελ αμία ηεο νξγαλωκέλεο πάιεο, ηεο καδηθήο ζπκκεηνρήο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ζηα πλδηθάηα. 

 

Απεπζύλνπκε πιαηύ θάιεζκα ζηνπο εξγαδόκελνπο ηωλ θιάδωλ καο, ζηα κέιε καο, ζε όια ηα 

επηρεηξεζηαθά ζωκαηεία ηεο Αηηηθήο. πληνληδόκαζηε γηα έλα καδηθό, ελωηηθό, αγωληζηηθό κέηωπν 

ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ- έθηξωκα, ζηνπο αληεξγαηηθνύο λόκνπο.  ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔ: 

 ηαζεξό θαη ζπλερέο ωξάξην, 7ωξν– 5ήκεξν- 35ωξν. Να θαηαξγεζνύλ νη ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, 

θακηά δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, ζαθήο δηάθξηζε εξγάζηκνπ – κε εξγάζηκνπ ρξόλνπ. Σν δηάιεηκκα λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ εξγάζηκν ρξόλν. Σν ωξάξην εξγαζίαο ηεξείηαη κε ππνρξέωζε ηνπ εξγνδόηε, 

θαζνξίδεηαη από Ε θαη ην πξόγξακκα εξγαζίαο ηωλ εξγαδόκελωλ.  

 Επαλαθνξά ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο. 

 ύγρξνλνη όξνη δνπιεηάο θαη ακνηβήο θαηνρπξωκέλα κε θιαδηθέο Ε. Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο. Όρη 

ζηελ ζύλδεζε κηζζνύ-παξαγωγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο. Οη όξνη ηεο απαζρόιεζεο κε ηειεξγαζία (κηζζνί, 

ωξάξην, εξγαζηαθή ζρέζε, πγεία θαη αζθάιεηα, ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα) είλαη αθξηβώο ίδηνη κε όζα 

πξνβιέπνπλ νη Ε θαη πινπνηνύληαη γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο αλεμαηξέηωο. 

 Σα θόζηε από ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο (εμνπιηζκόο, ξεύκα, ηληεξλέη, θιηκαηηζκόο, άιια πάγηα 

ζηνηρεία θιπ) λα ηα αλαιάβεη απνθιεηζηηθά ε εξγνδνζία κε ηελ κνξθή εμόδνπ θαη όρη κε ηελ κνξθή κηζζνύ 

ώζηε λα κελ θνξνινγείηαη επηπιένλ ν εξγαδόκελνο. 

 Να εμαζθαιίδεηαη ην δηθαίωκα ηεο απνζύλδεζεο ωο ππνρξέωζε ηνπ εξγνδόηε λα απνζπλδέεη ηελ 

πξόζβαζε ηνπ εξγαδόκελνπ ζηα αξρεία, ζηηο πιαηθόξκεο, ζηηο εθαξκνγέο, κε θξαγέο ζην ινγηζκηθό, ζηα 

ειεθηξνληθά κελύκαηα ηεο επηρείξεζεο. Κακία όριεζε ηεο εξγνδνζίαο πξηλ θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ωξαξίνπ, 

θαηά ηελ δηάξθεηα λόκηκωλ αδεηώλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ ξεπό ηωλ εξγαδόκελωλ.  

 Να κελ πεξάζνπλ: ε θαηαζηνιή, ηα ζρέδηα γηα ηελ αιιαγή ζηηο εξγαηηθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο καο 

ειεπζεξίεο, o πεξηνξηζκόο ηεο δξάζεο ηωλ ζπλδηθάηωλ, ηνπ εξγαηηθνύ ιαϊθνύ θηλήκαηνο. 
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