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ΘΔΜΑ:  ΑΝΔΤ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ  

ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΑΡΔΝΑ ΣΖ ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΖ ΑΤΘΑΗΡΔΗΑ 

 

H θπβέξλεζε θαη΄ εληνιή ησλ δαλεηζηώλ παξέδσζε άλεπ όξσλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ αξέλα 

ηεο εξγαζηαθήο απζαηξεζίαο. 

ύκθσλα κε ηε ρζεζηλή απόθαζε ηεο θπβεξλεηηθήο επηηξνπήο, εηζάγεηαη ζηε Βνπιή πξνο 

ςήθηζε, ξύζκηζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη θιαδηθέο ζπκβάζεηο δελ ζα επεθηείλνληαη γηα δύν 

ρξόληα. Kαηά απηόλ ηνλ ηξόπν δε ζα θαιύπηνληαη όζνη είλαη εθηόο ζπλδηθάησλ θαη όζνη 

εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη κέιε ησλ αληίζηνηρσλ εξγνδνηηθώλ ελώζεσλ.  

εκαληηθό πιήγκα ζηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο επλντθόηεξεο 

δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία επηθξαηνύζαλ νη όξνη όπνηαο ζύκβαζεο (εζληθήο ζπιινγηθήο 

ζύκβαζεο, θιαδηθήο, επηρεηξεζηαθήο θαη αηνκηθήο), ήηαλ επλντθόηεξνη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο.  

Όζνλ αθνξά ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη όηη απηέο ζα κπνξνύλ λα 

ζπλάπηνληαη αθόκα θαη ζε εηαηξείεο κε ιηγόηεξα από 50 άηνκα, αξθεί ηα 2/3 ησλ εξγαδνκέλσλ 

λα ζπζηήζνπλ κηα έλσζε πξνζώπσλ. Γπλαηόηεηα ζύλαςεο ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

πξνβιέπεηαη όηη κπνξεί λα έρεη θαη ν θάζε εξγνδόηεο. Δληζρύεηαη, έηζη θαηαιπηηθά ν 

εξγνδνηηθόο ζπλδηθαιηζκόο.  

Σν ζελάξην πξόβιεςε ηε δεκηνπξγία θόβνπ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο 

ύκβαζεο Δξγαζίαο, ώζηε πιαγίσο λα πεξάζνπλ ηα παξαπάλσ  επαίζρπληα κέηξα. 

Δίλαη δπλαηόλ λα δεηείηαη λα πξνζεγγίζνπκε δεκνζηνλνκηθά ηε δπηηθή Δπξώπε, όηαλ ε 

θαηεύζπλζε είλαη κηζζνινγηθά λα γίλνπκε Ιλδία θαη ζηα εξγαζηαθά Κίλα; 

Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηερληθό θιάδν λα ζπζπεηξσζνύλ γύξσ από ηα σκαηεία καο. 

Σνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηηο ηερληθέο, θαη ηνπο ηερληθνύο ζηηο ελεξγεηαθέο, 

βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ κέιε ηνπ ΣΤΔ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε κία αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηελ Δζληθή Κιαδηθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο 

ΟΔΣΔΔ- ΣΤΔ ζηνλ ηερληθό θιάδν θαη ηηο Οκνηνεπαγγεικαηηθέο Δ γηα ηνπο ηερληθνύο 

ππαιιήινπο ζε βηνκεραλία, βηνηερλία, εκπόξην.  

Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα αληηζηαζνύλ ζηελ ηξνκνθξαηία θαη λα κελ ππνγξάθνπλ ηηο 

εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ 700 επξώ, αιιά λα απεπζύλνληαη ζην ΣΤΔ σο 

αληηπξνζσπεπηηθό θιαδηθό ζσκαηείν. 

ε αςηή ηην εξαιπεηικά δύζκολη ζςγκςπία είναι κπίζιμο να ενώζοςμε ηιρ δςνάμειρ μαρ. 

 

 



Σα ζπλδηθάηα είλαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εμνπζίαο ε ηειεπηαία γξακκή αληίζηαζεο.  

Η δηάιπζε ηνπο, ν ηειηθόο θαη κεγάινο ζηόρνο.  

Γεν θα ηοςρ αθήζοςμε να ηον πεηύσοςν. 

 

 
 

 

Γηα ηελ Ο..Δ.Σ.Δ.Δ. 

   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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