
ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΣΗ 24 ΔΠΣΔΜΒΡΖ ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ ΚΟΝΣΡΑ ΣΟ ΠΟΛΤΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΚΟΤΠΑ 

ΣΑ ΔΡΓΑΗΑΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΗ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΔ!  

πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 
 
Δηνηκάδνπλ θαηλνύξηα, πην ζαξσηηθή επίζεζε ζην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ καο: ζηε 
δσή, ζηε δνπιεηά, αθόκα θαη ζην δηθαίσκα καο λα παιεύνπκε ζπιινγηθά γηα ηα 
πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο!   
Με ην «αλαπηπμηαθό» πνιπλνκνζρέδην πνπ θέξλεη ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, δείρλεη όηη είλαη 
απνθαζηζκέλνη λα ζηεξίμνπλ κε θάζε ηξόπν ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ ζε 
βάξνο ησλ δηθώλ καο δηθαησκάησλ.  
Βξήθαλ ζηξσκέλν ην έδαθνο από ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, ε νπνία, όρη κόλν δηαηήξεζε ζην 
αθέξαην όιν ην αληηιατθό λνκνζεηηθό νπινζηάζην ησλ πξνεγνύκελσλ, αιιά πξνζέζεζε θαη λέα 
βάξβαξα κέηξα.  
 
Με ζηόρν λα δηακνξθώζεη «γόληκν έδαθνο» θαη «θηιηθό θιίκα» γηα ηηο επελδύζεηο, ε 
θπβέξλεζε ηεο ΝΓ θέξλεη πνιπλνκνζρέδην - ζθνύπα πνπ πξνβιέπεη:  
 
 Γηαηάμεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζσκαηείσλ, ησλ νξγαλώζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

 
Πξνσζεί ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία γηα ηηο «απνθάζεηο ηωλ Γεληθώλ Σπλειεύζεωλ θαη 
ινηπώλ νξγάλωλ δηνίθεζεο» ησλ ζπλδηθάησλ, «ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ απνθάζεωλ 
θήξπμεο απεξγίαο» θαη ηε δεκηνπξγία «Γεληθνύ Μεηξώνπ πλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ 
Δξγαδνκέλσλ» ζην ππνπξγείν Δξγαζίαο.  
Λέλε όηη ζέινπλ λα δηαζθαιίζνπλ «πεξηζζόηεξε δεκνθξαηία»!  
Απηνί πνπ θπβεξλνύλ κε ην 40% ηνπ 57%, απηνί πνπ βγάδνπλ 9 ζηηο 10 απεξγίεο παξάλνκεο, 
δε λνηάδνληαη γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζσκαηεία. Θέινπλ λα 
απνκνλώζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο, λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε δσληαλή ζπδήηεζε θαη 
ζπιινγηθή απόθαζε κε έλα "θιηθ" πίζσ από ηνλ ππνινγηζηή! Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ κε 
ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ ε εξγνδνζία ζα θαθειώλεη ειεθηξνληθά θάζε εξγαδόκελν, ζα 
απνιύεη θάζε αγσληζηή πνπ ηεο ραιάεη ηα ζρέδηα. 
Θέινπλ αλεκπόδηζηα λα εθαξκόδνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο. Γηα απηό ην ιόγν ε ΝΓ έθεξε κέζα ζην 
θαηαθαιόθαηξν ε λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ην παλεπηζηεκηαθό άζπιν. Γηα λα κπνξνύλ λα 
ζνπιαηζάξνπλ νη επηρεηξήζεηο κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα ειεύζεξα, ρσξίο λα ππάξρνπλ 
αληηδξάζεηο θόληξα ζην ρηύπεκα ησλ κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ, ησλ εξγαζηαθώλ 
καο δηθαησκάησλ, λα ζηγάζνπλ όιεο ηηο θσλέο πνπ ελαληηώλνληαη ζηε κεηαηξνπή ηεο παηδείαο 
ζε εκπόξεπκα. 
Σόζν πνιύ θαίγνληαη δε γηα ηε δεκνθξαηία, πνπ πέξαζαλ ηξνπνινγία, κε βάζε ηελ νπνία ν 
δηνηθεηήο ηεο ΔΤΠ κπνξεί λα ζπλππνγξάθεη κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ππνπξγεία, 
Πεξηθέξεηεο, δήκνπο, παλεπηζηήκηα θαη γεληθά ηνπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Δπίζεο, 
κπνξεί λα ζπγθξνηεί κεηθηέο νκάδεο εξγαζίαο από πξάθηνξεο ηεο ΔΤΠ θαη ππαιιήινπο ησλ 
ππεξεζηώλ θαη πάλσ απ' όια λα νξίδεη θαη πξάθηνξεο σο ζπλδέζκνπο - ηνπνηεξεηέο ηεο ΔΤΠ 
ζε θάζε θνξέα!!!  
 
ηελ νπζία νκνινγνύλ πσο κπξνζηά ζηα κέηξα θαη ηελ επίζεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ην 
επόκελν δηάζηεκα, ζέινπλ λα καο ζηεξήζνπλ όια ηα όπια! 

 Δμαηξέζεηο ζηηο θιαδηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

Υηππάεη παξαπέξα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, αθνύ πξνβιέπεη εμαηξέζεηο από 
απηέο γηα «επηρεηξήζεηο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο, λνκηθά πξόζωπα κε θεξδνζθνπηθνύ ζθνπνύ 
θαη επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεηωπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, όπωο θαηεμνρήλ 



επηρεηξήζεηο ζε θαζεζηώο πξνπηωρεπηηθήο ή παξαπηωρεπηηθήο ή πηωρεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή 
ζπλδηαιιαγήο ή εμωδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή εμπγίαλζεο».  

Με πξόζρεκα ηελ «νηθνλνκηθή θαηάζηαζε», αλνίγνπλ ηελ θεξθόπνξηα γηα ηε κε εθαξκνγή ησλ 
πιινγηθώλ πκβάζεσλ, γηα ηελ παξαπέξα θαηξαθύια όισλ ησλ κηζζώλ ζην όξην ηνπ 
θαηώηεξνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε κάιηζηα επηβεβαηώλεη πσο θαη ε πεξηβόεηε «Κνηλσληθή 
Οηθνλνκία» αμηνπνηείηαη θαη σο εξγαιείν γηα ην ρηύπεκα ησλ Δ θαη ηε κείσζε ησλ κηζζώλ.  

Δλώ είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη αθόκα θαη ην πιήξεο μήισκα ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ 
πξνσζείηαη από ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε κε επίθιεζε ηνπ πνξίζκαηνο ηεο «Δηδηθήο Δπηηξνπήο 
Δκπεηξνγλσκόλσλ» πνπ είρε ζηήζεη ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ! 

Σελ ίδηα ζηηγκή, κε ην λνκνζρέδην απηό θέξλνπλ λέα πξνθιεηηθά πξνλόκηα ζηνπο 
επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. Μεξηθά παξαδείγκαηα: 
 
- Ηδησηηθνπνηνύλ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη άδεηα. 
- Απινπζηεύνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζεκείν πνπ πξώηα λα 

μεθηλνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο νη επηρεηξήζεηο θαη λα δηελεξγείηαη εθ ησλ πζηέξσλ ν 
έιεγρνο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

- Πξνβιέπεηαη ε πξνθαηαβνιή ησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ ζηνπο νκίινπο, κε ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ 50% ησλ «επελδπηηθώλ» ζρεδίσλ. 

- Θα ηηκσξνύληαη νη δεκόζηνη ππάιιεινη θαη νη πξντζηάκελνη ηεο ππεξεζίαο ζε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηηο επελδύζεηο. Μάιηζηα, ε θαηώηαηε 
πεηζαξρηθή πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη, είλαη ε πξνζσξηλή παύζε ηξηώλ κελώλ! 

 
Απηή είλαη ε «αλάπηπμε γηα όινπο», ε «θαλνληθόηεηα» πνπ ζέινπλ λα επαλαθέξνπλ ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο! Θέινπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζπκβηβαζκέλνπο κε ηα ςίρνπια θαη παξάιιεια 
θηκσκέλνπο, ρσξίο δηθαηώκαηα! 
 

Λνγαξηάδνπλ ρσξίο ηνλ μελνδόρν! 

 
Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΣΑΚΗΕΔΗ ΣΖ ΕΩΖ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΜΑ!  

ΝΑ ΓΩΟΤΜΔ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ ΜΑ! 
ΚΑΣΩ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΩΜΑΣΔΗΑ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ – ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ Δ ΓΖΜΟΗΟ ΚΑΗ ΗΓΗΩΣΗΚΟ 

ΣΟΜΔΑ ΣΗ 24 ΔΠΣΔΜΒΔΡΖ!  

 


