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Εισαγωγή

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2016 πραγματοποιήθηκαν, με απόσταση δύο εβδομάδων η μια από 
την άλλη, δυο ημερίδες με θέμα το παρόν και το μέλλον των συλλογικών συμβάσεων στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη. Η πρώτη στις Βρυξέλλες και η δεύτερη στην Αθήνα. Η πρώτη διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο από την πολιτική ομάδα της Αριστεράς, GUE/NGL, με πρόταση της Κ. Κούνεβα. Η δεύτερη, με πρό-
ταση της ίδιας, συνδιοργανώθηκε από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τη GUE/NGL και το Τμήμα Εργατικής 
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στις ημερίδες, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα, μίλησαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι 
ευρωπαϊκών και ελληνικών συνδικάτων καθώς και επιστήμονες του εργατικού δικαίου, καθηγητές ελληνι-
κών και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 

Οι εισηγήσεις στις δυο ημερίδες συνθέτουν ένα πανόραμα της κατάστασης των εργασιακών σχέσεων στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη και ιδιαίτερα της επίθεσης που έχει υποστεί σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο η 
ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Συνθέτουν, επίσης, μια αδρή ακτινογραφία των δυσκολιών 
και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο. Και, καθώς οι 
ημερίδες αυτές πραγματοποιήθηκαν με επίκεντρο ιδιαίτερα την κατάσταση των εργασιακών σχέσεων στην 
Ελλάδα έπειτα από έξι χρόνια μνημονιακής απορρύθμισης, τροφοδοτούν με πλούσιο υλικό επιχειρημάτων 
και εμπειριών τη συζήτηση για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της δεύ-
τερης αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου. 

Για τον λόγο αυτό κρίναμε ότι είναι χρήσιμη η διάθεση του υλικού με τις παρεμβάσεις στις δυο ημερίδες σε 
όλους όσοι, πέρα από αυτούς που τις παρακολούθησαν, εμπλέκονται, προβληματίζονται και αγωνιούν για την 
αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και γενικότερα του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. 

Οι εισηγήσεις παρατίθενται με βάση την απομαγνητοφώνησή τους, με ελάχιστες περικοπές. Για τις εισηγή-
σεις των ξένων ομιλητών ακολουθήθηκε η διερμηνεία που γινόταν ταυτόχρονα στις δυο ημερίδες. Έγιναν 
λίγες προσαρμογές του προφορικού λόγου στις ανάγκες της ανάγνωσης. Για τυχόν αποκλίσεις από τις διατυ-
πώσεις των ομιλητών η ευθύνη ανήκει στους επιμελητές αυτής της έκδοσης. Από τους επιμελητές, επίσης, 
προστέθηκαν ελάχιστες διευκρινιστικές σημειώσεις, κυρίως για να καλυφθεί η εξέλιξη ζητημάτων στα οποία 
αναφέρονται οι ομιλητές. 
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COLLECTIVE 
AGREEMENTS:
Regaining the 
lost ground

Thursday 25 Februay 2016 
EP BXL room ASP1G2

Η αφίσα της GUE/NGL για την ημερίδα των Βρυξελλών.
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Μέρος Α΄
«Συλλογικές Συμβάσεις: Ανακτώντας το χαμένο έδαφος»
Οι εισηγήσεις στο συνέδριο της GUE/NGL στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
(Βρυξέλλες, Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016)

Άνοιγμα εργασιών συνεδρίου 

Gabi Zimmer, πρόεδρος της GUE/NGL 
Η συνεδρίαση αυτή αφορά στα θέματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Xαίρομαι πάρα πολύ που είστε 

όλοι εδώ. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή που θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των προβληματισμών 
μας το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Γιατί βλέπουμε ότι παντού στην Ευρώπη κινδυνεύουν να χαθούν 
τα δικαιώματα των συνδικάτων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι συνδικαλιστές αλλά 
και οι επιστήμονες να συνενώσουν τις προσπάθειές τους. Προσπαθούμε να αμυνθούμε στις επιθέσεις που 
δεχόμαστε, να προασπίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και -στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν- να 
τα ενισχύσουμε. Μετά τις διαπραγματεύσεις Ε.Ε.- Βρετανίας για να αποτραπεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο 
βρετανικό δημοψήφισμα για την έξοδο από την Ε.Ε. δεχόμαστε επιθέσεις, με αποτέλεσμα τη διάβρωση του 
κοινωνικού πυλώνα της Ε.Ε. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να περιορίσει τα επιδόματα για τους μη Βρετα-
νούς, απόφαση την οποία επέκρινε ακόμα και ο ΟΗΕ.1 Πολλά κράτη-μέλη περιμένουν την ευκαιρία να περι-
κόψουν επιδόματα. Η Γερμανία προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, ιδίως για τα επιδόματα 
παιδιών, και έτσι θα εξοικονομήσει 200 εκατ. ευρώ. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Η επίθεση 
κατά της εργασίας δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Η Κομισιόν θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις 
συλλογικές συμβάσεις και στην Έκθεση για την Ανάπτυξη του 2016 είναι φανερό ότι θα υπάρξουν ειδικές 
ανά κράτος συστάσεις και παρεμβάσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το στρατηγικό έγγραφο που έχει 
εκδοθεί από τους 5 προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμών (σ.σ. η Έκθεση των Πέντε Προέδρων) περιλαμβά-
νει σχέδιο που αντιμετωπίζει όλη την Ε.Ε. ως ζώνη ενιαίου νομίσματος και προτείνει να υπάρχουν Εθνικές 
Αρχές Ανταγωνισμού με δικαίωμα να παρεμβαίνουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Χαίρομαι γιατί είναι 
εδώ παλαιοί και νέοι φίλοι για να συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να 
προωθήσουμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε σημαντικό οι αριστερές δυνάμεις και άλλες 
πολιτικές ομάδες να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ τους βου-
λευτές της ομάδας μας που ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε καλύτερα 
αυτά τα θέματα και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνδιάσκεψη. 

1.  Πράγματι, η συμφωνία Ε.Ε.- Βρετανίας τον Μάρτιο του 2016 άφηνε παράθυρο εξαίρεσης της Βρετανίας από σειρά κοινών ευρωπαϊκών 
πολιτικών, ενώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Κομισιόν κατά της απόφασης της κυβέρνησης Κάμερον να μην 
αποδίδει κοινωνικά επιδόματα σε μη Βρετανούς και να επιβάλει περιορισμούς στη μετανάστευση Ευρωπαίων πολιτών. Παρ’ όλα αυτά, ως 
γνωστόν, το Brexit δεν αποτράπηκε. 
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1ο Πάνελ: «Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε.» Συντονιστής: João 
Pimenta Lopes (ευρωβουλευτής GUE/NGL, Πορτογαλικό Κομμουνιστικό Κόμμα)

Thomas Händel, Ευρωβουλευτής GUE/NGL- Die Linke, Γερμανία-Πρόεδρος της Επι-
τροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα τελευταία δέκα χρόνια ζούμε τη μαζικότερη καταστροφή και αποδιάρθρωση των εργασιακών δικαιωμά-
των από τα τέλη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πέρυσι η Διεθνης Οργάνωση Εργασίας δημοσίευσε έκθεση με 
τίτλο «Χάνει η Ευρώπη την κοινωνική της ψυχή;». Πρέπει να σημειώσω ότι δεν υπάρχει οργανωμένη αντί-
δραση. Τα τελευταία χρόνια σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη σημειώθηκαν σημαντικές μαζικές παρεμβάσεις στα 
εργασιακά δικαιώματα. Π.χ. στην Ουγγαρία ο γραμματέας ενός συνδικάτου μπορεί να μπαίνει στα γραφεία της 
επιχείρησης μόνο αν του το επιτρέψει ο εργοδότης, στην Ελλάδα από το 2013 δεν υπάρχουν πια συλλογικές 
διαπραγματεύσεις. Έγιναν 1.100 συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς εκπροσώπους συνδικάτων με 98% πά-
γωμα ή μείωση μισθού. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία παραβιάζεται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Έχουμε συζητήσει γι’ αυτά τα δικαιώματα επί δεκαετίες, έχουμε αγωνιστεί, τα έχουμε, κερδίσει 
όμως τώρα αποδιαρθρώνονται. 

Οι εργοδότες εκμεταλλεύτηκαν μια καλή ευκαιρία λόγω της κρίσης. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι 
φταίει μόνο η πολιτική της τρόικας. Η Ε.Ε. εφαρμόζει αυτό το σύστημα επειδή θέλει να ενισχύσει την αντα-
γωνιστικότητά της διεθνώς. Εδώ δεν μιλάμε για τις πανηγυρικές ομιλίες του κ. Γιούνκερ, μιλάμε για το κεφά-
λαιο που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και βλέπει πως κινδυνεύει από άλλες χώρες ή και ομάδες χωρών. 
Σύμφωνα με την κλασική οικονομία, πρέπει να έχουμε καλύτερα προϊόντα και να μειωθεί το κόστος για να 
είμαστε ανταγωνιστικοί. Η Έκθεση των Πέντε Προέδρων σημαίνει επιβολή της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. 
-όχι μόνο μέσω του νομίσματος, αλλά και μέσω νεοφιλελεύθερων κριτηρίων- και πρέπει να οδηγήσει στη 
βελτίωση της ελκυστικότητας με όρους του κεφαλαίου. Αυτό που κατ’ ευφημισμόν αναφέρεται στην Ευρώπη 
σαν καλύτερη νομοθεσία, μελλοντικά θα έχει στόχο να υποβιβάζει το ρόλο του Κοινοβουλίου, να αποδιαρ-
θρώνει κοινωνικές και εργασιακές διατάξεις και να πλήττει τον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε κεκτημένο δικαίωμα θα περικόπτεται προκειμένου να μειωθεί το κόστος, κυρίως για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι ειδικοί στο Εργατικό Δίκαιο μας λένε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εργασιακών νόμων καλύπτεται από το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αν το κεφάλαιο στην Ευρώπη αποφασίσει να περιορίσει αυτά τα δικαιώματα, δεν θα μπο-
ρέσουμε να τα επανακτήσουμε σε εθνικό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Κομισιόν κ. Γιούνκερ μας λέει ότι θέλει τον 
ίδιο μισθό για την ίδια εργασία ακόμα και σε διαφορετικούς τόπους, καθορισμό των όρων εργασίας κ.λπ. Όλα 
αυτά, ως προς την περιγραφή τουλάχιστον, τα υποστηρίζουμε. Το θέμα όμως δεν είναι η περιγραφή, αλλά το 
περιεχόμενο. Οι συνθήκες εργασίας είναι περιστασιακές και κατακερματισμένες, δεν έχουν καμία σχέση με 
το είδος της απασχόλησης και φυσικά οι μισθοί είναι ανάλογοι. Όλα αυτά προσαρμόζονται με τρόπο, ώστε να 
ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην Ε.Ε. με στόχο να μειωθεί το εργασιακό κόστος και να γίνει αυτό 
το κοινωνικό «χτένισμα», που φαίνεται ωραίο, αλλά δεν έχει καμία ουσία. 

Η ανάδειξη δεξιών κυβερνήσεων στην Ευρώπη και η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική δημιουργούν τον κίνδυ-
νο τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουμε έναν αυταρχικό καπιταλισμό, με πολύ πιο άμεσες επιθέσεις στα 
εργασιακά δικαιώματα. Ελπίζω μέσα από αυτή τη συζήτηση να εκφραστούν θέσεις και προτάσεις για το πώς 
να οργανώσουμε την αντίσταση, πώς να μεριμνήσουμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για μια κοινωνική εξέλιξη. Υπάρχουν ακόμη 
δικαιώματα που πρέπει να προστατέψουμε και άλλα που πρέπει να διεκδικήσουμε.
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Αριστέα Κουκιαδάκη, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ
Από το 2009 η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια χρηματοοικονομική κρίση -που μας κληροδοτήθηκε από τις 

ΗΠΑ- η οποία μετεξελίχθηκε σε κοινωνική κρίση. Η κρίση αυτή εκδηλώθηκε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο στις εργασιακές σχέσεις. Υπάρχει αντίδραση από κράτη-μέλη και θεσμικά όργανα. Αφενός είχαμε τους 
καινούργιους μηχανισμούς της Ε.Ε., που οδήγησαν στο να γίνει θεσμός το μονεταριστικό δόγμα στη δημοσι-
ονομική πολιτική. Υπάρχουν συστάσεις ανά κράτος, έχουμε το σύμφωνο Six Pack, τη διαδικασία του Ευρω-
παϊκού Εξαμήνου, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Όλα αυτά εντείνουν τον έλεγχο επί των εθνικών πολιτικών. 

Αυτοί οι μηχανισμοί συμπληρώνονται από μια σειρά δανειακών συμφωνιών (Μνημονίων) με τα κράτη-μέ-
λη που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση. Στις περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας 
κινήθηκαν κοντά στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι δανειακές συμφωνίες είναι 
διαφορετικού χαρακτήρα. Εξαιτίας των μέτρων που προβλέπουν, οδηγούμαστε σε μια διαδικασία εσωτερι-
κής υποτίμησης μέσα από τα μνημόνια. Σε πολλά κράτη-μέλη βλέπουμε να εφαρμόζονται τέτοιες διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις.

Οι βασικές αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε χώρες που έχουν συνάψει δανειακές συμφωνίες 
έχουν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στη δυνατότητα ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Κυρίως στην 
Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Οι παρεκκλίσεις απαγορεύονται. Τα συνδικάτα δεν συμμετέχουν στις 
διαπραγματεύσεις. Στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις που πλήττουν σημαντικά 
τις εργασιακές διαπραγματεύσεις. Χάνεται η παράταση της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων. 

Αυτά όλα σχετίζονται με τις πολιτικές του Ecofin και της Κομισιόν. Υπάρχει έγγραφο του 2012 που λέει ότι 
«επιτεύχθηκε ο στόχος να μειωθεί το ειδικό βάρος των συνδικάτων στις διαπραγματεύσεις».

Ας δούμε εμπειρικά μερικά αποτελέσματα. Είναι σαφής η τάση αποκέντρωσης2 των διαπραγματεύσεων. 
Μειώνεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έτσι απομακρυνόμαστε από τη συλλογικότητα των εργασια-
κών σχέσεων. Έχουμε την κατάρρευση των πολυεπίπεδων διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν επιπτώσεις και 
ως προς την ίδια την ύπαρξη των εμπλεκομένων. Βλέπουμε ότι ακόμη και οι ενώσεις εργοδοτών έχουν 
χάσει πολλά μέλη. Όμως και τα συνδικάτα έχουν προβλήματα. Τα μέτρα πιέζουν για μειώσεις μισθών. Ταυ-
τόχρονα η αγορά εργασίας κατακερματίζεται. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι το Εργατικό Δίκαιο προσαρμόζεται 
στην εκάστοτε οικονομική πολιτική. 

Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντισταθούμε σ’ αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει να κινηθούμε κατά των 
μέτρων λιτότητας στα δικαστήρια της Ε.Ε. με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το επιχείρημα 
που προτάσσει η Ε.Ε. είναι ότι τα προγράμματα λιτότητας (σ.σ. Μνημόνια) δεν εμπίπτουν στο Κοινοτικό Δί-
καιο, οπότε τα ευρωπαϊκά όργανα δεν δεσμεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όμως αυτός 
ο ισχυρισμός δεν επιβεβαιώνεται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχει καταγεγραμμένη 
αγόρευση δικαστή που λέει ότι η Κομισιόν δεσμεύεται από το Κοινοτικό Δίκαιο. Ακόμα και αν ισχύει αυτό, 
οι διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής στα 
ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το άρθρο 28 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. αναγνωρίζει ρητά το 
δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μάς δημιουργεί 
επιφυλάξεις για το κατά πόσον μπορεί να εμπλακεί σε τέτοιου είδους ένδικη διαδικασία διαφορών, γιατί σε 
μια σειρά υποθέσεων ερμήνευσε διαφορετικά το νόμο και ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει συλλο-

2. Δηλαδή, η τάση προς τις επιχειρησιακές και τις ατομικές συμβάσεις. 
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γκή αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Για όλα αυτά θεωρείται ριψοκίνδυνο να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο σε αυτή τη φάση.

Η εμπειρία μας από την εμπλοκή του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, όσον αφορά την αξιολόγηση των μέτρων λιτότητας, δείχνει ότι η κατάσταση είναι ανάλγητη. 
Καμία προσφυγή δεν μας οδήγησε σε εξέταση προκειμένου να αποδειχθεί αν τα μέτρα είναι συμβατά με το 
άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει και εκεί μια στενή ερμηνεία αυ-
τού του άρθρου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Προβληματιζόμαστε με το θέμα του παραδεκτού, μια 
υπόθεση θεωρείται απαράδεκτη αν αποτελέσει αντικείμενο καταγγελιών ενώπιον άλλων δικαστηρίων. Στο 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε πιο πρόσφατη νομολογία, που κατέληξε στο ότι θα πρέπει να 
υπάρχει διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη για το δικαίωμα της απεργίας. 

Αυτό που μας απομένει είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, μέσω του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, που σε σειρά πρόσφατων υποθέσεων αποφάσισε θετικά, επικρίνοντας τα μέτρα λιτότητας που 
επιβλήθηκαν στην Ελλάδα. Η επιτροπή αυτή έχει θετική στάση, όμως υπάρχει το θέμα του παραδεκτού μιας 
προσφυγής. 

Άλλος τρόπος αντίδρασης είναι να εμπλακεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, που δεν έχει εμπλακεί μέχρι 
τώρα. Έχουμε προσφυγές και καταγγελίες για το αν βάσει του άρθρου 153 της Συνθήκης της Ε.Ε υπάρχει η 
δυνατότητα παρακολούθησης της εφαρμογής των μνημονίων. Πρέπει να δούμε τι είναι θεμιτό και τι όχι, ποια 
είναι τα όρια, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις πρακτικές και πώς θα εμπλακούν οι εταίροι στους μηχανι-
σμούς και αυτό είναι πιο κοντά στο άρθρο 1523. Πρέπει να βοηθήσουμε να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
παράγοντες σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να έχουμε βιώσιμες λύσεις. Επίσης πρέπει να βρεθεί ο μηχανισμός 
για να έχουμε αυστηρότερο έλεγχο -εκ των προτέρων και εκ των υστέρων- των μηχανισμών αξιολόγησης 
και των επιπτώσεών τους στην κοινωνική πολιτική, ώστε να μην υπάρχει αυτό το έλλειμμα στα κράτη-μέλη. 
Χρειαζόμαστε αλλαγές επί της ουσίας σε πρακτικές και πολιτικές. Πρέπει να σταματήσει η θεσμοθετημένη 
λιτότητα. Οι αμοιβές θα πρέπει να συνδεθούν με την παραγωγικότητα. Χρειαζόμαστε πολιτικές που να χαρα-
κτηρίζονται από αλληλεγγύη. Οι θεσμοί είναι το κλειδί για την αλληλεγγύη στις εθνικές οικονομίες. Από εκεί 
θα οδηγηθούμε στην ευημερία των πολιτών.

Esther Lynch, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ETUC
H Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων αντιπροσωπεύει 45 εκατ. εργαζόμενους στην Ευρώπη, 89 

ενώσεις και 22 ομοσπονδίες. Άποψή μας είναι ότι μια πραγματική ανάκαμψη πρέπει να περιλαμβάνει και τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όμως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αμφισβη-
τούνται με τα μνημόνια, με τις ανά χώρα συστάσεις και κάτω από την ευρύτερη πίεση της νεοφιλελεύθερης 
ιδεολογίας.

 Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αν δεν 
μπορεί κανείς να ενταχθεί σε μια ένωση και ο εργοδότης τον εμποδίζει να είναι μέλος ενός συνδικάτου, 
απειλώντας τον ότι θα χάσει τη δουλειά του, τότε χάνει τα δικαιώματά του. Οι εργαζόμενοι πρέπει να οργα-
νώνονται σε ενώσεις, να συναντιούνται, να συζητούν, να προβάλλουν τα αιτήματά τους, να ξέρουν πώς λει-
τουργούν οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται. Οι διαπραγματεύσεις είναι συνδεδεμένες και με το δικαίωμα της 
απεργίας. Χωρίς αυτό οι εργαζόμενοι απλώς ικετεύουν, επαιτούν. Τα συνδικάτα δεν έχουν διαπραγματευτική 
ισχύ παρά μόνο με την απεργία. 

3. Βλέπε γενικότερα άρθρα 151-162 της Συνθήκης για την Ε.Ε. περί κοινωνικής πολιτικής. 
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Για να είναι αποτελεσματικές οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνονται στο σωστό επίπεδο. Η 
πρόσφατη ιστορία μάς δείχνει ότι είναι δύσκολο να είναι αποτελεσματικές οι διαπραγματεύσεις που διεξάγο-
νται μόνο ανάμεσα στον εργαζόμενο και την επιχείρηση. Χρειάζεται να γίνονται σε επαγγελματικό, εθνικό και 
κλαδικό επίπεδο. Αν εργάζεστε σε κάποιον επαγγελματικό κλάδο, η διαπραγμάτευση δεν θα σας δώσει ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα, παρά μόνον εάν εμπλέκονται σ’ αυτήν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου της χώρας 
σας ή ακόμα και όλης της Ευρώπης.

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να μας στηρίξει. Προβλέπει ότι, βάσει του εθνικού 
και του ευρωπαϊκού δικαίου, οι εργαζόμενοι και οι ενώσεις τους έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και, όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, να αναπτύσσουν συλλογική δράση για να 
προασπίσουν τα συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης και της απεργίας. Η έρευνα δείχνει ότι η αποτελε-
σματική συλλογική διαπραγμάτευση δεν μπορεί να περιορίζεται σε επίπεδο επιχειρήσεων. Βέβαια, στα κράτη 
της Ευρώπης ισχύουν διαφορετικές νομοθεσίες για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά ο Ευρωπαϊκός 
Χάρτης μπορεί να υποστηρίξει την ισότητα. Νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε σθεναρή 
αντίσταση. Αν ο κοινωνικός πυλώνας στην Ε.Ε. δεν συμπεριλάβει κάποιες διαβεβαιώσεις στους εργαζόμε-
νους και τα συνδικάτα τους, εάν η Ευρώπη δεν καταλάβει ότι τα εργασιακά δικαιώματα τίθενται σε αμφισβή-
τηση και εάν δεν προτείνει λύσεις, θα χάσει την επαφή της με τον κόσμο της εργασίας. 

Πρέπει να δουλέψουμε για να έρθουν στο προσκήνιο συζητήσεις για την προσχώρηση της Ε.Ε. στην Ευρω-
παϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην Ιρλανδία είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία προτρέπο-
ντας τους εργαζόμενους να υποστηρίξουν τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, που το μόνο θετικό της ήταν η υπό-
σχεση ότι η Ευρώπη θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι το οποίο 
τελικά δεν ίσχυσε. Παρατηρούμε ότι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν κάτι είναι θετικό για τους εργαζόμενους 
δεν εφαρμόζεται, αλλά όταν είναι θετικό για τις επιχειρήσεις εφαρμόζεται αμέσως. Θα πρέπει να πιέσουμε την 
Ε.Ε. να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Για να είναι αποτελεσματική η συλλογική διαπραγμάτευση θα πρέπει να συνοδεύεται και από το δικαίωμα 
για δημιουργία συνδικαλιστικών ενώσεων, για πραγματοποίηση απεργιών κ.λπ. Οι πολιτικές που εφαρμόζει η 
Κομισιόν -η δράση της τρόικα και οι ανά χώρα συστάσεις- δεν είναι θετικές. Δεν κάνουν μνεία στα δικαιώματα 
των εργαζομένων. 

Javier Orrit Doz, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Θα μιλήσω για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας δού-

με ποια διαδρομή έχει γίνει μέχρι τώρα, τι όργανα υπάρχουν και πώς αυτά τα όργανα έχουν εκφυλιστεί. 
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της Ε.Ε. στο 
οποίο συμμετέχουν οι 3 κοινωνικοί εταίροι όπου γίνεται η διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και 
ο κοινωνικός διάλογος. Από το 2010 υπάρχει η Συνομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Οργάνωση, όπου γίνονται οι 
διαπραγματεύσεις. Η επιτροπή κράτησε προοδευτική στάση στις γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε, αν λάβουμε 
υπόψη ότι συμμετείχαν και εργοδότες σ’αυτές. Όμως,είναι πιο εύκολο να γνωμοδοτεί κανείς παρά να κάνει 
διαπραγματεύσεις. 

Τα μέσα κοινωνικού διαλόγου είναι ισχυρά. Μερικά εργαλεία είναι ισχυρότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από 
ό,τι σε εθνικό. Π.χ. στη Συνθήκη του Μάαστριχτ διευκολύνεται ο διμερής κοινωνικός διάλογος, είναι πιο 
εύκολο να θεσπιστούν κανόνες ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους, γίνονται συζητήσεις, υπάρχει η 
δυνατότητα χρήσης veto κ.λπ. Αυτά όλα δεν υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Έτσι οικοδομήθηκε η ενιαία αγορά 
στις δεκαετίες 1980-1990. Τότε είχαμε στην προεδρία τον Ζακ Ντελόρ. Συζητιόταν πώς θα αντισταθμιστεί η 
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οικονομική ενοποίηση με τον κοινωνικό διάλογο και με ποια εργαλεία. Έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδρομή και το 
1995 είχαμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η ΕΟΚΕ συγκροτήθηκε το 1991, επομένως 
το κοινωνικό πρωτόκολλο που είχε προσαρτηθεί στη Συνθήκη του Μάαστριχτ προέβλεπε -πέραν των συμ-
φωνιών- και θέσπιση κοινωνικών διατάξεων. Υπήρχαν συμφωνίες κοινωνικού χαρακτήρα, πολυετή προ-
γράμματα, διάλογος μεταξύ εργαζομένων-εργοδοτών που οδήγησαν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως 
κοινωνικές οδηγίες, εργασιακός διάλογος κ.λπ. Αυτή ήταν η απαρχή της νομοθεσίας για τα εργασιακά. 

Όλα αυτά άρχισαν να εκφυλίζονται το 2000, όταν οι εργοδότες αποφάσισαν ότι τους ενοχλεί η «πολυνομία». 
Μεταξύ 2000-2015 είχαμε μία οδηγία που είχε το χαρακτήρα της συλλογικής σύμβασης. Στη συνέχεια είχαμε 
διαπραγματεύσεις σε εθνικό επίπεδο για συμφωνίες αναγκαστικού δικαίου ως προς τους όρους εργασίας 
μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν υπήρξε σημαντική 
δράση. Οι διαπραγματεύσεις έμοιαζαν με διάλογο κωφών. Αυτά συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Το νομικό 
πλαίσιο ήταν σημαντικό και υπήρχε συσχετισμός πολιτικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών δυνάμεων. Από 
το 2010 και μετά οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να έχουμε πανευρωπαϊκό συνδικαλισμό, 
ικανό να αναχαιτίσει το κύμα της λιτότητας, εκτός από τις 14/10/2014 που είχαμε συντονισμένες απεργίες 
σε όλη την Ευρώπη. Εκτός από αυτή τη διαδικασία εκφυλισμού, είχαμε και κάτι καινούργιο. Αυτό ήταν το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο, που σκοπός του ήταν -μέσω της τρόικας και των μνημονίων- να πλήξει τον κοινωνικό 
διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο ως προς το πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
μέσα στη λιτότητα. Υπάρχει σύγχυση για το πού πάει η Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να συζητηθεί είναι πώς θα 
στηρίξουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε να δώσουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
να δούμε τι επιλογές έχουμε και να συντονίσουμε την ευρωπαϊκή πορεία ανάπτυξης με την εθνική. Τα ευ-
ρωπαϊκά συνδικάτα δεν μπορεί παρά να είναι πρωτοπόρα σ’ αυτό. Αυτή είναι η ουσία του συνδικαλισμού, 
να υπάρχει στέρεο σύστημα με πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε 
τίποτα. Ο πολιτικός μετασχηματισμός απαιτεί τη συμμετοχή των συνδικάτων. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε 
για να μπορέσουμε να δράσουμε πέρα από τα εθνικά σύνορα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά το σοκ της κρίσης 
καθιστά επιτακτική μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Heinz Bierbaum, εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού δικτύου TUNE
Το TUNE (Trade Union Network) είναι το δίκτυο των αριστερών συνδικάτων και συνδικαλιστών των κρα-

τών-μελών της Ε.Ε. και ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια. Οι συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε εμποτίζονται όλο 
και περισσότερο από δεξιές πολιτικές και το δίκτυο είναι ο τρόπος να επηρεάσουμε αυτές τις εξελίξεις. Πριν από 
μερικά χρόνια ξεκινήσαμε μια συνεργασία με την GUE/NGL, για να αντιμετωπίσουμε οργανωτικά και γλωσσικά 
προβλήματα. Μας παρέχεται η δυνατότητα να έχουμε τακτικές συναντήσεις με 30 εκπροσώπους συνδικάτων 
από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και εκπροσώπους από την Ανατολική Ευρώπη - κάτι που ήταν πολύ δύσκολο.

Πολλά είναι τα θέματα που απασχολούν τα συνδικάτα. Οι μισθολογικές εξελίξεις, οι συνθήκες εργασίας, οι 
επισφαλείς συμβάσεις, η δημοκρατία στους χώρους εργασίας και βέβαια οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
-που είναι το θέμα της σημερινής συζήτησης- και εξαρτώνται από πολλές και διαφορετικές συνθήκες. Η 
δυνατότητα σύναψης συλλογικών συμβάσεων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το να μπορεί ο εργαζόμενος 
να οργανώνεται σε συνδικάτα και να έχει το δικαίωμα να απεργεί. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της 
λιτότητας τα δικαιώματα αυτά έχουν περιοριστεί, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Το δίκτυό μας προ-
σφέρει ανταλλαγή απόψεων και αμοιβαία ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, ώστε 
να αναπτύξουμε μηχανισμούς άμυνας. Η GUE/NGL μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να δούμε τις εξελίξεις σε 



Πώς θα ανακτηθεί το χαμένο έδαφος

11

ευρωπαϊκό επίπεδο και να τις επηρεάσουμε προς τη δική μας κατεύθυνση. Έχουμε ευρύτατο διάλογο που 
στοχεύει σε εναλλακτικές λύσεις απέναντι στη νεοφιλελεύθερη επίθεση για να προχωρήσουμε με μια διαφο-
ρετική λογική. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει και συνολική ενίσχυση του ευρωπαϊκού συνδικαλισμού. Υπάρχουν 
πολλές σημαντικές οργανώσεις, όμως έχουν δυσκολίες στο να αναπτυχθούν πανευρωπαϊκά. Εμείς μπορού-
με να συμβάλλουμε σ’ αυτό. Όποιος θέλει μια κοινωνική Ευρώπη πρέπει να έχει στόχο ισχυρά και αυτόνομα 
συνδικάτα. Αυτή είναι μια πρώτη απάντηση ως προς το τι μπορεί να προσφέρει η TUNE. Την υποστήριξη των 
επιμέρους συνδικαλιστικών ευρωπαϊκών οργανώσεων. Μπορούμε να αποτελέσουμε διακρατικά και διακλα-
δικά τον κόμβο για την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει 
πέραν των εθνικών ορίων, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα συνδικάτα, πάνω σε τι δουλεύουν, για ποια 
ζητήματα αγωνίζονται.

Η κατάσταση των συνδικάτων στην Ανατολική Ευρώπη είναι τραγική. Σ’ αυτό δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και 
το ότι τους στηρίζουμε αποτελεί πηγή δύναμης γι’ αυτούς. 

Ασχοληθήκαμε και με τον ανταγωνισμό των εργαζομένων ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες. Το έχουμε δει 
να συμβαίνει σε αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων με εργαζόμενους της Legoland, 
χάρη στην οποία μπορέσαμε να φέρουμε σε επαφή τους Γερμανούς και τους Δανούς της ίδιας εταιρείας και 
τους βοηθήσαμε να οργανώσουν κοινές δράσεις, όπως και σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις. Η TUNE είναι 
μια πλατφόρμα αμοιβαίας ενημέρωσης, ακόμα και πολιτικής ανταλλαγής απόψεων και -χωρίς υπερβολή- εί-
ναι το μόνο forum για να συνομιλούν τα συνδικάτα.

Κώστας Κουμπούνης, Ομοσπονδία Εργαζομένων Μετάλλου Βελγίου (FGTB)
Σήμερα είναι η 50ή επέτειος της απεργίας των γυναικών στη βιομηχανία όπλων Fabrique Nationale, που 

αγωνίστηκαν για να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες4. Γιορτάζουμε αυτή την εξέγερση, αλλά ακό-
μα και σήμερα υπάρχει μια διαφορά 9-15% ανάμεσα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Ζω στο Βέλγιο, 
μια χώρα που είναι γνωστή για το κοινωνικό της μοντέλο το οποίο θεσπίστηκε μετά τους δύο παγκόσμιους 
πολέμους και βασίζεται στη διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Γίνονται διαπραγματεύσεις και υπάρχουν 
συλλογικές συμβάσεις σε τρία επίπεδα: συλλογικό, τομεακό και επιχειρησιακό. Έχουμε ισομερείς επιτροπές 
που παίζουν το ρόλο του διαμεσολαβητή όταν υπάρχουν διαφωνίες. Έχουμε όμως και μια κυβέρνηση που 
περιλαμβάνει και την άκρα δεξιά -ίσως είναι υπερβολικό να πω ότι η κυβέρνηση είναι ακροδεξιά-, αλλά 
υπάρχουν συνιστώσες που θέλουν να υποσκάψουν αυτό το κοινωνικό μοντέλο. Η κυβέρνηση αποφάσισε να 
παγώσει τους μισθούς, να σταματήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να παρεμβαίνει ανάμεσα στους 
εργοδότες και τα συνδικάτα. Η εργοδοσία ξαναβρήκε την αλαζονεία της γιατί υποστηρίζεται από την κυβέρ-
νηση και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Βέλγιο, αλλά σε όλη την Ευρώπη.

Το όνειρο των εργοδοτών είναι το λεγόμενο τρίγωνο της ευελιξίας. Απελευθέρωση των ωραρίων, ατομι-
κές συμβάσεις, ευελιξία των αποδοχών. Θέλουν να δουλεύουμε 60-70 ώρες την εβδομάδα. Το δικαίωμα της 
απεργίας δέχεται μια χωρίς προηγούμενο επίθεση. Θέλουν να μειώσουν τον ρόλο του των συνδικάτων και να 
περιοριστούν οι εργαζόμενοι μόνο στις επιχειρήσεις που εργάζονται. Απαγορεύουν στους συνδικαλιστές να 
μπλοκάρουν τους δρόμους και τις περιοχές βιομηχανικής δραστηριότητας. Οι κινητοποιήσεις εμποδίζονται με 
κάθε τρόπο, αλλά ισχυρίζονται ότι έχουμε δικαίωμα στην απεργία. Θέλουν να δώσουν νομική υπόσταση στα 
συνδικάτα για να μπορούν να μας πηγαίνουν στα δικαστήρια, να παρεμβαίνουν στα οικονομικά μας και να μας 
δημιουργούν δυσκολίες.

4. Το 1966 πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο αυτό η πρώτη μεγάλη απεργία γυναικών με αίτημα την ισότητα στις αμοιβές. 
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Οι συλλογικές συμβάσεις είναι το κοινωνικό κληροδότημα όλων μας. Κανείς δεν μας χάρισε τίποτα. Κατα-
κτήθηκαν μετά από πολλούς αγώνες, δύο παγκόσμιους πολέμους, εκατομμύρια νεκρούς, κερδήθηκαν με 
κόπο και αίμα. Αυτό το δικαίωμα χάνεται. Θα φτάσουμε σε ένα σύστημα αντιπραγματισμού, όπως συμβαίνει 
στην Ελλάδα, όπου γίνεται ατομική διαπραγμάτευση και οι εργαζόμενοι εκβιάζονται.

Τι μπορούν να κάνουν τα συνδικάτα για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά; Το εθνικό επίπεδο στην εργασία έχει 
ξεπεραστεί, γιατί υπάρχουν οι πολυεθνικές εταιρείες που στρέφουν τη μια χώρα εναντίον της άλλης. Οι συν-
δικαλιστικοί φορείς θα πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες από όλες τις χώρες για το τι πραγματικά συμ-
βαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνδικαλιστικός φορέας που να μπορεί να δράσει πανευρωπαϊκά. Σαν 
εκπρόσωπος του σωματείου μου τόλμησα να κοινοποιήσω τις διεκδικήσεις μας στην εταιρεία και πραγματικά 
σοκαρίστηκαν. Ισχυρίστηκαν ότι ο νόμος δεν τις επιτρέπει. Γάλλοι και Ισπανοί συνδικαλιστές καταδικάστηκαν 
σε φυλάκιση. Βέλγοι συνδικαλιστές θα δικαστούν για ανθρωποκτονία επειδή έκλεισαν τους δρόμους και τα 
ασθενοφόρα δεν μπόρεσαν να περάσουν για να παραλάβουν δύο ασθενείς.

Χάνονται οι ελευθερίες μας. Πρέπει να αποδείξουμε τον λόγο της ύπαρξής μας. Δεν πρέπει να περιοριζό-
μαστε στο τι κάνουν αυτοί, πρέπει να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να ενώσουμε τις 
δυνάμεις μας και να διευρύνουμε το ρόλο μας. Να κινητοποιήσουμε τον κόσμο και να ζητήσουμε την υπο-
στήριξή του. Στο Βέλγιο κερδίσαμε μια νίκη απέναντι στις πολυεθνικές, αποσαφηνίζοντας το ρόλο των ευρω-
παϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων, στα οποία οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι συνδικαλιστές και όχι μέλη των 
επιχειρήσεων. Η διαβούλευση δεν είναι αρκετή, πρέπει να διεκδικήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά τις 
επιθέσεις που δεχόμαστε, πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ξεπερνώντας τις διαφορές μας, είτε είμαστε 
βόρειοι, είτε νότιοι, είτε αριστεροί, είτε δεξιοί. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα 
και αυτό θα πρέπει να είναι το σύνθημά μας.

Από την εκδήλωση της GUE/NGL στο ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες (25-2-2016).
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2ο Πάνελ: «Η εμπειρία των αλλαγών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στις χώρες του μνημονίου» 
Συντονιστής: Νεοκλής Συλικιώτης

Νεοκλής Συλικιώτης, ευρωβουλευτής GUE/NGL (ΑΚΕΛ, Κύπρος) 
Οι συλλογικές συμβάσεις δέχθηκαν καίρια πλήγματα μετά από το ξέσπασμα της συστημικής κρίσης του 

καπιταλισμού το 2008, αφού αυτή χρησιμοποιήθηκε από τους κυρίαρχους νεοφιλελεύθερους κύκλους της 
Ε.Ε. ως ευκαιρία να θεσμοθετήσουν τις νεοφιλελεύθερες εμμονές τους και να θέσουν μισθούς, συντάξεις, 
συλλογικές συμβάσεις και κοινωνικές παροχές κάτω από συνεχή πίεση. Αυτή η θεσμοθέτηση δεν έχει ολο-
κληρωθεί ακόμα από πλευράς της επιτροπής και των κυρίαρχων πολιτικών και οικονομικών κύκλων της Ε.Ε. 
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο δεσμεύει τα κράτη-μέλη σε δημοσιονομική πειθαρχία με 
πλαφόν 60% του ΑΕΠ σε δημόσιο χρέος και 3% του ΑΕΠ σε δημοσιονομικό έλλειμμα, ήταν απλώς η αρχή. Το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν στην επιτροπή τον προϋπολογισμό τους για 
έγκριση, προστατεύει τα συμφέροντα των διεθνών μονοπωλιακών ομίλων και κατακρεουργεί τις κοινωνικές 
πολιτικές και τα κοινωνικά κονδύλια των κρατών. Τα μνημόνια που επιβλήθηκαν στις χώρες μας αποτέλεσαν 
την αιχμή του δόρατος για την επικράτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σκληρής λιτότητας στους λαούς 
της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Τέλος, μέσα από την Έκθεση των 5 Προέδρων, προωθούνται νέες μορφές 
επιβολής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Αυτές οι μορφές θεσμοθετούνται με τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
Ανταγωνιστικότητας, τα οποία θα συντονίζουν τη μείωση των μισθών και την απορρύθμιση της αγοράς ερ-
γασίας, προκειμένου να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης προτείνουν την ιδέα του Β. Σόιμπλε για τη 
δημιουργία υπερυπουργείου Οικονομικών που θα ελέγχει τους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών της 
Ευρωζώνης. 

Εκτός από τη φτωχοποίηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και τη διάλυση του κοινωνικού 
κράτους, τα μνημόνια έφεραν και την έννοια της «αποκέντρωσης» που εισάγει πλέον η Κομισιόν -μέτρο που 
χρησιμοποίησε η Μ. Θάτσερ το 1980 στην επίθεσή της ενάντια στα συνδικάτα. Δηλαδή, μετατοπίζουν τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις από το κλαδικό και εθνικό στο επίπεδο της επιχείρησης, συστηματοποιώντας έτσι 
την ολομέτωπη επίθεση στα συνδικάτα και στα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες, όπως η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές 
συμβάσεις σε Κύπρο, Πορτογαλία και Ιρλανδία έχει μειωθεί πάνω από 21% από το 2008. Επίσης, έρευνα της 
ΔΟΕ δείχνει ότι στην Ελλάδα από το 2008 μέχρι το 2013 έχασαν την προστασία από τη συλλογική σύμβαση οι 
μισοί από τους εργαζόμενους5. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ. Τα κράτη-μέλη που πέρασαν από τα μνη-
μόνια, παραμένουν δέσμια των κυρίαρχων κύκλων της Ε.Ε. μέσα από μεταμνημονιακά προγράμματα μέχρι να 
αποπληρώσουν το 70% των χρεών τους.

Η απελπισία και η απογοήτευση δεν είναι ποτέ καλός σύμμαχος. Δεν έχουμε αυταπάτες πως αυτές οι συν-
θήκες μπορούν να αλλάξουν αυθημερόν. Είναι όμως καθήκον μας να παλεύουμε σε κάθε επίπεδο. Η προο-
πτική για να ανατραπούν οι πολιτικές των Βρυξελλών θα υπάρχει, όσο οι λαοί θα παλεύουν για πολιτικές που 
θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, θα προωθούν δημόσιες συμβάσεις, δημόσιες επενδύσεις για δημιουργία 
ασφαλών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας -ασφαλώς μέσα από συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογικές 
συμβάσεις- που θα στηρίζουν την κοινωνική ανάπτυξη, την ισότητα και τη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου. 

5.  Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από ΣΣΕ (εθνικη, κλαδικές, επαγγελματικές) στην 
Ελλάδα έχει πέσει κάτω από το 10%. 
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Ως ομάδα της GUE/NGL, που αποτελεί την πιο δομημένη πλατφόρμα συνεργασίας αριστερών κομμάτων και 
κινημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραμένουμε αμετάκλητα δίπλα στους εργαζόμενους και στον αγώνα 
τους να υπερασπιστούν τις κατακτήσεις για ασφάλιση και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Bruno Estrada Lopez, οικονομολόγος, βοηθός Γενικού Γραμματέα των Comisiones 
Obreras, Ισπανία 

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχουν νέα εργατικά κινήματα τα οποία αγκαλιάζουν τις παλιές δομές. Όσον 
αφορά στο μισθολογικό υπάρχει ένα θέμα ισότητας και ανισότητας. Οι κρατικές αναδιανομές του εισοδή-
ματος είναι τόσο λιγότερο αποτελεσματικές όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της ανισότητας. Το 2011, επί 
πρωθυπουργίας Θαπατέρο, πήραμε μια επιστολή από τον τότε διοικητή της ΕΚΤ, που μας πληροφορούσε 
ότι θέλει να αλλάξει σημαντικά το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το μοντέλο της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης κατέρρευσε στις 11/2/2012, όταν δημοσιεύθηκε το σχετικό βασιλικό διάταγμα. Το Λαϊκό 
Κόμμα δυναμίτισε έναν από τους πυλώνες της χώρας. Ο στόχος ήταν να συρρικνωθούν οι μισθοί και επλή-
γησαν περισσότερο οι εργαζόμενοι που δεν είχαν την προστασία ενός σωματείου. Μέχρι τότε υπήρχε ρήτρα 
για τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Η ρήτρα αυτή περιλαμβάνει του 28,9% του μισθού, ενώ το 
2009 περιελάμβανε το 59,1%. Αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ισχύουν οι κλαδικές και εθνικές συμβάσεις και 
κατόπιν εκείνες της επιχείρησης. 

Το 2010 είχαμε τη μεταρρύθμιση του σοσιαλιστικού κόμματος και το καθεστώς της μη εφαρμογής της τιμα-
ριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών. Έτσι είχαμε το τέλος της μεταρρύθμισης της δεξιάς και την αρχή της 
μεταρρύθμισης που έκανε το σοσιαλιστικό κόμμα. Υπήρξε άλλη στρατηγική για την επίτευξη της ανταγωνιστι-
κότητας και προσχωρήσαμε σε περισσότερο νεοφιλελεύθερο πνεύμα. 

Η ανταγωνιστικότητα είναι ένας μικροοικονομικός όρος που αφορά το περιβάλλον μιας επιχείρησης. Χρη-
σιμοποιείται για τις μακροοικονομικές μεταβλητές και σε επίπεδο κράτους αφορά την εξαγωγική δυνατότητα 
μιας οικονομίας σε εμπορεύματα, αγαθά και υπηρεσίες. Πρόκειται για στρέβλωση, γιατί οι επιχειρήσεις δεν 
είναι χώρες, δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο στην εσωτερική ζήτηση. Εάν πέσουν οι μισθοί σε μια επιχείρηση, 
δεν επηρεάζεται η εσωτερική ζήτηση. Πρόκειται για μια ιδεολογική και απλουστευτική αντίληψη που αγνοεί 
το κόστος παραγωγής πρώτων υλών, τα μεταφορικά κ.λπ. και περιορίζει την ανταγωνιστικότητα μόνο στο 
κόστος εργασίας. Πρόκειται για κάποιου είδους ατελή ανταγωνισμό που καθίσταται ο κανόνας. Είναι μια νεο-
φιλελεύθερη λογική, που έχει σκοπό τη συνεχή συρρίκνωση των μισθών. Στην Ισπανία διαπιστώσαμε σοβα-
ρές συνέπειες από το 2010 και μετά. Τότε είχαμε τις πρώτες μεταρρυθμίσεις των σοσιαλιστών, που οδήγησαν 
σε απολύσεις και μειώσεις μισθών. Το 2012 είχαμε τις μεταρρυθμίσεις της δεξιάς, οπότε οι δαπάνες αυξήθη-
καν, έστω και λίγο. Μεταξύ 2008-2012 ο εξαγωγικός τομέας οδήγησε σε 2% αύξηση του ΑΕΠ, αλλά μειώθηκε 
η ζήτηση. Η εσωτερική ζήτηση δεν βοήθησε στην αύξηση του ΑΕΠ και οδηγηθήκαμε σε αρνητικά νούμερα. 

Μια ευρύτερη οπτική είναι η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι 
βάσεις για αύξηση της παραγωγικότητας. Χρειάζεται η ίδια η επιχείρηση να επανεπενδύει τα κέρδη της όσον 
αφορά τους ανθρώπινους πόρους και την τεχνολογία και αυτό σχετίζεται άμεσα με την πολιτική έρευνας και 
ανάπτυξης, κάτι που δεν έκανε η κυβέρνηση της Ισπανίας. Η συρρίκνωση των μισθών δεν ωφελεί την αντα-
γωνιστικότητα, αλλά μόνο την αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος και 
αύξηση της ανεργίας, που ξεπέρασε το 25% τις χρονιές 2012-2013. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό της ανεργίας 
είναι 21%. Η μεταρρύθμιση του 2012 είχε αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό αφορά την κρίση, αλλά και την ανόρ-
θωση της οικονομίας που ξεκίνησε το 2014. Στις ΗΠΑ, για να βγουν από την κρίση, κατέφυγαν σε επεκτατικές 
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και νομισματικές πολιτικές, με αποτέλεσμα η ανεργία να είναι σήμερα στο 5%. Στην Ισπανία υπάρχουν 12 
εκατ. φτωχοποιημένοι εργαζόμενοι. Το 2011 είχαμε σημαντική διακύμανση μισθών. Οι μεταρρυθμίσεις οδή-
γησαν σε αύξηση των ανισοτήτων. Ο μέσος μισθός μειώθηκε 218 ευρώ σε 3 χρόνια, δηλαδή 40%. Υπήρξαν 
και αυξήσεις της τάξεως του 5%, αλλά αφορούν μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι εργαζόμενων.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στη Σουηδία στις αρχές του 1930 και χάρη σ’ 
αυτές η χώρα έγινε μια από τις πλουσιότερες του κόσμου.

Σάββας Ρομπόλης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναφέρθηκε ότι ο δρόμος της ανατροπής των μέτρων λιτότητας είναι μακρύς και δύσκολος. Συμμερίζομαι 

την άποψη γιατί αυτός ο δρόμος που ξεκίνησε μετά από την κρίση του κεϋνσιανού προτύπου οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής, έχει ιστορικό βάθος, εννοιολογικές και θεωρητικές αναφορές. Επομένως, όποιος 
θέλει να τον ανατρέψει θα πρέπει να δημιουργήσει επιχειρήματα, να διαμορφώσει επιστημονικά εργαλεία και 
να εμπνεύσει τα συνδικάτα και τα κοινωνικά κινήματα για την αναγκαιότητα αυτής της ανατροπής. 

Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όπου βλέπουμε σταδιακή μετάβαση 
από το συλλογικό στο συμβασιακό και το ατομικό, με κινητήρια δύναμη την ανατροπή της ρύθμισης της συλ-
λογικότητας σε όφελος της απορρύθμισης και της ατομικότητας. Αυτή η θεώρηση προσδοκά την αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Σε όρους πολιτικής οικονομίας, επιδιώκει 
τη χρονική συντόμευση της περιόδου απόσβεσης του παγίου κεφαλαίου των επιχειρήσεων με την ιδιοποίηση 
του οφέλους από τον περιορισμό ή την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, τη μείωση των μισθών για 
να αποφευχθεί -ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης- η πτωτική τάση του κέρδους. Στην περίοδο της κρίσης 
όμως -και ενώ η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και οι μισθοί μειώνονται- τα κέρδη αυξάνονται. Παράλληλα 
με αυτή τη στόχευση οικοδομείται και μια θεωρία για την εργασία. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80 όλες 
οι θεωρίες (μαρξιστική, κεϋνσιανή, μετακεϋνσιανή, νεοφιλελεύθερη) είχαν συμφωνήσει ότι η εργασία είναι 
η δημιουργική δραστηριότητα του εργαζόμενου. Μετά το 1985 η εργασία είναι μια επαγγελματική δραστηρι-
ότητα. Συρρικνώνεται ο ουσιαστικός, ο πολιτιστικός, ο οικονομικός και ο κοινωνικός ρόλος της. Η εργασία 
γίνεται μια ανεξάρτητη μεταβλητή. Επομένως πρέπει να οριστεί ξανά ο ρόλος και το περιεχόμενό της. 

Οι νεοφιλελεύθεροι ισχυρίζονται ότι η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη μιας οικονομίας επιτυγχάνεται με την 
ευελιξία και την εξατομίκευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συμβάσεων εργασίας. Η ευελιξία 
οργανώνεται σε τρία επίπεδα: α) Ευελιξία στους μισθούς, για να μειωθεί το κόστος εργασίας. (Το κόστος ερ-
γασίας είναι όρος που χρησιμοποιούν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν τον όρο μισθο-
λογική δαπάνη, πρέπει να χρησιμοποιούμε τη δική μας ορολογία). Στην Ελλάδα το κόστος εργασίας είναι 13,6 
ευρώ την ώρα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 23,7 ευρώ την ώρα. β) Ευελιξία στην ασφάλεια απασχόλησης. 
Ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια σχετική ασφάλεια, τώρα υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Προσπαθούν 
να μας πείσουν ότι οι απολύσεις είναι στοιχείο επιχειρηματικής ορθολογικότητας και γ) Ευελιξία στα επιδό-
ματα ανεργίας και άλλες κατηγορίες κοινωνικών παροχών. Θα έχετε ακούσει τη θεωρία ότι όταν δίνεις πολλά 
επιδόματα οι άνθρωποι γίνονται τεμπέληδες, ενώ οι μελέτες δείχνουν ότι, παρά τη χορήγηση επιδομάτων, οι 
άνθρωποι δεν παύουν να αναζητούν εργασία. Οι νεοφιλελεύθεροι ισχυρίζονται ακριβώς το αντίθετο. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 1.260.000 άνεργοι και από αυτούς μόνο ο 1 στους 10 παίρνει επίδομα, επειδή 
έχουν αυστηροποιηθεί οι όροι. Οι υπόλοιποι στηρίζονται μόνο από τις οικογένειές τους. Το επιχείρημα της 
νεοφιλελεύθερης αντίληψης, που λέει ότι εάν απελευθερωθεί η αγορά εργασίας και μειωθεί το κόστος ερ-
γασίας δημιουργούνται κίνητρα για περισσότερες προσλήψεις, δεν επαληθεύεται. Η ανεργία το 2009 ήταν 
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9,5% (δηλαδή 450.000 άνεργοι) και το 2015 26,5% (δηλαδή 1.200.000 άνεργοι). Υπάρχει αποδυνάμωση του 
εργατικού δικαίου και έχουμε μια ανησυχητική επέκταση των ατομικών συμβάσεων και αύξηση κατά 5% του 
ποσοστού των ομαδικών απολύσεων. Τώρα η κυβέρνηση δέχεται πίεση ή να αυξήσει το 5% σε 10% ή να το 
απελευθερώσει τελείως. Η ατομική σύμβαση μετεξελίσσεται σε πρότυπο σύμβασης.

Το επιχείρημα είναι ότι, εάν ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύει όσους θέλει και όποτε θέλει, δεν μπορεί 
να κάνει τεχνολογική ανακατάταξη. Στις αντιπαραθέσεις με νεοφιλελεύθερους συναδέλφους το επιχείρημά 
μου είναι ότι ο Έλληνας νομοθέτης θέσπισε αυτό τοn νόμο γιατί ξέρει ότι στην ελληνική αγορά εργασίας πολύ 
εύκολα χάνει κανείς τη δουλειά του αλλά δύσκολα επανέρχεται. Kαι αυτή τη δομή της ελληνικής πραγματικό-
τητας των τελευταίων 100 χρόνων, προσπάθησε να προσαρμόσει στη νομοθεσία των εργασιακών. Αυτοί οι 
νόμοι έχουν θεσπιστεί από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και από συντηρητικές κυβερνήσεις. Με τις νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές το κράτος αναδεικνύεται εγγυητής της μετάβασης στο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, με 
αποδιάρθρωση της πρόνοιας και συρρίκνωση των μισθών, προκειμένου να διασωθούν ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνει το 
κράτος. Τα κέρδη το 2013 ήταν +24,6% και το 2014 ήταν +20,1% σε σχέση με το 2010, αύξηση κατά μέσο όρο 
22%. Ο μόνος που χάνει από την κρίση είναι ο εργαζόμενος. Με μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 
Υπουργικού Συμβουλίου στις 12/2/2012, επιβλήθηκε μείωση του κατώτατου μισθού 22% για εργαζόμενους 
άνω των 25 ετών στον ιδιωτικό τομέα (από 751 ευρώ ακαθάριστα μηνιαίως, σε 586 ευρώ) και 32% για εργα-
ζόμενους κάτω των 25 ετών (από 751 ευρώ ακαθάριστα μηνιαίως σε 510,45 ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι χάθη-
καν 3 μισθοί και 3,5 επιδόματα ανεργίας το χρόνο, γιατί τα επιδόματα ανεργίας σχετίζονται με τους μισθούς. 
Εάν συσχετισθεί το νέο επίπεδο του κατώτατου μισθού με τις ετήσιες ώρες εργασίας, τότε η αναλογία στην 
Ελλάδα διαμορφώνεται σε 0,27 ευρώ, ενώ στην Πορτογαλία 0,28 ευρώ και την Ισπανία 0,35 ευρώ. Παράλ-
ληλα, η ωριαία αμοιβή στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 3,89 ευρώ από 4,91 ευρώ, ενώ στην Πορτογαλία είναι 
3,96 ευρώ και στην Ισπανία 5,39 ευρώ.

Το αποτέλεσμα αυτής της μισθολογικής κατάρρευσης, σε συνδυασμό με την σοβαρή κρίση απασχόλησης, 
είναι 3,5 εκατ. απασχολούμενοι, 5 εκατ. εργατικό δυναμικό, 1 εκατ. χαμένες θέσεις εργασίας (από τις οποίες 
το 68% στην μεταποίηση, το εμπόριο και τις κατασκευές) και ρεύματα μετανάστευσης των νέων προς την 
Ευρώπη. 

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στη Νότια Ευρώπη συγκροτούν καθεστώς οικονομικής δουλείας. Μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας του ’80 υπήρχε διάλογος μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών, τώρα είναι οικο-
νομική δουλεία. Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων ήταν να ανακάμψουν οι τρεις χώρες (Ισπανία, Πορτογα-
λία και Ελλάδα) και να βγουν στις αγορές, κάτι που δεν συνέβη. Αυτό δείχνει ότι έχει αποτύχει η οικονομική 
συνταγή σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να αλλάξει με κοινωνικούς αγώνες.

Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Αριστερά; Να συζητά με τις δεξιές κυβερνήσεις στην Ευρώπη για τη βελτίωση 
των όρων εργασίας; Η πρότασή μου είναι να διαμορφώσει ένα στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας με τα συν-
δικάτα και να διαπραγματευτεί ένα εναλλακτικό σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας και της εργασίας. 
Υπάρχουν πολύ σοβαρές προκλήσεις για το μέλλον, πώς θα επιλυθούν αυτές, συζητώντας με τις δεξιές κυ-
βερνήσεις; Θα πρέπει να φύγουμε από ένα τοπίο που απέτυχε και να πάμε σε ένα άλλο. Η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας λέει ότι θα υπάρχουν 11,1 εκατ. άνεργοι και θα χαθούν -σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Forum του Davos- 5,1 εκατ. θέσεις εργασίας μέχρι το 2020, δηλαδή σε 4 χρόνια. Άλλη μεγάλη 
πρόκληση είναι τα προσφυγικά ρεύματα. Θα αντιμετωπίζονται με ξενοφοβία και ρατσισμό και θα επωφε-
λούνται οι εργοδότες ρίχνοντας στην ελληνική ή την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες, βυθίζοντας όλο το εργασιακό και μισθολογικό υπόβαθρο. Οι φασίστες θα τους δέρνουν και οι 
νεοφιλελεύθεροι θα εκμεταλλεύονται κι αυτούς κι εμάς.
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Χρήστος Τομπάζος, Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής 
Ομοσπονδίας

Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην Κύπρο, τρία 
χρόνια μετά από την επιβολή του μνημονίου. Οι πολιτικές που μας επιβλήθηκαν έχουν πολύ συγκεκριμένα 
αποτελέσματα. Η αγοραστική αξία του μέσου μισθού έχει γυρίσει 20 χρόνια πίσω. Με βάση τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία, στο 20% του φτωχότερου πληθυσμού κατανέμεται μόνο το 8% του συνολικού εισοδήματος, ενώ 
στο αντίστοιχο 20% του πλουσιότερου πληθυσμού αναλογεί το 43,1% του παραγόμενου πλούτου. Το 27,4% 
του πληθυσμού ζει με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, η ανεργία παραμένει στα-
θερά ψηλά στο 16% και στους νέους είναι πάνω από 30%. Η Κύπρος παρουσιάζει και κάποιες αρνητικές 
πρωτιές, π.χ. έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετανάστευσης. Πάνω από 30.000 νέοι -τρομακτικός αριθμός για 
τα πληθυσμιακά δεδομένα της Κύπρου- έχουν ήδη μεταναστεύσει. Την ίδια στιγμή το 2015 το ποσοστό κέρ-
δους παρέμενε σχεδόν το ίδιο, ενώ οι εκτιμήσεις προβλέπουν ότι το 2016 θα παρουσιάσει αύξηση. Αυτό που 
βιώνουν οι Κύπριοι αλλά και οι άλλοι εργαζόμενοι στις ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά σε όσες έχουν επιβληθεί 
μνημόνια -είτε τρόικα είτε θεσμοί ονομάζονται, δεν αλλάζει το περιεχόμενο- είναι στην ουσία μια βίαιη με-
τακίνηση πλούτου από τους φτωχούς στους πλούσιους. Οι πλούσιοι μπορεί να μειώνονται αριθμητικά, αλλά 
αυξάνουν το μερίδιό τους ως προς τον παραγόμενο πλούτο.

Όσο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το 2013 περάσαμε δύσκολες ώρες με την καταστροφική συμφω-
νία της δεξιάς κυβέρνησης Αναστασιάδη με την τρόικα, το κούρεμα των καταθέσεων και την οικονομική πα-
ραλυσία που ακολούθησε. Σαν συνδικάτο αξιολογήσαμε τη συγκυρία και θέσαμε προτεραιότητες στον τρόπο 
που θα αντιμετωπίζαμε την κατάσταση. Επιλέξαμε να λειτουργήσουμε με στοχοπροσήλωση στην προστασία 
των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ανεξάρτητα αν εκ των πραγμάτων 
υποχρεωθήκαμε -μέσα από διαπραγματεύσεις- σε κάποιους κλάδους να υπογράψουμε συμφωνίες για με-
ρική μείωση μισθών. Οι συμφωνίες αυτές όμως είχαν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και δέσμευση ότι η 
κυβέρνηση θα επαναφέρει τα προηγούμενα δεδομένα. 

Τρία χρόνια μετά οργανώσαμε ένα έκτακτο παγκύπριο συνέδριο για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της 
πολιτικής μας. Το συνέδριο έκρινε ότι ήταν και σωστή και επιβεβλημένη και καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε 
από εδώ και πέρα. Και αυτό συνοψίζεται σε μια λέξη: αντεπίθεση. Αξιολογήσαμε ότι μέχρι το τέλος του 2015 
στο 20% των συλλογικών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί είχαμε επαναφέρει όλες τις παραχωρήσεις ή 
σημαντικό μέρος τους. Οι στόχοι μας για το 2016 συνοψίζονται σε τέσσερα πεδία δράσης.

Πρώτο πεδίο είναι να επαναφέρουμε σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις το καθεστώς που είχαμε πριν από 
το 2013 εντός του έτους. Σε αρκετές περιπτώσεις το πετύχαμε με απευθείας διαπραγματεύσεις, σε άλλες με 
πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις. Κρίσιμο ορόσημο θα αποτελέσει η ανανέωση της ΣΣΕ στους δύο με-
γαλύτερους κλάδους, τα ξενοδοχεία και τις κατασκευές. Βέβαια -και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε- τόσο 
η κυβέρνηση όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις, επιβεβαίωσαν τον αντιδραστικό και αντεργατικό τους ρόλο 
αφού, με αφορμή πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις, όχι μόνο ξαναβγήκαν στην επιφάνεια ζητήματα 
που αφορούν την ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων, αλλά η ίδια η κυβέρνηση δημόσια ενθάρρυνε την 
απεργοσπασία στην κινητοποίηση των δημόσιων συγκοινωνιών. Πρωτοφανή φαινόμενα για την Κύπρο, τα 
αντιμετωπίσαμε όμως με αποφασιστικότητα. 

Ένα δεύτερο πεδίο στρατηγικής σημασίας για μας μέσα σ’ αυτή την κρίση, όπου ανατράπηκαν δραστικά οι 
συσχετισμοί στο ταξικό πεδίο, είναι να παλέψουμε για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις περαιτέρω συνδι-
καλιστικής προστασίας, κατοχυρώνοντας το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και εκπροσώπησης, 
αλλά και την υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. 



Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Έ Σ  Σ Υ Μ Β Ά Σ Έ Ι Σ

18

Τρίτο πεδίο είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Με τους χειρισμούς που έγιναν και με το μέτωπο που χτίσαμε είναι 
πιθανό να αποφύγουμε τις ιδιωτικοποιήσεις στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. 

Τέταρτο πεδίο, τέλος, είναι ο αγώνας για επανάκτηση κοινωνικών δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού, τα οποία έχουν χαθεί. 

Θέλω να κλείσω αναφερόμενος στην κορυφαία μορφή αγώνα των συνδικαλιστών στην Κύπρο, τον από 
κοινού αγώνα με τα 6 τουρκοκυπρικά συνδικάτα από τα Κατεχόμενα μέσα από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική 
Ομοσπονδία για ειρήνη και επανένωση του τόπου. Πολλοί θεώρησαν ότι τελείωσαν με το ταξικό κίνημα στην 
Κύπρο. Τους διαψεύσαμε. Είμαστε όρθιοι και αξιόμαχοι. Παρά τη σύγχυση, τον αποπροσανατολισμό και το 
σοκ, οργανώνουμε την αντεπίθεση. Εύχομαι και ελπίζω τα κυρίαρχα συνδικάτα στην Ε.Ε. να αντιληφθούν ότι 
αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο σήμερα, είναι ο συντονισμός των αγώνων. Ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Συνδικάτων έχει 45.000.000 μέλη. Φαντάζεστε τι στρατός είναι αυτός αν συντονίσουμε τη 
δράση του;

Carlos Carvahlo, μέλος του Εθνικού Συνασπισμού Πορτογάλων Εργατών
Οι συλλογικές συμβάσεις είναι βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση των συνθηκών εργασίας, τη διατήρηση των 

κεκτημένων δικαιωμάτων και ένας από τους τρόπους αναδιανομής και βελτίωσης της κοινωνικής δικαι-
οσύνης. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ευρωπαϊκός 
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Σύνταγμα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας το επιβεβαιώνουν. Εδώ 
και πολλά χρόνια η Ε.Ε., ως αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, εξαπέλυσε μια βίαιη επίθεση κατά 
των ιστορικών κεκτημένων των εργαζομένων. Η Πορτογαλία δεν είναι εξαίρεση. Μετά τις αρνητικές αλλαγές 
που επέφεραν οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις την περίοδο 2004-2009 στον εργατικό κώδικα και με την 
επιθετική συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα, η επίθεση κλιμακώνεται. Η πορτογαλική κυβέρνηση6 όχι 
μόνο υποτάχθηκε στην τρόικα, αλλά προχώρησε ακόμη περισσότερο. Η μείωση των αποδοχών και των συ-
ντάξεων, η μείωση του χρόνου διακοπών, η αύξηση του χρόνου εργασίας στο δημόσιο τομέα είχαν σαν στόχο 
να περικοπούν σημαντικά τα δικαιώματα των εργαζομένων, ώστε να γίνει η Πορτογαλία ένας παράδεισος 
φτηνού εργατικού δυναμικού, χωρίς καθόλου δικαιώματα και με επισφαλή εργασία, όπου οι συνταγματικές 
επιταγές δεν θα ίσχυαν. Μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ψήφισε μια νεοφιλελεύθερη νομοθεσία και 
με την επίφαση του κοινωνικού διαλόγου ιδρύθηκε μια οργάνωση, η Γενική Ένωση Εργαζομένων, γιατί τα 
συνδικάτα δεν δέχτηκαν να υποστηρίξουν τις συμφωνίες αυτές. Δεν πέτυχαν να εφαρμόσουν αυτές τις πολι-
τικές κι αυτό έγινε χάρη στους αγώνες του λαού και στις τέσσερις γενικές απεργίες. Υπήρξαν όμως και πολλές 
δικαστικές αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικά αυτά τα μέτρα.

Σας δίνω μερικά στοιχεία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να αξιολογήσουμε ποια ήταν τα απο-
τελέσματα των μέτρων που θέσπισε η τρόικα. Οι ΣΣΕ το 2008 ήταν 296, το 2011 170 και το 2013 μόλις 94. Ο 
αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονταν από αυτές -σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές στατιστικές- 
από 1,9 εκατ. το 2008, μειώθηκε σε 1,2 εκατ. το 2011 και 242.000 το 2014. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
που δημιουργήθηκαν από την εργοδοσία, έκαναν συμφωνίες που άλλαζαν και το χρόνο εργασίας. Με τον 
τρόπο αυτό, πέρασε και ένα νέο σύστημα νομοθεσίας που ορίζει ότι το 50% των εργαζομένων πρέπει να 
αποδεχθεί τις συλλογικές συμβάσεις. Υπήρξε μείωση του χρόνου διακοπών από 25 σε 22 ημέρες, καθώς και 
μείωση του επιδόματος διακοπών και δώρου Χριστουγέννων κατά 50%. Το ωράριο στο Δημόσιο αυξήθηκε 

6.  Αναφέρεται στην κυβέρνηση Κοέλιου, που από τον Νοέμβριο του 2015 έπεσε έπειτα από πρόταση δυσπιστίας για να την διαδεχθεί η 
κυβέρνηση Κόστα, με τη στήριξη των κομμάτων της αριστεράς. 
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από 35 σε 40 ώρες. Η ηλικία συνταξιοδότησης από τα 65 χρόνια πήγε στα 66 και 2 μήνες το 2016. Μειώθηκε 
η αποζημίωση από 30 σε 12 μέρες για κάθε χρόνο εργασίας. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας επίσης μειώ-
θηκε κατά 20%.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πορτογαλία χάρη στη δράση των ευρω-
παϊκών θεσμών, αλλά και άλλων φορέων. Οι μεταρρυθμίσεις μείωσαν το κόστος εργασίας. Οι επιχειρήσεις 
πέτυχαν ευελιξία στην αγορά εργασίας, όπως τονίζει ο ΟΟΣΑ. Τα συνδικάτα μας αρνήθηκαν να δεχτούν τη 
νέα κατάσταση -ιδίως την ακύρωση συμβάσεων- και κατάφεραν με πολλούς αγώνες να διατηρήσουν κάποια 
κεκτημένα και να μειώσουν την ένταση των επιθέσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές που υπάρχουν στην Πορτογαλία, πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την 
κατάσταση και τις ζημιές που προκάλεσε η τρόικα. Είναι απόλυτα απαράδεκτες οι παρεμβάσεις του ΔΝΤ και 
της Ε.Ε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας γιατί η Πορτογαλία είναι μια προοδευτική χώρα και μόνο οι Πορτο-
γάλοι θα αποφασίσουν για το μέλλον της.

Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτής GUE/NGL (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)
Χωρίς συλλογικές συμβάσεις, κάθε ερ-

γαζόμενος μένει μόνος του, με τον ισχυρό 
εργοδότη απέναντί του, υποχρεωμένος να 
υπογράψει ένα ατομικό συμβόλαιο χωρίς 
δικαιώματα. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις 
χάνουν το νόημα της ύπαρξής τους και τα 
συνδικάτα. Γι’ αυτό βλέπουμε να μειώνε-
ται τόσο πολύ η συμμετοχή των εργαζό-
μενων σε αυτά. Στην Ελλάδα έχει πέσει 
κάτω από το 20%. Αλλά και στην υπόλοι-
πη Ευρώπη μειώνεται η συμμετοχή. Χω-
ρίς συλλογικές δράσεις όμως είναι αδύ-
νατο να καταφέρουμε οτιδήποτε. Μόνο 
ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. 
Θα ήμουν λοιπόν ευτυχής αν μπορούσαμε 
να βγάλουμε κάποια κοινά συμπεράσματα 
σήμερα εδώ. Για να τα στείλουμε καταρ-
χάς στην Αθήνα, όπου οι διαπραγματεύ-
σεις με την Τρόικα για αυτό το θέμα προ-
βλέπονται πολύ δύσκολες. Αλλά όχι μόνο 
στην Αθήνα. Ό,τι λείπει περισσότερο στην 
Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η αλληλεγ-
γύη. Και το καλύτερο που μπορούμε να 
κάνουμε εμείς είναι να την παρέχουμε 
στην πράξη, όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε. Ας αποφασίσουμε λοιπόν σήμερα πως θα κάνουμε τα πάντα 
για να είμαστε στο πλευρό όσων Eυρωπαίων εργαζομένων έχουν να αντιμετωπίσουν διαπραγματεύσεις στο 
προσεχές διάστημα.

Από την εκδήλωση της GUE/NGL στο ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο,  
στις Βρυξέλλες (25-2-2016).
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΈΣ  
ΣΥΜΒΆΣΈΙΣ ΈΡΓΆΣΙΆΣ  
& ΆΠΛΉΡΩΤΉ ΔΟΥΛΈΙΆ
Πώς θα ανακτήσουμε το χαμένο  
έδαφος σε Έλλάδα και Έυρώπη
Ήμερίδα της GUE/NGL, των Έυρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΆ 
και του Τμήματος Έργατικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΆ

European United Left • Nordic Green Left

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

10.30 π.μ. - 17.00 μ.μ.
CINE ΚΈΡΆΜΈΙΚΟΣ

Κεραμεικού 58 & Μαραθώνος 13, 104 35 Άθήνα
Πληροφορίες: 210 9248674 – 210 9248675

Η αφίσα της ημερίδας της ευρωομάδας του ΣΎΡΙΖΑ στην Αθήνα (5-3-2016).
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Μέρος Β΄
«Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Απλήρωτη Δουλειά: Πώς 
να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος σε Ελλάδα και Ευρώπη»
Οι εισηγήσεις στην ημερίδα των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του 
Τμήματος Εργατικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ, Αθήνα, 5 Μαρτίου 2016 

Άνοιγμα ημερίδας- εισαγωγικές ομιλίες

Δ. Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος Ε.Κ., ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Περνάμε μια περίοδο πολύ πυκνών εξελίξεων, σε δύο μέρες -τη Δευτέρα στις 7 Μαρτίου- έχουμε μια Σύνο-

δο Κορυφής από την οποία περιμένουμε επιτέλους ένα θετικό βήμα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, 
ως ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προβλήματος. Δεν είναι ελληνικό ή ιταλικό πρόβλημα. Και πρέπει επιτέλους 
από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις. Γιατί ή η Ευρώπη θα σεβαστεί τις κοινές της αποφάσεις, τη Σύμβαση 
της Γενεύης, τις αρχές του ΟΗΕ και τη λογική της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς ή θα υποχωρήσει και θα 
ηττηθεί από τις δυνάμεις της ξενοφοβίας και του ρατσισμού και θα επικρατήσει μια τεράστια οπισθοδρόμηση 
που θα την ξαναφέρει δεκαετίες πίσω, στις εποχές του Μεσοπολέμου, που γέννησαν φασισμό, ναζισμό και 
παγκόσμιους πολέμους. Την ίδια μέρα γίνεται και το Eurogroup και περιμένουμε και από εκεί την επιτάχυνση 
για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, που είναι στρατηγική της κυβέρνησης η επιτάχυνση αυτής της 
ολοκλήρωσης, καθώς ο χρόνος είναι κρίσιμος για τη στρατηγική μας και όλοι γνωρίζουμε ότι η ολοκλήρωση 
της πρώτης αξιολόγησης θα σημάνει και την υλοποίηση του 70% της συμφωνίας που έχει υπογράψει η χώρα 
μέχρι και το 2018 και θα είναι η αφετηρία για να αρχίσουν να έρχονται και θετικές ειδήσεις. 

Πριν από δύο ημέρες η ΕΣΤΑΤ, η Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε ότι η ύφεση για το 2015 δεν ήταν 2,5% ή 
4%, όπως προβλεπόταν το καλοκαίρι, αλλά μόλις 0,2%. Δηλαδή πρακτικά σταμάτησε αυτή η κατρακύλα της 
ύφεσης που μείωσε κατά 25% το παραγόμενο προϊόν, το εθνικό μας εισόδημα. Το λέω αυτό διότι τα πράγματα 
έχουν εξελιχθεί καλύτερα από ό,τι προβλεπόταν το καλοκαίρι, όπως επίσης έχουν εξελιχθεί καλύτερα και στα 
δημοσιονομικά, όπου, αντί για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% θα καταγραφεί -και το έχουν ήδη αποδεχθεί οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι- ένα μικρό πλεόνασμα. Είναι γι’ αυτό περίεργο και παράλογο το να υπάρχουν κάποιοι, όπως ο 
κ. Τόμσεν του ΔΝΤ, που με αρθρογραφία να ζητούν παραπάνω μέτρα, ενώ τα πράγματα έχουν εξελιχθεί καλύ-
τερα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει στο ακέραιο τη συμφωνία, αλλά τίποτα λιγότε-
ρο και τίποτα περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες αποφασίσαμε ως Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουμε 
το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων, το θέμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 
την απλήρωτη εργασία. Πρώτον διότι είναι μία δέσμευση της συμφωνίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης αξιολόγησης, να προχωρήσει η επαναφορά της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων και στην Ελλάδα 
-που καταργήθηκαν από τις κυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ με μία πρωτοφανή σε αυταρχικότητα και αντιδημο-
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κρατικότητα διαδικασία πριν από λίγα χρόνια- οδηγώντας και σε μία απότομη μεγάλη μείωση του κατώτατου 
μισθού, από τα 751 ευρώ που ήταν η υπογεγραμμένη συλλογική σύμβαση στα 586. 

Ο μισθός, μετά την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της συλλογικής σύμβασης εργασίας, μειώθηκε από 
26%-35% και την ίδια ώρα η ανεργία από 9,5% το 2009 έφτασε στο 25% το 2015. Τα εργασιακά δικαιώματα, 
το εργατικό δίκαιο, οι συλλογικές συμβάσεις δεν είναι θέμα κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι κυρίως θέμα 
εθνικών πολιτικών. Οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις ισχύουν σε λίγα πράγματα: όριο στις ώρες εργασίας, καταπολέ-
μηση των διακρίσεων, ασφάλεια στις συνθήκες στο χώρο εργασίας, κατοχύρωση καταβολής αποζημιώσεων 
από τραυματισμούς και μια γενική οδηγία -που και αυτή συχνά παραβιάζεται-, που υποχρεώνει για ενημέ-
ρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους πριν από τη λήψη αποφάσεων κ.λπ.  Έχουμε δηλαδή σ’ αυτά τα 
χρόνια μια μεγάλη υποχώρηση εξαιτίας της επικράτησης νεοφιλελεύθερων απόψεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, 
που είναι το πειραματόζωο της πιο άγριας λιτότητας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, έστω και με διαφορετι-
κούς ρυθμούς. Και φτάσαμε στο σημείο η ίδια η Κομισιόν, που είναι ένας από τους ενεργούς διαμορφωτές 
και προωθητές αυτής της πολιτικής, να ομολογεί με έκθεσή της (Φεβρουάριο του 2015) ότι οι πολιτικές που 
εφάρμοσε και η ίδια είχαν πολύ αρνητικές επιπτώσεις και στις εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές δια-
πραγματεύσεις και στην πίεση των μισθών. Μέρες που είναι φαίνεται να έχει βρυκολακιάσει το φάντασμα της 
Θάτσερ, η οποία είπε την περίφημη φράση «δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν άτομα». Εμείς λοιπόν είμαστε 
εδώ ως αριστεροί να συζητήσουμε για δικαιώματα, για συλλογικές συμβάσεις, για συλλογικές διεκδικήσεις, 
για αγώνες, για κατάργηση του αίσχους της απλήρωτης εργασίας, για να σταματήσει το φαινόμενο άνθρωποι 
να δουλεύουν 8 ή και 10 ώρες και να δηλώνονται ότι δουλεύουν για 4ωρο. Και εδώ έχουμε ένα έλλειμμα και 
διαλόγου και γραμμής πλεύσης. Εμείς δεν είμαστε κοινωνιολόγοι ή αναλυτές, πρέπει να χαράξουμε γραμμές 
αγωνιστικής δράσης, μαζί με τα συνδικάτα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι 
αυτό είναι κομμάτι της διεθνιστικής παράδοσης του εργατικού κινήματος και του αριστερού κινήματος.

Στα τραπέζια που θα ακολουθήσουν θα μιλήσουν ειδικοί, πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές και από τη χώρα 
μας και από ευρωπαϊκά συνδικάτα και θέλω να πιστεύω -μαζί και με όσα θα μας πουν ο σύντροφος Κατρού-
γκαλος, ο υπουργός Εργασίας, και ο Σωκράτης ο Βαρδάκης που είναι ο υπεύθυνος από την Κοινοβουλευτική 
μας Ομάδα για τα θέματα εργατικής πολιτικής- ότι θα αναπτυχθεί ένας πλούσιος διάλογος, όχι για ακαδημα-
ϊκούς ή ιστορικούς λόγους, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε αποτελεσματικότερη και τη δράση μας από 
εδώ και πέρα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, εκτιμώ ότι η κυβέρνηση Τσίπρα μέσα στους επόμενους 
μήνες θα καταφέρει να επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις στην Ελ-
λάδα, αλλά δεν είναι το θέμα που συζητάμε θέμα κυρίως κυβερνήσεων, είναι θέμα πολιτικών, κοινωνικών 
και συνδικαλιστικών αγώνων. 

Γιώργος Κατρούγκαλος, υπουργός Εργασίας
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι μόνο στο ζήτημα του προσφυγικού που η Ευρώπη βρίσκεται 

ενώπιος ενωπίω με τον εαυτό της και την ιστορία της, το θέμα των εργασιακών σχέσεων. Το θέμα της επιβί-
ωσης ή όχι του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, είναι ένα άλλο από τα θέματα που βλέπουμε η Ευρώπη 
να ακολουθεί τις τελευταίες δεκαετίες μια πορεία αντίθετη με τις παραδόσεις και την ίδια την ψυχή της. Είναι 
σαν να επαναλαμβάνουμε, κατά μια εκδήλωση αυτού που ονομάζεται ειρωνεία της ιστορίας, τα σφάλματα 
Μεσοπολέμου, όταν η Ευρώπη τρομαγμένη από τον υπερπληθωρισμό της πρώτης δεκαετίας της Βαϊμάρης 
εφάρμοσε πολιτικές περιοριστικές, πολύ μακριά από την παράδοση κοινωνικών δικαιωμάτων που ήδη το 
Σύνταγμα της Βαϊμάρης διατύπωνε, ενώ από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, για να αντιμετωπίσει την ίδια 
μεγάλη κρίση του 1929, το μεγάλο κραχ, ο Ρούσβελτ εφάρμοζε στην πραγματικότητα πολιτικές σοσιαλδημο-
κρατικές στην ίδια τη Μέκκα του καπιταλισμού. Αυτό βλέπουμε και τώρα. Ο Ομπάμα να προωθεί ένα σύστημα 
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υγείας, όταν υπονομεύονται τα αντίστοιχα συστήματα, τα εθνικά συστήματα υγείας, το καύχημα της ηπείρου 
μας σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές, αυξάνει τον κατώτατο μισθό και το μεροκάματο, όταν σε ευρωπαϊκές χώ-
ρες βλέπουμε ακριβώς την αντίθετη τάση, και γενικά να ακολουθεί επεκτατικές οικονομικές πολιτικές που 
όχι μόνο στο κοινωνικό, αλλά και στο οικονομικό επίπεδο, έχουν οδηγήσει τις ΗΠΑ σε μια τροχιά ανάπτυξης 
που ακόμα η Ευρώπη μόνο να την ονειρεύεται μπορεί. Και πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης (Παπαδημούλης) 
ότι οι εφαρμογές των πολιτικών των μνημονίων, -αυτή η πενταετία μαύρων μέτρων- στην πραγματικότη-
τα δεν αποτελούσαν τίποτα παραπάνω παρά συμπυκνωμένο νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή την εφαρμογή της 
ίδιας πολιτικής συνταγής που επιβάλλει η οικονομική ορθοδοξία της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη, αλλά σε 
έναν υπερθετικό βαθμό και σε κενό δημοκρατίας. Οι δύο βασικές συνταγές των μνημονίων ήταν πράγματι 
αυτές: εσωτερική υποτίμηση και πλήρης αποδιοργάνωση των δομών του κοινωνικού κράτους, που δεν είναι 
μόνο φυσικά εργασιακή, εκτείνονται στην αναδιανομή, φορολογία, κοινωνικοασφαλιστικό, αλλά ακόμα και 
στα μέτρα προστασίας της καθημερινότητας του πολίτη. Ποιος θα πίστευε πριν από 10 χρόνια ότι το 8ωρο θα 
ήταν όνειρο ή ότι η σχετική σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις θα αφορούσε πια μόνο έναν μικρό πυρήνα 
εργαζομένων;

Και τι κάνουμε εμείς απέναντι σ’ αυτά; «Και εσείς δεν υπογράψατε μνημόνιο;», θα μας πει κάποιος. Και μας 
το λένε. Στον αναγκαστικό συμβιβασμό στον οποίο μας οδήγησε το πραξικόπημα του κλεισίματος των τραπε-
ζών τον Ιούλιο, πράγματι υπογράψαμε μνημόνιο. Και πράγματι το μνημόνιο αυτό περιλαμβάνει νεοφιλελεύ-
θερα μέτρα. Αυτό όμως που δεσμευθήκαμε από την πρώτη στιγμή της υπογραφής του ήταν ότι, ναι μεν θα 
τιμήσουμε την υπογραφή μας και τα μέτρα τα οποία δεσμευθήκαμε να πάρουμε, κυρίως σε ό,τι αφορά στην 
ανάγκη εξοικονόμησης πόρων θα τα σεβαστούμε μέχρι κεραίας, αλλά θα αδρανοποιήσουμε τις νεοφιλελεύ-
θερες αιχμές των μνημονίων, εντάσσοντάς τα σε ευρύτερες πολιτικές που θα έχουν κοινωνικό πρόσημο και 
κοινωνικό στίγμα. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού έχει τέτοια χαρακτηριστικά δηλαδή, ενώ επιδιώκει να 
πετύχει τη συγκράτηση της δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ, όχι μόνο επειδή είναι στο μνημόνιο, ούτε κυρίως γιατί 
είναι στο μνημόνιο, γιατί τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων είναι αυτή τη στιγμή πολύ μεγαλύτερα 
του στόχου αυτού, είμαστε κατά ένα τέταρτο πιο φτωχοί από ό,τι ήμασταν το 2010, αλλά προσοχή: στη θέση 
μέτρων που καταργούμε, βάζουμε άλλα μέτρα και πολιτικές με μεγαλύτερη κοινωνική αποτελεσματικότητα 
και κυρίως ισχυρότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης, η ισότητα και 
η ισονομία με την εφαρμογή ίδιων κανόνων σε όλους και η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης με την έννοια 
της προστασίας των πιο αδύναμων -με βασικό χαρακτηριστικό την καθιέρωση εθνικής σύνταξης για όλους- 
περιγράφουν το πώς εμείς προωθούμε πολιτικές κοινωνικές στην πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση που έχει 
δημιουργήσει η υπογραφή των μνημονίων. 

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της πλήρους απορρύθμισης του κοινωνικού κράτους το εισφέρει η 
κατάργηση στην πράξη defacto των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η κατάργηση της αρχής της εύνοιας 
των συλλογικών συμβάσεων, της υποχρεωτικότητας, της δυνατότητας επέκτασής τους. Η ουσιαστική υπο-
κατάσταση των συνδικάτων στο επίπεδο της επιχείρησης, από απλές ομάδες προσώπων που εύκολα μπορεί 
να είναι υπό τον έλεγχο της εργοδοσίας, οδήγησε στην πραγματικότητα στην πλήρη διάλυση του συστήματος 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. Από περισσότερες από 200 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που είχαμε πριν 
από τις μνημονιακές αυτές πολιτικές, φτάσαμε το 2015 να έχουμε λιγότερες από 19. Η μετενέργεια καταρ-
γήθηκε. Ένα μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης τώρα, το συντριπτικά μεγαλύτερο, ουσιαστικά υπόκειται 
μόνο στην κουτσουρεμένη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο, προ-
φανώς, στην εργοδοσία. 

Αλλά δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση η Ελλάδα. Οι πολιτικές αμφισβήτησης του κοινωνικού κράτους, 
σε συνδυασμό με τις συνθήκες υπονόμευσης των μηχανισμών που τον συντηρούν, κυρίως της φορολογίας, 
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έχουν οδηγήσει σε όλο τον κόσμο σε μια πρωτοφανή αύξηση των ανισοτήτων και σε μια συρρίκνωση των 
μεσαίων τάξεων, μια προλεταριοποίησή τους, και μια φτωχοποίηση της εργατικής τάξης. Είναι ενδεικτικό 
τις ανησυχίας που έχουν ακόμα και οι ιθύνοντες οικονομικοί κύκλοι του κόσμου για την κατάσταση αυτή, 
ότι πρόσφατη μελέτη του ΔΝΤ για τις αιτίες και τις συνέπειες των ανισοτήτων, καταγράφει την τεράστια αυτή 
έκρηξη ανισοτήτων ως πρόβλημα για την ίδια την ανάπτυξη. Είναι εντυπωσιακό το εύρημα, ότι όταν τα κέρδη 
από την ανάπτυξη περιορίζονται μόνο στο να ενισχύσουν το εισόδημα του 1% των πλουσιότερων, τότε η ανά-
πτυξη επιβραδύνεται. Ενώ αντίθετα, όταν η ανάπτυξη αφορά το σύνολο της κοινωνίας, και ιδίως τη μεσαία και 
την εργατική τάξη, τότε αυτό αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές παραμέτρους για την επιτάχυνση των ρυθμών 
ανάπτυξης. 

Αυτές οι ανισότητες έχουν γίνει πρωτοφανείς. Η Oxfam, η μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί 
τα θέματα των ανισοτήτων και της εξέλιξης της φτώχειας, υπολογίζει ότι οι 68 πλουσιότεροι άνθρωποι στον 
κόσμο έχουν αυτή τη στιγμή πλούτο ίσο με αυτόν των 3,5 δισ. φτωχότερων ανθρώπων της υδρογείου. Προ-
φανώς οι καταστάσεις αυτές δεν μπορούν να προχωρήσουν ούτε σε παγκόσμιο, ούτε σε εθνικό επίπεδο. 
Επιβεβαιώνεται ο Warren Buffett, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος της Αμερικής, που έλεγε: «Διεξάγεται 
ένας ταξικός πόλεμος και η δική μου τάξη είναι αυτή που κερδίζει». Πράγματι είναι σαν να μαίνεται ένας ακή-
ρυχτος πόλεμος σε παγκόσμιο επίπεδο κατά των μεσαίων στρωμάτων και της εργατικής τάξης από την εποχή 
του Reaganomics και την επικράτηση της Θάτσερ στην Ευρώπη. 

Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό; Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα; Προφανώς οι 
κοινωνικοί αγώνες των εργαζομένων είναι αυτοί που οδήγησαν στον ιστορικό συμβιβασμό του κοινωνικού 
κράτους στην Ευρώπη, που είναι σύστημα της οικονομίας της αγοράς, ρυθμισμένο με βάση πολιτικές και 
δημοκρατικές διαδικασίες, με εργαλεία το συλλογικό και το ατομικό εργατικό δίκαιο και τα κοινωνικά δικαι-
ώματα. Μόνο οι κοινωνικοί αγώνες μπορούν να ξαναφέρουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ευρώπης, να τη 
συνδέσουν ξανά με τις παραδόσεις και την ιστορία της. 

Εμείς ως κυβέρνηση τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής; Πρώτα πρώτα κυρώσαμε, μετά από 20 ολόκληρα χρό-
νια από την υπογραφή του, τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ο οποίος είναι μια διεθνής σύμ-
βαση του Συμβουλίου της Ευρώπης -όχι της Ε.Ε.- που περιέχει τον πιο προωθημένο κατάλογο κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την πληρέστερη προστασία της συλλογικής αυτονομίας και των συνδικαλιστικών ελευθερι-
ών και πλήρη προστασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου. Δεν έχει προσε-
χθεί ιδιαίτερα η μείζων τομή που επιφέρει η κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
στις εργασιακές σχέσεις. Για παράδειγμα δεν έχει προσεχθεί, όχι μόνο από το μαζικό κίνημα, αλλά ακόμα και 
από τους δικηγόρους, ότι πλέον οι απολύσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Αυτό το βασικό χαρακτηρι-
στικό της εργατικής νομοθεσίας του τόπου μας, να δέχεται ότι είναι αναιτιώδης η καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας, δεν ισχύει πια μετά την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Όμως και 
αυτός, όπως και κάθε νομικό κείμενο, μένει ένα απλό χαρτί αν δεν εφαρμοστεί στην πράξη. Και η εφαρμογή 
του δεν αφορά μόνο, ούτε κυρίως, τα δικαστήρια. Οι νόμοι είναι αποτέλεσμα κατακτήσεων και αγώνων και 
είναι σκιά του εαυτού τους αν το εργατικό κίνημα δεν τους χρησιμοποιεί ως όπλα που συνεχίζουν τον αγώνα 
ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία σε ένα άλλο πεδίο, αυτό των δικαστηρίων. Και, αμέσως μετά από την 
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού, θα προχω-
ρήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των μεταρρυθμίσεων του εργασιακού πεδίου με έμφαση στην επαναφορά 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ήδη, όπως έχει προβλεφθεί και στη συμφωνία του Ιουλίου (σ.σ. του 
2015), έχουμε συγκροτήσει μαζί με τους δανειστές μια επιτροπή από ειδικούς, η οποία θα προτείνει ένα πό-
ρισμα βάσει του οποίου θα θεσπιστεί η τομή που θα επαναφέρει τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές 
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διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να αποτελεί και 
αυτή έναν σύμβουλο που θα επιβλέπει την όλη διαδικασία και θα εξασφαλίσει το σεβασμό και την τήρηση των 
διεθνών κανόνων που αποτελούν αυτή τη στιγμή τη βάση του συλλογικού εργατικού δικαίου οικουμενικά. 
Όμως οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται ποτέ από τα πάνω ή μόνο από τα πάνω. Το συνδικαλιστικό κίνημα 
στον τόπο μας έχει μια μακροχρόνια κρίση αντιπροσωπευτικότητας και νομιμοποίησης. Θα πρέπει οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι να κάνουν τα συνδικάτα τους πιο ζωντανά, πιο κοντά στους νέους ανθρώπους, να μπορέσουν 
να εκπροσωπήσουν μεγάλες ομάδες νεοπρολετάριων, όπως αυτοί που απασχολούνται στις ατυπικές μορφές 
εργασίας, τους νέους εργαζόμενους, ούτως ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα να αποτελέσει ξανά παράγοντα 
προοδευτικής αλλαγής και όχι στοιχείο του πελατειακού συστήματος, όπως δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό 
έχει εκφυλιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

Καθήκον όλων μας λοιπόν, όσων θέλουμε η Ελλάδα να αλλάξει, να μη μείνει θύμα των πελατειακών πρα-
κτικών, της πατρωνίας των λίγων νταβατζήδων που λυμαίνονται τον εθνικό πλούτο, να προωθήσουμε αυτές 
τις σημαντικές αλλαγές που έχει ανάγκη τόπος. Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα τις προωθήσει. Αλλά καμιά 
αλλαγή δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να είναι αποτελεσματική μόνο από τα πάνω. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, 
θεωρώ ότι εκδηλώσεις όπως η σημερινή, είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί φέρνουν σε επαφή ανθρώπους της 
δράσης και της πράξης του συνδικαλιστικού κινήματος, με θεωρητικούς που θα μας δώσουν τη δική τους 
σοφία και εμπειρίες από άλλες χώρες για τον κοινό μας σκοπό. Και γι’ αυτό το λόγο ευχαριστώ και συγχαίρω 
τη φίλη συντρόφισσα Κ. Κούνεβα για την πρωτοβουλία αυτή και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχιση αυτής 
της ημερίδας. 

Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής της ΕΠΕΚΕ Εργασίας 
Χαίρομαι που ο υπουργός στο λόγο του τεκμηριώνει όρους και προϋποθέσεις αμερόληπτης συνδικαλιστι-

κής δράσης. Αυτό είναι θετικό γιατί χωρίς τα συνδικάτα, χωρίς την κοινωνία, εάν το επόμενο διάστημα δεν 
ορθώσουμε ανάστημα και δεν διατυπώσουμε σαφείς θέσεις και απόψεις για τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα 
μας, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους κ. Κούνεβα, Παπαδημούλη, Χρυσό-
γονο και τους συνεργάτες τους που στις 25 Φεβρουαρίου μας φιλοξένησαν για το ίδιο θέμα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και είχαμε έναν πολύ εποικοδομητικό διάλογο με συνδικαλιστές, συνδικάτα, ευρωβουλευτές, 
εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει περιθώριο για 
άλλες αλλαγές, για άλλες μειώσεις, για άλλον εκφυλισμό των εργασιακών σχέσεων. Μπορεί το ίδιο πρόβλημα 
να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, στη χώρα μας όμως δεν υπάρχει προηγούμενο στις εργασιακές σχέσεις που 
έφεραν τα μνημόνια. Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις έγιναν χωρίς καμία λογική και χωρίς τα συνδικάτα. Υπάρ-
χει μια τάση περιστολής της συλλογικότητας και κατάρρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι λέξεις 
εργασιακός μεσαίωνας και εργασιακές σχέσεις γαλέρας, αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα στο 
πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές των τελευταίων 6 χρόνων, έχουν καταργήσει 
κάθε έννοια εργασιακού δικαίου και όχι μόνο. Λιγότερο από το 7% των εργαζομένων καλύπτονται από τις 
ελάχιστες ΣΣΕ που έχουν απομείνει και αυτές σε λίγο καιρό θα είναι παρελθόν αν δεν κάνουμε άμεσες πα-
ρεμβάσεις. Η απασχόληση έχει μειωθεί στο 53%, η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 25%, στην ουσία είναι πολύ 
παραπάνω. Η χώρα μας πλέον δεν έχει απασχολούμενους, έχει απασχολήσιμους. Έχει τεράστια διαφορά. Για 
να βγούμε από αυτό το τέλμα απαιτείται να ακουστεί η φωνή απόγνωσης της κοινωνίας και να υπάρξει μια 
οργανωμένη αντίδραση από όλους. Πολιτεία, συνδικάτα, κοινωνία. Η ένταξη στα συνδικάτα είναι επιτακτική 
ανάγκη σήμερα. Κυρίως όμως πρέπει να καταλάβουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική 
και τακτική, ώστε να υπάρξει ευημερία στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Το επόμενο διάστημα πρέπει όλοι μαζί να 
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δημιουργήσουμε τις προοπτικές, να ορθώσουμε ανάστημα για να επαναφέρουμε αξιοπρεπείς εργασιακές 
σχέσεις. Πρέπει να επαναφέρουμε την αλληλεγγύη και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για να μην υπάρξουν 
απρόβλεπτες συνέπειες, για να μην κληροδοτήσουμε μια Ευρώπη χωρίς ψυχή στις επόμενες γενιές.

Οφείλω να πω -χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία για την κυβέρνηση, γιατί κινούμαστε σε ένα άλλο μήκος 
κύματος, χωρίς να παρελθοντολογούμε- ότι παραλάβαμε μια αποσαθρωμένη κοινωνία, έναν βαλλόμενο από 
παντού κοινωνικό ιστό, 1,5 εκατ. ανέργους, 2,5 εκατ. κάτω από το όριο της φτώχειας, 30% ανασφάλιστη και 
μαύρη εργασία και κατακερματισμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο οικονομικά ανενεργός πληθυσμός κο-
ντεύει να ξεπεράσει τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Κατανοείτε τι μπορεί να συμβεί. Και αυτοί που σήμερα 
μας κουνούν το δάχτυλο, έφεραν αυτά τα αποτελέσματα μέσα σε 5 χρόνια. Προσπαθούμε με νύχια και με 
δόντια να περισώσουμε ό, τι μπορούμε. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα: Η Ευρώπη τι κάνει; Είναι ένα ερώτημα 
που θα έπρεπε να έχει απαντηθεί εδώ και πολύ καιρό.

Το πρώτο πάνελ της ημερίδας στην Αθήνα. 
Από αριστερά: Κ. Δεδουσόπουλος, Κ. Κούνεβα, Γκ. Πιρίνσκι, Γ. Κουζής, Γκ. Λαντσερστόρφερ.
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1ο πάνελ: «Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και  “το νεοφιλελεύθερο πραξικόπημα” των θεσμών εις 
βάρος της εργασίας» Συντονιστής: Κ. Κούνεβα

Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτής GUE/NGL, (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα) 
Θα πω λίγα λόγια μόνο σαν πρόλογο στο πρώτο πάνελ της ημερίδας μας με τον τίτλο «Ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο και το νεοφιλελεύθερο πραξικόπημα των θεσμών εις βάρος της εργασίας». Γιατί μιλάμε για πραξικό-
πημα. Γιατί στην Ευρώπη, πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε το ισχυρότερο θεσμικό πλαίσιο για τις συλλογικές 
συμβάσεις. Την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων την κατοχυρώνει και το δίκαιο της Ε.Ε. Και 
όμως οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η Κομισιόν, η ΕΚΤ και οι άλλοι μηχανισμοί της Ε.Ε., μέσα από τους κα-
νόνες της δημοσιονομικής λιτότητας βοήθησαν στην αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων και των 
άλλων εργασιακών δικαιωμάτων. Στην Ελλάδα και σε άλλες 4 χώρες το έκαναν μέσα από τα μνημόνια. Σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης το έκαναν πιέζοντας τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα ενίσχυσης της λιτότητας και 
της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας. Ποιο είναι το βασικό κριτήριο αυτής της ανταγωνιστικότητας; Το κόστος 
των μισθών. Έτσι έχουμε αυτή την αντίφαση. Από τη μια μεριά το ευρωπαϊκό δίκαιο μιλάει για ελευθερία των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους, μιλάει για κοινωνικό διάλογο, και 
από την άλλη παίρνονται μέτρα περιορισμού των διαπραγματεύσεων και αποδυνάμωσης των συλλογικών 
συμβάσεων. Αυτό είναι το πραξικόπημα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Πριν από 10 χρόνια στην Ε.Ε. καλυπτό-
ταν από συλλογικές συμβάσεις σχεδόν το 80% των εργαζομένων. Σήμερα καλύπτεται λιγότερο από 60%. Οι 
ατομικές συμβάσεις επεκτείνονται ραγδαία. Στην Ελλάδα το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτεται από 
συλλογικές συμβάσεις είναι λιγότερο από 10%. Και επειδή η Κομισιόν υπόσχεται ότι το επόμενο διάστημα 
θα φέρει πρόταση για να θεσπίσει στην Ε.Ε. ένα πλαίσιο κοινών εργασιακών κανόνων7 ρωτάμε: Ωραία, τι θα 
προβλέπει για τις ΣΣΕ αυτό το κοινό πλαίσιο; 

Γιάννης Κουζής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε την αποκαθήλωση της έννοιας της συλλογικότητας, που βεβαίως στο 

χώρο της εργασίας την εκπροσωπούν τα συνδικάτα, αξιοποιώντας βέβαια και παθογένειες του συνδικαλι-
στικού κινήματος. Η αποκαθήλωση αυτή συνοδεύεται από την άποψη ότι δεν χρειάζονται τα συνδικάτα, είναι 
αντιπαραγωγικά. Υπάρχει ένα ατομοκεντρικό πρότυπο το οποίο θα πρέπει να κυριαρχήσει και στην εργασία 
και κατά συνέπεια οι πολιτικές αποδιάρθρωσης των ΣΣΕ είναι ο προπομπός για την περαιτέρω εξατομίκευση 
των εργασιακών σχέσεων, γιατί αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου 
τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία 30 χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο μειώθηκε το μερίδιο της εργασίας. Βλέ-
πουμε επίσης από το 1992-93 τις πολιτικές ευελιξίας της εργασίας ως βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των πολιτικών που συναντάμε στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η αποκέντρωση των 
ΣΣΕ. Περιορίζεται ο ρόλος του κεντρικού και κλαδικού κυρίως χαρακτήρα των συμβάσεων προς όφελος 
των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας. Με αυτό τον τρόπο σπάει η αλληλεγγύη και η συνοχή σε επίπεδο 
κλάδου, δημιουργούνται όροι αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο, ενισχύεται 
η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου και βεβαίως με την ώθηση της συλλογικής διαπραγμά-
τευσης στην επιχείρηση, δημιουργούνται όροι ατομισμού στους ίδιους τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, 

7.  Ο λόγος για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που παρουσιάστηκε από την Κομισιόν στις 8 Μαρτίου και προγραμματίζεται 
να υιοθετηθεί μέχρι τέλος του 2016. 
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όταν το ζητούμενο είναι η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης για την οποία δουλεύω αδιαφορώντας για το 
ευρύτερο περιβάλλον, αυτό συνεπάγεται ότι με ενδιαφέρει να ενισχύσω το μερίδιο της αγοράς της επιχεί-
ρησής μου έναντι της διπλανής ανταγωνιστικής επιχείρησης στον ίδιο κλάδο, αδιαφορώντας αν στη διπλανή 
επιχείρηση ο αδελφός μου ή ο φίλος μου θα βρεθεί άνεργος, μιας και η διπλανή επιχείρηση θα κλείσει μέσα 
από τον αδυσώπητο ανταγωνισμό. 

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών εντοπίζουμε και άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Η αρχή της ευνοϊ-
κότερης ρύθμισης πολύ πριν από την κρίση σε πάρα πολλές χώρες έχει πάψει να υφίσταται, ξεκινώντας από 
τη Γερμανία. Η Γερμανία ήταν αυτή που εισήγαγε την κατάργησή της στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με 
αφορμή την επανένωση και τη διαφορά εργασιακού καθεστώτος σε ανατολική και δυτική Γερμανία. Ο θεσμός 
της επέκτασης των ΣΣΕ βάλλεται επίσης εδώ και πολλές δεκαετίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η 
σύντμηση της διάρκειας της μετενέργειας, που οδηγεί στην εξατομίκευση των σχέσεων εργασίας, είναι μια 
αρκετά παλιά πρακτική και όχι καινούργια, όπως εμφανίστηκε την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. 

Με απλά λόγια αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα κατά την περίοδο των μνημονίων είναι το ότι αντλή-
θηκαν, και με βάση τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη, οι λεγόμενες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που συνο-
δεύουν την προοπτική ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αυτές οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, 
αντλήθηκαν διάσπαρτες από όλο το φάσμα των ευρωπαϊκών χωρών και ενσωματώθηκαν με βίαιο τρόπο, σε 
4 χρόνια, σε μια χώρα. Και αυτό προφανώς συνιστά καινοτομία. 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι την περίοδο 2010-2014 είχαμε τεκτονικές αλλαγές στο σύστημα των ΣΣΕ. Υπήρχαν 
14 σημεία στον το νόμο που ίσχυε από το 1990 και ήταν από τους πιο προοδευτικούς στην Ευρώπη, τα οποία 
αποκαθηλώθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πλήρης ανατροπή στο σύστημα των ΣΣΕ και στον τρόπο 
επίλυσης των συλλογικών διαφορών, όπως είναι το σύστημα μεσολάβησης και διαιτησίας. Δεν θα μπω σε 
λεπτομέρειες, τα περισσότερα είναι γνωστά. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στο αποτέλεσμα να είναι σήμερα 
μονοψήφιο το ποσοστό των εργαζόμενων που καλύπτονται από ΣΣΕ, τη στιγμή που πριν από 4 χρόνια ήταν το 
100% των εργαζόμενων. Γιατί εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την εθνική γενική συλλογική σύμβαση 
που όριζε τα κατώτατα μισθολογικά όρια. Σε επίπεδο κλαδικών συμβάσεων είχαμε το 80% των εργαζόμενων 
που καλύπτονταν από ΣΣΕ. Η ενίσχυση του ρόλου των επιχειρησιακών συμβάσεων, που είναι το μόνο και-
νούργιο φαινόμενο το οποίο καταγράφεται, ακριβώς επειδή ενισχύθηκε ο ρόλος τους με σκοπό να μειωθούν 
οι μισθοί -και κυρίως μέσω της χρήσης των ενώσεων προσώπων-, είχε σαν αποτέλεσμα από τις 140 επιχει-
ρησιακές συμβάσεις που είχαμε μέχρι το 2011-2012, να έχουμε σήμερα 1.300. Και όλες αυτές κατά 80% ήταν 
με μείωση των μισθών και με τη χρήση της συλλογικής καρικατούρας που λέγεται ένωση προσώπων.

Όλα αυτά συνέτειναν στο να έχουμε επιδείνωση στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, μεταξύ άλλων και μια 
μεσοσταθμική μείωση των μισθών κατά 25%.

Τι έχει γίνει μετά το 2014; Θεωρώ ότι υπήρξε μια χαμένη ευκαιρία στις αρχές του 2015. Έτυχε να συμμετά-
σχω ως σύμβουλος του τότε υπουργού Εργασίας και τους πρώτους 2 μήνες συντάχθηκε ένα νομοσχέδιο το 
οποίο έκλεισε όλες τις τρύπες των μνημονιακών παρεμβάσεων και παράλληλα βελτίωνε και το περιεχόμενο 
των ΣΣΕ σε σχέση με αυτό που ίσχυε μέχρι το 2010. Για παράδειγμα, εισήγαγε μια πρωτοποριακή μορφή ΣΣΕ. 
σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων. Υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά θα έλεγα ότι το κλίμα - επειδή το βίωσα κι εγώ 
προσωπικά εκείνη την εποχή και την αμηχανία που είχαν οι εργοδότες απέναντι στην καινούργια κατάσταση 
που είχε δημιουργηθεί από τις αρχές του 2015- έδινε τα περιθώρια, κατά την άποψή μου, για κατάθεση αυτού 
του νομοσχεδίου, που είχε περάσει και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Αυτό θα δημιουργούσε 
κάποια τετελεσμένα στο πεδίο της αγοράς εργασίας και κυρίως ένα συμβολισμό για τον κόσμο της εργασίας. 
Τελικά αυτό δεν έγινε. Βεβαίως υπήρχαν απειλές για μονομερείς ενέργειες, αν και από την πλευρά των δα-
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νειστών είχαν γίνει πολύ περισσότερες μονομερείς ενέργειες. Αυτό ήταν ένα νομοσχέδιο που επί της ουσίας 
αποκαθιστούσε τον θεσμό των ΣΣΕ. Το αναφέρω γιατί αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει, δεν ξέρω ποια θα είναι 
η περαιτέρω εξέλιξη ως προς αυτό, απλά θέλω να επισημάνω κάποιες ανησυχίες που προκύπτουν από την 
υπογραφή της τρίτης δανειακής σύμβασης στα θέματα των ΣΣΕ. Έχει τεθεί το θέμα της επανεξέτασης των σ.σ. 
μαζί με άλλα ζητήματα, όπως των ομαδικών απολύσεων, του συνδικαλιστικού νόμου, που συμπεριλαμβάνει 
τα θέματα απεργίας-ανταπεργίας κ.λπ. Αυτό που δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με τις αρχές 
του 2015, είναι το ότι στο κομμάτι που αφορά την αγορά εργασίας στην τρίτη δανειακή σύμβαση υπάρχει ρητή 
δέσμευση ότι α) δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή χωρίς την έγκριση των δανειστών β) δεν μπορούν να 
επιστρέψουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση εφόσον δεν συνεπάγονται βιώσιμη ανάπτυξη και γ) 
οτιδήποτε θα γίνει μέσα στο πλαίσιο των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, όπως αυτές μπορεί να ερμηνεύ-
ονται. Δυστυχώς, ήταν «βέλτιστες» εκείνες οι πρακτικές οι οποίες υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια. Φέρνω πολύ πρόσφατα παραδείγματα. Στη Γαλλία και στην Ιταλία το 2014-15 είχαμε νομοθετικές 
παρεμβάσεις διευκόλυνσης των απολύσεων. Και αυτές τις μέρες έχουμε μια σοβαρή σύγκρουση στη Γαλ-
λία, όπου έχει κατατεθεί ένα νομοσχέδιο με τα θέματα της αγοράς εργασίας8 που, εκτός από την περαιτέρω 
διευκόλυνση των απολύσεων, περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα προκλητικό μέτρο: οι ανήλικοι μαθητευόμενοι, οι 
οποίοι αμείβονται με 29%-53% του κατώτατου μισθού, μπορεί να υποχρεώνονται να δουλεύουν ακόμα και 
10 ώρες την ημέρα. Στη Γαλλία υπάρχει μια έντονη συζήτηση γι’ αυτό το ζήτημα.

Από την άλλη πλευρά είχαμε στη Γερμανία την καθιέρωση του ελάχιστου μισθού. Στην πραγματικότητα το 
μέτρο δεν αφορά τον ελάχιστο μισθό, αλλά το ελάχιστο ωρομίσθιο. Κι αυτό γιατί η Γερμανία, είναι η δεύτερη 
χώρα με τον υψηλότερο δείκτη χαμηλόμισθων εργαζόμενων στην Ευρώπη, 23%. Και για να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα με τα λεγόμενα minijobs, εισάγει το κατώτατο ωρομίσθιο ώστε να βάλει ένα φρένο στην εκτε-
ταμένη φτωχοποίηση των Γερμανών εργαζόμενων, μια και έχουμε 8 εκατ. Γερμανούς εργαζόμενους που 
αμείβονται με κάτω από 600 ευρώ το μήνα. 

Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει, επίσης, ότι εν κρυπτώ την ίδια περίοδο γίνεται συζήτηση για την περίφημη 
ΤΤΙΡ, τη διατλαντική συμφωνία η οποία μεταξύ άλλων, δια της απελευθέρωσης των αγορών σε όλο το φάσμα, 
προβλέπει και απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Για παράδειγμα, θα μπορεί μία πολυεθνική εταιρεία από 
την Αμερική να επενδύει στη Γαλλία ή στη Γερμανία, χωρίς να σέβεται την εργατική νομοθεσία. Και σε περί-
πτωση που το γαλλικό ή το γερμανικό κράτος επιχειρήσει να τη συμμορφώσει, θα απειλείται με κυρώσεις για 
διαφυγόντα κέρδη που θα είχε η εταιρεία από την ενέργεια του κράτους9. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει 
να μας απασχολήσουν. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα, γίνεται μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που καλό 
είναι να το γνωρίζουμε. 

Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι η αποκατάσταση των ΣΣΕ, που είναι η απαρχή για την αποκατάσταση του 
συστήματος των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, είναι επιβεβλημένη. Αλλά μιλάμε για ουσιαστική αποκα-
τάσταση, που σημαίνει ότι εάν παραμείνουν κάποιες από αυτές τις απορρυθμιστικές παρεμβάσεις που έγιναν 
κατά την περίοδο των μνημονίων, είναι σε θέση να ανατρέψουν πλήρως κάθε προσπάθεια αποκατάστασης 
του συστήματος των ΣΣΕ. 

Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναντικατάστατος ο ρόλος και του εργατικού κινήματος. Το συνδικαλιστικό κίνημα 

8.  Το νομοσχέδιο Ελ Κομρί- από το όνομα της υπουργού Εργασίας της Γαλλίας- από τον Μάρτιο του 2016 ξεσήκωσε μεγάλο κίνημα 
αντιδράσεων, με χαρακτηριστική μορφή τις «ολονύχτιες» διαμαρτυρίες. Παρά τις πολύμηνες διαμαρτυρίες και απεργίες, το νομοσχέδιο 
έγινε νόμος τον Ιούλιο 2016. 

9.  Αναφέρεται στον μηχανισμό ISDS για την επίλυση διαφορών κράτους και επενδυτή. Ο επενδυτής δικαιούται να εναγάγει το κράτος με 
προσφυγή σε «ανεξάρτητο» διαιτητικό δικαστήριο και να διεκδικεί αποζημιώσεις για ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη. 
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σε αυτή τη φάση δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Γενικότερα όμως, ο ρόλος των δυνάμεων της Αριστεράς 
είναι αναντικατάστατος και μπορεί να συμβάλει σ’ αυτό το στόχο. Η διεθνοποίηση των παρεμβάσεων και οι 
συνέργειες είναι ένα από τα βασικά εργαλεία προς μια τέτοια κατεύθυνση. 

Κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής: Πρέπει να έχουμε λακριβή γνώση της κατάστασης που υπάρχει, είναι 
καλύτερα να λέμε δύσκολα πράγματα που απηχούν και αντανακλούν την πραγματικότητα, αντί να δημιουρ-
γούμε εντυπώσεις οι οποίες ενδεχομένως στην πορεία του χρόνου θα δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα. 
Ένα βασικό στοιχείο που χρειάζεται μέσα σε όλες τις συνέργειες, συνεργασίες και παρεμβάσεις στον ευρύτε-
ρο ευρωπαϊκό χώρο είναι μια «πολιτισμική επανάσταση» που χρειάζεται, ώστε αποκωδικοποιηθούν όροι, να 
επανέλθουμε σε αξίες και αυτές να οικοδομούνται και να καλλιεργούνται καθημερινά με προσήλωση, ώστε να 
αποφεύγεται η σταδιακή διολίσθηση σε πρακτικές που αντιβαίνουν τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας.

Γκεόργκι Πιρίνσκι, ευρωβουλευτής S&D (Σοσιαλιστικό Κόμμα Βουλγαρίας) 
Τον τελευταίο χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δουλέψαμε με την Κ. Κούνεβα για να δημιουργήσουμε 

την Πλατφόρμα Καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας και για να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων. Είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε τώρα την εφαρμογή αυτής της πλατφόρμας. 

Οι ΣΣΕ τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, πέρασαν από δύο πολύ διαφορετικές 
περιόδους ως προς τον αριθμό και τη διάρκειά τους. Από το 1990 μέχρι την κρίση του 2008 ο αριθμός των 
ΣΣΕ και η μέση διάρκειά τους έδειξαν μικρή μεταβολή. Αντίθετα από την κρίση και μετά έχει υπάρξει σαφής 
μείωση της μέσης διάρκειας των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Επιπλέον, όλες οι χώρες όπου ο αριθμός 
των ΣΣΕ έχει σαφώς μειωθεί βρίσκονται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ή στη νότια Ευρώπη. Οι χώρες 
όπου οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ισχύουν κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, οι χώρες που μετά το 2008 
είδαν μια ξαφνική και αποδιοργανωμένη αποκέντρωση των διαπραγματεύσεων όπως η Ελλάδα, η Πορτο-
γαλία και η Ισπανία, κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις του αριθμού των ΣΣΕ. Η ίδια μελέτη επισημαίνει 
ότι αυτές ήταν οι χώρες όπου οι δομικές μεταρρυθμίσεις και ο «εκσυγχρονισμός» των συστημάτων συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων απαιτούνταν επανειλημμένα από διεθνείς θεσμούς και από τις ευρωπαϊκές αρχές ως 
αντάλλαγμα για τα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν μια σαφής ανισορροπία στις 
διαπραγματεύσεις υπέρ των εργοδοτών, πράγμα που εμποδίζει να συνάπτονται συμφωνίες με λειτουργική 
ισορροπία συμφερόντων μεταξύ των εργατών και των εργοδοτών, η οποία θα υποστήριζε ευρύτερους στό-
χους της κοινωνικής συνοχής και της δικαιοσύνης. 

Η έρευνα που αναφέραμε αναγνωρίζει διάφορες μακροπρόθεσμες τάσεις στις συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις. Πρώτη είναι η μειούμενη κάλυψη των εργατών και των εταιρειών από τις ΣΣΕ που έχει επιταχυνθεί 
μετά το 2008 και αναμένεται να συνεχιστεί με λίγο πολύ σταθερό ρυθμό. Δεύτερον, η αποκέντρωση των 
πολυεπίπεδων συστημάτων διαπραγματεύσεων προς το επίπεδο της επιχείρησης, έχει με αυξανόμενο ρυθμό 
οδηγήσει σε εξατομίκευση, κατακερματισμό και αποδιοργάνωση των διαπραγματεύσεων. Τρίτον, η αρχή της 
ευνοϊκής μεταχείρισης, σύμφωνα με την οποία τα στάνταρντς που συμφωνούνται σε ένα υψηλότερο επίπεδο 
δεν μπορούν παρά να βελτιωθούν και όχι να επιδεινωθούν στο χαμηλότερο επίπεδο, έχει αδυνατίσει πάρα 
πολύ σοβαρά. Ιδιαίτερα η Ελλάδα και η Πορτογαλία μετά το 2010 χρειάστηκε να εισαγάγουν νέους κανόνες 
που επιτρέπουν στις συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης να περιστέλλονται, με μειωμένους μισθούς και δικαι-
ώματα, σε σχέση με εκείνες των συμβάσεων σε υψηλότερο επίπεδο. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο μέχρι το 
2008 ήταν υποστηρικτικό και διευκολυντικό γι’ αυτές τις αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις συλλογικές συμ-
βάσεις. Και αυτή είναι μια σαφής παρέκκλιση από το βασικό ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Κι αυτό παρά 
το γεγονός ότι το 2002 μια ομάδα ειδημόνων κλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπέραναν ότι η 
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ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με παράλληλη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου είναι κρί-
σιμο ζήτημα για την Ε.Ε. Η αναφορά της ομάδας έδωσε έμφαση στο ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και στην ανάγκη να υποστηριχθούν ενεργητικά οι κοινωνικοί εταίροι, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εργασιακές 
σχέσεις λειτουργούν αποτελεσματικά και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα μετά 
το 2008, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν προωθήσει ενεργητικά τον τύπο δομικών μεταρρυθμίσεων που αδυνα-
τίζει τη συλλογική αντιπροσώπευση και τη διαπραγματευτική δύναμη της οργανωμένης εργασίας, καθώς και 
το ρόλο των ίδιων των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και αυτό επιτεύχθηκε με την ενεργό θεσμοποίηση 
της λιτότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όπως αποδείχθηκε από διάφορες αναλύσεις, η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση και η διαδικασία των 
ευρωπαϊκών εξαμήνων, που εισήγαγε μια σειρά ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων ευρέος φάσματος σε ευρω-
παϊκό επίπεδο κάνοντας περικοπές στους προϋπολογισμούς και στη λεγόμενη ευελιξία στην αγορά εργασίας, 
μετέτρεψαν αυτά τα εργαλεία σε ακρογωνιαίους λίθους πολιτικών κατά της κρίσης. Ιδιαίτερα το Σύμφωνο 
για το Ευρώ+ δίνει έμφαση στην ανάγκη για ευελιξία, ώστε να μειωθεί το μοναδιαίο κόστος εργασίας, στην 
αποκέντρωση των διαπραγματεύσεων για τους μισθούς. Και αυτά είναι οι κύριοι στόχοι για το συντονισμό 
των πολιτικών. Επιπλέον, όπως έδειξε η έρευνα, ήταν η ευρωπαϊκή συνιστώσα η οποία συστηματικά και ρητά 
απαιτούσε τα εργαλεία αυτά, ώστε να τα νομιμοποιήσει ως όρους δανεισμού μέσα στα μνημόνια, στις δανει-
ακές συμφωνίες με τις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση. Ο καθοριστικός στόχος των 
μηχανισμών που εισήχθησαν με τις νέες διαδικασίες γενικά και ειδικότερα για τις χώρες που έλαβαν δάνεια, 
ήταν η προώθηση της εσωτερικής υποτίμησης, με το επιχείρημα ότι αυτή θα αποκαθιστούσε την ανταγωνι-
στικότητα όσον αφορά το μοναδιαίο κόστος εργασίας. 

Πώς λοιπόν μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη; Πρόσφατα έχει 
υπάρξει μια αυξανόμενη επίγνωση ότι η όλο και μειούμενη κάλυψη από τις ΣΣΕ, η αποκέντρωσή τους, η από-
κλιση και η έκπτωση, η περιστολή των ΣΣΕ έχουν δημιουργήσει μια αυξανόμενη ανισορροπία στις εργασιακές 
σχέσεις. Αυτό καταστρέφει την κοινωνική συνοχή, πλήττει βαθιά την απασχόληση και τους όρους εργασίας 
και προκαλεί ακόμα περισσότερο δραματικές ανισότητες στα εισοδήματα και στον πλούτο. Ως αποτέλεσμα, 
συζητούνται όλο και περισσότερο οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει 
σε βάθος συζήτηση για τις δυνατότητες να υπάρξει νομική δράση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρά τις αμφιβολίες ότι οι δικαστές τους είναι απρόθυμοι να αποδεχθούν υπο-
θέσεις και να αποφανθούν σαφώς με τρόπο που να επιτρέπει να εφαρμοστούν η συνδικαλιστική και διεθνής 
νομοθεσία υπέρ των συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων, πρέπει να υπάρξει διαρκής αντιπροσώπευση και 
διεξοδική επιχειρηματολογία, ώστε να υποχρεωθούν τα δικαστήρια να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, όπως 
απαιτεί ο νόμος. Πάνω από όλα πρέπει να αμφισβητηθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές ώστε να μπορούν να 
αποκατασταθούν ο σεβασμός και η εφαρμογή του πλήρους φάσματος των δικαιωμάτων για τη συλλογική 
οργάνωση, τη συλλογική διαπραγμάτευση, τη συλλογική δράση, σε πλήρη συμμόρφωση με τις βασικές αρ-
χές και τους κανόνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Το δικαίωμα στην συνδικαλιστική δράση, συ-
μπεριλαμβανομένων των απεργιών, πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενισχύσουμε σαν αποφασιστικό 
παράγοντα για να αποκαταστήσουμε το χαμένο έδαφος της απασχόλησης και τις κοινωνικές προϋποθέσεις 
για μια αξιοπρεπή ζωή για τους εργαζόμενους, χωρίς την οποία αναπόφευκτα η εργασία ανάγεται σε επαιτεία.

Ωστόσο, είναι φανερό ότι χωρίς μια ισχυρή και αυξανόμενη πολιτική υποστήριξη, η μάχη του κόσμου της 
εργασίας για να αποκτήσει και να υποκαταστήσει το χαμένο έδαφος δεν έχει πιθανότητες να επιτύχει. Γι’ αυτό, 
η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων να εγκαθιδρύσει μια τέτοια καμπάνια, πρέπει 
να υποστηριχθεί πάρα πολύ θερμά. 
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Και καταλήγω. Υπάρχει επίσης η μάχη για τα θεωρητικά επιχειρήματα, την οποία πρέπει να δώσουμε και να 
την κερδίσουμε. Το κεντρικό επιχείρημα για περαιτέρω ευελιξία και κατακερματισμό της αγοράς εργασίας, 
που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά κατά κόρον, ανάγεται στην ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα. 
Ωστόσο, όπως έδειξαν σοβαρές έρευνες, ακόμα και στη δεκαετία του ’70 του προηγούμενου αιώνα, η στα-
θερότητα και το υψηλό επίπεδο προστασίας στο εργατικό δίκαιο, ήταν πλήρως συμβατά με την ατζέντα της 
ανταγωνιστικότητας. Αυτό οφειλόταν στην αναγνωρισμένη αποτελεσματικότητα των ευεργετικών περιορι-
σμών που επέβαλαν οι ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας στην καταστροφική τάση του κεφαλαίου να μεγιστο-
ποιεί το κέρδος. Σήμερα είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες διατήρησαν τους κανόνες και τις πολιτικές αυτών 
των περιορισμών που αποδεικνύεται ότι είναι πιο ανταγωνιστικές και πιο επιτυχείς στο να προσαρμοστούν 
στην παγκοσμιοποίηση, λόγω του ότι έχουν συστήματα εργασιακών σχέσεων που λειτουργούν καλά. Είναι, 
λοιπόν, πολύ σημαντικό να εκθέσουμε και να απορρίψουμε το εντελές ψευδές παράδειγμα της λιτότητας και 
του τύπου της ανασυγκρότησης που επιβάλλεται στις κοινωνίες, κάτω από το «μάντρα» της ανταγωνιστικό-
τητας. Αυτό είναι ζωτικά σημαντικό για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την υποστήριξη όλου του 99% της κοι-
νωνίας που αυτή τη στιγμή στερούνται μια ζωή ασφάλειας κι αξιοπρέπειας, αλλά παραπλανούνται ότι η έλλει-
ψη ευελιξίας και η «αδιαλλαξία» της εργατικής πλευράς είναι οι αιτίες των δεινών τους. Η «σοφία» του διαίρει 
και βασίλευε πρέπει να υποχωρήσει μπροστά στη δύναμη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Απόστολος Δεδουσόπουλος, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου 
Ελπίζω ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει ζηλέψει το sucess story του Σαμαρά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια με-

γάλη επιθυμία να εμφανιστούν θετικά αποτελέσματα και μεταφέρουμε στατιστικά στοιχεία χωρίς ουσιαστικά 
να ελέγξουμε το τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Έχουμε ύφεση λοιπόν 0,2% τον περασμέ-
νο χρόνο, ταυτόχρονα έχουμε μια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης περίπου κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. 
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει ένα νέο Νόμπελ Οικονομικών. Δηλαδή, θα είναι η 
μοναδική χώρα που ενώ συρρικνώνεται το ιδιωτικό διαθέσιμο εισόδημα, αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, 
πρωτοφανείς, η ιδιωτική κατανάλωση. Συμβαίνει αυτό; Όχι. Τι συμβαίνει; Έχουμε ανακατανομή των πωλήσεων 
υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, δηλαδή των επιχειρήσεων που παρακολουθεί η ΕΣΤΑΤ 
και καταγράφει στην κατανάλωση. Είναι τόσο απλό. Επομένως μην μπερδευόμαστε με τα στατιστικά στοιχεία, 
ας τα ψάξουμε, ας τα ξύσουμε λίγο περισσότερο, θα είμαστε λιγότερο ασφαλείς, αλλά θα ξέρουμε πού πατάμε.

Το δεύτερο είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός στην Ε.Ε. δεν είναι κάτι καινούργιο. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε 
τις απαρχές του στη Λευκή Βίβλο του 1985 που ελάχιστα μας απασχόλησε τότε, αλλά κυρίως στο κείμενο, 
την άλλη λευκή βίβλο, για την ανάπτυξη και την απασχόληση του 1993. Εκεί αποτυπώνεται με ευκρίνεια το 
μεγάλο πρόταγμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής: Για την ανεργία φταίνε οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι. Από 
εκεί και πέρα όλα τα άλλα ακολούθησαν μέσα σε μία φυσική διαδικασία μετατοπίσεων. 

Και αφού γυρίσαμε στο ’93, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο Ντάραμ και στο 
Νιούκαστλ, περιοχή των μεγάλων συγκρούσεων μεταξύ της Θάτσερ και των ανθρακωρύχων. Η σύγκρουση 
αυτή έληξε με ήττα των ανθρακωρύχων. Και αυτή η ήττα ήταν ιστορικής σημασίας, όχι μόνο για το αγγλικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, όχι μόνο για την περιοχή του Νιούκαστλ και του Ντάραμ- τα τραύματα εξακολουθούν 
να είναι ζωντανά σ’ αυτή την περιοχή-, αλλά είναι μια ήττα και για το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα και 
για το παγκόσμιο. Μια κομβική στιγμή. 

Θα είναι καλό να αναπολήσουμε λιγάκι τα αίτια αυτής της ήττας και πού οδήγησε. Να δούμε τις τακτικές της 
διάσπασης, οι ανθρακωρύχοι της μιας περιοχής εναντίον των ανθρακωρύχων μιας άλλης περιοχής, με ψεύτι-
κες υποσχέσεις, την απομόνωση, τον ρόλο που έπαιξε εκεί η ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, τον μηχανισμό 
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απεργοσπαστών, την τρομακτική αστυνομική καταστολή, την οποία πριν από λίγα χρόνια τη ζήσαμε και στην 
Ελλάδα (να θυμηθούμε την Κερατέα, τη Χαλκιδική), και -προσέξτε τον κίνδυνο- τη δημοκρατική επίφαση 
που έδωσε τη χαριστική βολή στο απεργιακό κίνημα η απαίτηση της κυβέρνησης, η απεργία να ψηφιστεί από 
όλους τους ανθρακωρύχους, ανεξαρτήτως του ανθρακωρυχείου που δούλευαν. Αυτό το οποίο ελλοχεύει 
στις προτάσεις που θα αντιμετωπίσει η νυν κυβέρνηση.

Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αρχίσω την ιστορία λίγο ανάποδα ή όπως εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίζει 
η ιστορία. Έχουμε κρατικές πολιτικές οι οποίες εμφανίζονται αυτόνομες, έχουμε πολιτική για την υγεία, για 
την εκπαίδευση, για την εργασία, για την απασχόληση, για τη φορολογία, για οποιοδήποτε θέμα και πολλές 
φορές εμφανίζονται και αντιφατικές μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Όλες οι πολιτικές 
εντάσσονται σε ένα πλέγμα κρατικών πολιτικών το οποίο πλέγμα υλοποιεί, μορφοποιεί και προσδιορίζει αλλά 
και προσδιορίζεται από τις σχέσεις είτε μιας ταξικής ηγεμονίας, είτε μιας ταξικής οικονομικής κυριαρχίας. 

Θα εξηγήσω το νόημα. Τι σημαίνει ηγεμονία; Ηγεμονία σημαίνει να υπηρετείς τα δικά σου πρωτίστως συμφέ-
ροντα, αλλά ταυτόχρονα να περιλαμβάνεις μέσα στην πολιτική σου και τα βασικά συμφέροντα άλλων τάξεων 
που ηγεμονεύονται ή κυριαρχούνται. Κυριαρχία σημαίνει ακριβώς το αντίθετο: να εξυπηρετείς αποκλειστικά 
τα δικά σου συμφέροντα. Και εάν θέλουμε να σκεφτούμε σε όρους ηγεμονίας και οικονομικής κυριαρχίας τα 
παραδείγματα είναι αυτά. 

Η «σοσιαλδημοκρατική» -και το βάζω μέσα σε εισαγωγικά- ρύθμιση επικρατούσε μέχρι τα μέσα της δεκαε-
τίας του ’80 και από εκεί και πέρα έχουμε τη νεοφιλελεύθερη απορρύθμιση, που είναι η άσκηση μιας σκληρής 
οικονομικής κυριαρχίας, χωρίς να λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα συμφέροντα των χαμηλότερων κοινωνι-
κών στρωμάτων και τάξεων. Τι ήταν αυτή η σοσιαλδημοκρατική ρύθμιση; Ήταν η δέσμευση του κράτους να 
εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση, το κράτος να θεωρείται ως αποτελεσματικός διαχειριστής της οικονο-
μίας και να υπηρετεί το αίτημα της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Προσέξτε, βάζω σε εισαγωγικά τη 
σοσιαλδημοκρατική ρύθμιση γιατί δεν ήταν ακριβώς παιδί της σοσιαλδημοκρατίας. Μόνο σε δύο χώρες, σε 
δύο περιοχές πιο σωστά, γεννήθηκε από τη σοσιαλδημοκρατία, στη Μεγάλη Βρετανία και στις Σκανδιναβικές 
Χώρες. Στις άλλες γεννήθηκε από χριστιανοδημοκρατικές κυβερνήσεις ή στη Γαλλία από τον Ντε Γκολ. 

Επομένως έχουμε ένα ερώτημα: Γιατί δημιουργήθηκε αυτό το είδος της ρύθμισης; Είναι αποτέλεσμα του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της μεγάλης μεταβολής των συσχετισμών δυνάμεων που έγινε ακριβώς τότε. 
Το 1942, δηλαδή μεσούντος του πολέμου και ενώ το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αβέβαιο, η βρετανική κυ-
βέρνηση λαμβάνει απόφαση ότι μετά τον πόλεμο θα υπάρχει στη χώρα πλήρης απασχόληση. Γιατί το κάνει 
αυτό; Γιατί έχει ανάγκη να ενισχύσει ηθικά την πολεμική προσπάθεια. Και βεβαίως μετά είναι δεσμευμένη 
να ακολουθήσει αυτή την προσπάθεια. Και η πολιτική ήττα του Τσόρτσιλ, του «πατέρα της νίκης», μετά τον 
πόλεμο σηματοδοτεί ακριβώς την απόφαση του αγγλικού εκλεκτορικού σώματος να στηρίξει απολύτως αυτή 
την πολιτική. Να μην ξαναγυρίσει στις μαύρες μέρες της ύφεσης. Οι μνήμες ήταν το ίδιο νωπές, όσο ήταν και 
οι μνήμες του πολέμου. Στον πόλεμο το κράτος αποδείχτηκε ικανός διαχειριστής. Εάν στον πόλεμο μπόρεσε 
να κινητοποιήσει μια τεράστια οικονομία και να τη μετατρέψει από ειρηνική σε πολεμική, για ποιο λόγο δεν 
θα ήταν αυτό αποτελεσματικό στις μέρες της ειρήνης; Βεβαίως υπήρχε και το αντίπαλο δέος. Η ανατολική 
Ευρώπη, η Σοβιετική Ένωση, ο ανταγωνισμός σε επίπεδο ευημερίας και όχι μόνο σε επίπεδο κέρδους.

Αυτά οδήγησαν στην εμφάνιση της σοσιαλδημοκρατικής ρύθμισης και στο πλέγμα των πολιτικών που εμ-
φανίστηκαν τότε στην αγορά εργασίας. Τα ξέρετε. Πλήρης απασχόληση, ενεργητικές πολιτικές στη Σουη-
δία αλλά και σε ορισμένες άλλες χώρες, κατάρτιση κυρίως σαν δευτερεύων μηχανισμός του συστήματος 
της πλήρους απασχόλησης, το δημόσιο ως παραγωγός υπηρεσιών προς τους πολίτες, δηλαδή ανάληψη της 
αναπαραγωγικής λειτουργίας της αγοράς εργασίας, εκεί που η αγορά εργασίας δεν μπορούσε να εκτελέσει 
αποτελεσματικά αυτό το ρόλο. Τα συνδικάτα είναι ενεργοί συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι ΣΣΕ επι-
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τρέπουν συμμετοχή στα κέρδη της παραγωγικότητας και ο κοινωνικός μισθός, που διεκδικείται και επιτυγ-
χάνεται από το κράτος, επίσης συμβάλλει στην άρση των ανισοτήτων.

Επομένως, έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών, το οποίο στη συνέχεια περνάει σε μια κρίση. Και 
η κρίση αυτή σηματοδοτείται από τη μετάβαση από την ηγεμονική πρόταση που είχε διατυπώσει κυρίως το 
βιομηχανικό ευρωπαϊκό κεφάλαιο, στην άσκηση της οικονομικής κυριαρχίας από το χρηματιστικό κεφάλαιο 
από το 1973 και μετά. Δηλαδή από τότε που ο κ. Νίξον αποφάσισε να εγκαταλείψει τη μετατρεψιμότητα του 
δολαρίου σε ξένα νομίσματα και δημιούργησε τα λεγόμενα ευρωδολάρια και ένα μεγάλο χρηματιστικό κεφά-
λαιο άρχισε να κινείται σαν τη μπάλα στα φλιπεράκια. Επομένως, ο νεοφιλελευθερισμός που εμφανίζεται ,δεί-
χνει ακριβώς τη νέα σχέση οικονομικής κυριαρχίας και καταπατά κάθε συμφέρον που δεν εντάσσεται μέσα 
στη δική του λογική. Οδηγεί σε μια νέα ιεράρχηση στόχων. Αντί για την ανεργία, έμφαση δίνεται στον πληθω-
ρισμό, αντί για την ισότητα η έμφαση δίνεται στην αποτελεσματικότητα, αντί στο κοινωνικό όφελος η έμφαση 
δίνεται κυρίως και αποκλειστικά στο ατομικό όφελος. Εδώ έχουμε επίσης τη μετατροπή των προηγούμενων 
μέσων άσκησης πολιτικής, σε στόχους πολιτικής. Παύει το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού να είναι 
το μέσον με το οποίο εξασφαλίζαμε πλήρη απασχόληση. Η μείωση του πληθωρισμού γίνεται αυτοσκοπός 
και γι’ αυτό θα πρέπει να περιοριστεί το έλλειμμα του δημοσίου. Πώς θα περιοριστεί το έλλειμμά του; Περι-
ορίζοντας τις δημόσιες δαπάνες, γιατί ταυτόχρονα μειώνουμε το επίπεδο της φορολόγησης. Με άλλα λόγια 
τι κάνουμε; Αφαιρούμε κοινωνικές υπηρεσίες και μεταφέρουμε πόρους μέσω της μείωσης φορολογίας στο 
πλουσιότερο κομμάτι της κοινωνίας. Και βεβαίως έχουμε μια αναδιάρθρωση του κράτους, που είναι πολιτική 
αναδιάρθρωση, η οποία αποτυπώνεται και στους κρατικούς μηχανισμούς. Από μηχανισμούς παραγωγής συ-
ναίνεσης, έστω και ελλιπούς, περνάμε σε μηχανισμούς που παράγουν κυρίως καταστολή. 

Μέσα σ’ αυτή την καινούργια οπτική, η αγορά εργασίας διαβάζεται ξανά με διαφορετικούς όρους. Θεωρείται 
πλέον ως μια απλή αγορά εμπορευμάτων. Δηλαδή, η έμφαση δίνεται στην κατανεμητική της λειτουργία και 
αγνοείται η αναπαραγωγική της λειτουργία, η ανάγκη δηλαδή επιβίωσης και κοινωνικής αναπαραγωγής των 
εργαζομένων. Πολλοί μάλιστα μιλάνε για την ανάγκη ενός νέου μαλθουσιανού προτύπου, δηλαδή έχουμε 
πολύ πληθυσμό, θα πρέπει να τον διαλύσουμε, να οδηγηθεί στην απόλυτη μείωση. Η ανεργία ταυτόχρονα 
αποδίδεται σε παράγοντες που σχετίζονται μόνο με την προσφορά και όχι με τη ζήτηση. Εισάγεται η έννοια 
του απασχολήσιμου και οι πολιτικές ενεργοποίησης των ανέργων. Το επίδομα ανεργίας θεωρείται ότι οδηγεί 
σε στρεβλώσεις και παράταση της ανεργίας και είναι το πρώτο που επιδέχεται στη θατσερική Αγγλία μειώσεις 
και περιορισμούς. Στη διάρκεια της κυβέρνησης Θάτσερ οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας επαναπροσ-
διορίζονται περίπου 100 φορές. Δηλαδή, σχεδόν κάθε δύο μήνες είχαμε νέο καθορισμό των δικαιούχων του 
επιδόματος ανεργίας, με κυρίαρχη μορφή τον αποκλεισμό των γυναικών από τη λήψη του, εάν ο άνδρας 
τους είτε έπαιρνε ο ίδιος επίδομα ανεργίας είτε εργαζόταν. Και βεβαίως έχουμε νέες θεωρίες για την ανεργία. 
Θεωρείται ότι οφείλεται στην παράταση του χρόνου που ψάχνουν οι άνεργοι να βρουν μια δουλειά, στην αδι-
αφορία που δείχνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για τις τύχες των ανέργων. Εισάγονται αντιλήψεις περί φυσικού 
ποσοστού ανεργίας και ποσοστού που δεν επιταχύνει τον πληθωρισμό. Όλα αυτά οδηγούν στη θεωρητική νο-
μιμοποίηση της ανεργίας ως μόνιμης κατάστασης της αγοράς εργασίας και στην ενοχοποίηση των θυμάτων, 
δηλαδή των άνεργων και των εργαζόμενων.

Και ακολουθεί η ουσία των απορρυθμίσεων που είναι η διεύρυνση του διευθυντικού δικαιώματος, δηλαδή 
της απόλυτης εξουσίας της εργοδοσίας στο χώρο της εργασίας. Και αυτό έχει οδηγήσει πανευρωπαϊκά στην 
αντικατάσταση του εργατικού από το αστικό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο που ρυθμίζει ατομικές διαφορές ή ατο-
μικές υποχρεώσεις (σ.σ. στην εισήγησή του ο κ. Δεδουσόπουλος συνέχισε με την παρουσίαση γραφημάτων 
από την οποία προέκυπτε πόσο μακριά ήταν η Ελλάδα από τη «σοσιαλδημοκρατική ρύθμιση» ακόμη και πριν το 
2010). 
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Γκέρχαρντ Λάντσερστόρφερ, στέλεχος Αυστριακού Συνδικάτου Μεταφορών  
και Υπηρεσιών VIDA

Το ερώτημα που τίθεται στην ημερίδα αυτή, πώς θα ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος στον τομέα των συλ-
λογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι ένα ερώτημα επιτακτικό και πολύ απαιτητικό. Για μένα τίθεται 
και ένα συμπληρωματικό ερώτημα: Πώς μπορέσαμε να χάσουμε τόσο πολύ έδαφος; Πάνω σ’ αυτό θέλω να 
αναπτύξω μερικές σκέψεις μου. 

Ας δούμε την Ελλάδα τα έτη 2010-2014: Κάθε Αυστριακός και κάθε Ευρωπαίος συνδικαλιστής ο οποί-
ος ήθελε να μάθει τι συνέβαινε εδώ στην Ελλάδα εκείνο το διάστημα είχε τη δυνατότητα να μάθει. Εμείς 
γράφαμε τόνους εκθέσεων, οργανώναμε κινητοποιήσεις, ενημερώσεις σχετικά με τα μνημόνια, το ρόλο της 
τρόικας και των ευρωπαϊκών θεσμών. Κάναμε πολύ συστηματική αναφορά στο πώς υπονομεύθηκαν βήμα 
βήμα και καταργήθηκαν τα καθοριστικά συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων εδώ στην Ελλάδα. Εάν δεν 
αμυνθούμε όλοι μαζί με συνέπεια και αλληλεγγύη, τότε αυτό μπορεί να αποτελέσει μια πρόσκληση στις διε-
θνείς νεοφιλελεύθερες δυνάμεις να πλήξουν το ένα κράτος μετά το άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν το μότο το οποίο 
υποστηρίζαμε σθεναρά και με πάθος. Ξέρω ότι και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες υπήρξαν ακτιβιστές με 
παρόμοια δράση. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών; Σχεδόν ένα μηδενικό, ένα τίποτα. Γιατί; Πιθανότατα 
διότι υπάρχει μια σειρά από αιτίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο όλων αυτών. 

Θα αναφερθώ σε δύο μόνο σημεία. Πρώτον, εδώ και πολύ καιρό πλέον δεν είμαστε σε θέση να κινητο-
ποιήσουμε αρκετά τον κόσμο. Εδώ και δεκαετίες αυτό μπορεί να μην κατέστη εμφανές, διότι δεν υπήρχε 
και ανάγκη να γίνει εμφανές. Για τους εμπλεκόμενους σε όλη αυτή τη διαδικασία η κατάσταση ήταν βολική. 
Είχαμε δηλαδή τις ηγεσίες των συλλογικών οργανώσεων, τους διαπραγματευτές των ΣΣΕ, οι οποίοι αισθάνο-
νταν πολύ ευχάριστα μέσα στον ρόλο τους. Γνώριζαν ποιο είναι το καλό για τη βάση και ποιο δεν είναι, οπότε 
συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις κεκλεισμένων των θυρών και στη συνέχεια, σε φιλικό κλίμα, κοινοποι-
ούσαν τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών και χειροκροτούνταν γι’ αυτό. Από την άλλη πλευρά ο λαός, 
η βάση, ολοένα και περισσότερο μετατρεπόταν σε καταναλωτή. Κάποια στιγμή ακόμα και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, οι ρυθμίσεις για την προστασία της εργασίας και οι ΣΣΕ έγιναν καταναλωτικά αγαθά, όπως η 
Coca Cola, το χάμπουργκερ και το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Πληρώνω λοιπόν την εισφορά μου για το συνδι-
κάτο μου και περιμένω σαν αντάλλαγμα μια ΣΣΕ. Αυτό που ξεχάστηκε είναι η γνωστή ρήση «όποιος κοιμάται 
στη δημοκρατία θα ξυπνήσει σε δικτατορία». Ελπίζω λοιπόν να ξυπνήσουμε πολύ σύντομα, διότι δεν έχουμε 
πολύ χρόνο πλέον μπροστά μας.

Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω είναι η κατανόηση της ανάγκης για διεθνή αλληλεγγύη, ιδιαίτερα 
στη βάση. Σχεδόν δεν υπάρχει. Πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις, και η δική μου ακόμα, έχουν ένα τμήμα 
διεθνών υποθέσεων. Η σημασία του τμήματος αυτού εντός της γενικότερης οργάνωσης είναι μάλλον μηδα-
μινή. Αυτό ισχύει κυρίως για τους συναδέλφους στη βάση. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές δεν έχουν ιδέα 
τόσο για τη χρησιμότητα αυτού του ειδικού τμήματος, όσο και για το περιεχόμενο της δουλειάς του. Είναι 
λοιπόν μια εργασία που γίνεται εντελώς αποκομμένη από τη βάση της οργάνωσης. Συνοπτικά λοιπόν, στον 
τομέα των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, χάνουμε έδαφος εκεί όπου δεν είμαστε σε θέση να 
υπερασπιστούμε τα έστω και λίγα εναπομείναντα δικαιώματα. Το ερώτημα λοιπόν πώς μπορούμε να ανα-
κτήσουμε έδαφος, νομίζω ότι συνδέεται στενά και με το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε κοινή δράση. Διότι 
χωρίς αγωνιστική δύναμη δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Παρόλα αυτά εγώ είμαι πάντα υπέρ των 
διαπραγματεύσεων. Οι αγώνες θα πρέπει να αποτελούν το ύστατο μέσο. Όταν όμως μιλάω για διαπραγματεύ-
σεις, θεωρώ ότι αυτές πρέπει να γίνονται επί ίσοις όροις. Αν δεν είναι έτσι, τότε εγώ δεν είμαι ένας εταίρος της 
διαπραγμάτευσης, είμαι ένας επαίτης της διαπραγμάτευσης. 
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Μου ζήτησαν, όταν προετοίμαζα την παρέμβασή μου αυτή, να κάνω μια σύντομη αναφορά και στην ανα-
κοίνωση του Ζ.Κ. Γιούνκερ, ο οποίος μίλησε για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού πυλώνα για τα κοινωνικά 
δικαιώματα. Είναι αρκετά πρώιμο να τοποθετηθεί κανείς, διότι την επόμενη Τρίτη στις 8 Μαρτίου θα γίνει η 
επίσημη ανακοίνωση και η συζήτηση στις Βρυξέλλες επάνω σ’ αυτό το σχέδιο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 
στο στάδιο μιας πρώτης βασικής συζήτησης επί των αρχών του σχεδίου αυτού, αλλά υπάρχει η πρόθεση 
να υπάρξει δεσμευτική ρύθμιση για όλα αυτά και νομίζω ότι είναι καλό να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι επιτακτι-
κή ανάγκη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των κρατών-μελών να βρουν έναν κοινό τόπο δράσης στο πεδίο 
αυτό. Διότι με μια πρώτη ματιά φαίνεται να υπάρχουν κάποια σημεία τριβής. Όταν π.χ. ακούω τον Γιούνκερ 
να λέει ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στις σημερινές ανάγκες, αυτή η φράση 
δεν μπορεί να σημαίνει κάτι καλό. Αυτό σημαίνει ότι για να πετύχουμε καλά και δίκαια πρότυπα, θα πρέπει 
να αγωνιστούμε γι’ αυτά ως συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θα πρέπει να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση 
αυτή. Μένει το ερώτημα πώς θα μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε, να κινητοποιήσουμε και να αποκτήσουμε 
μια κοινή δράση.

Επιτρέψτε μου δυο-τρεις παρατηρήσεις ακόμα, με βάση αυτά που ακούσαμε από τους προηγούμενους 
ομιλητές. Ο υπουργός Εργασίας μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Warren Buffett, τον «βασιλιά» της κεφαλαι-
αγοράς. Θυμάμαι κάποια λόγια που είχε πει πριν από δύο χρόνια ο Buffett. Είναι σαν να τα ακούω ακόμα και 
σήμερα. Είχε πει λοιπόν: «Αυτές οι συγκρούσεις και αυτές οι αντιφάσεις που βλέπουμε σήμερα στον κόσμο, 
όσο πολύπλοκες και αν μοιάζουν να είναι, έχουν μια απλή εξήγηση. Είναι ο πόλεμος πλουσίων κατά φτωχών. 
Η δική μου πλευρά, οι πλούσιοι, είναι που ξεκίνησαν τον πόλεμο αυτό και η δική μου τάξη είναι αυτή που θα 
κερδίσει τον πόλεμο επίσης». Υπάρχει δραματική διαφορά με αυτό που συνήθως γνωρίζουμε για τις κοινω-
νικές συγκρούσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει η άρχουσα τάξη και η τάξη των καταπιεζόμενων που κάποια στιγμή 
ξεσηκώνεται και αντιδρά. Όμως, στα λόγια του Buffett έχουμε κάτι άλλο, έχουμε την ίδια την άρχουσα τάξη 
που ξεκινά έναν πόλεμο. Τον έχει ξεκινήσει αυτή και όχι οι υποτελείς. Τον ξεκίνησαν λοιπόν τον πόλεμο γιατί 
δεν τους έφταναν αυτά που είχαν. Διότι η εξουσία με τα μάτια των πλουσίων δεν ήταν αρκετή. Υπήρχαν και 
άλλα περιθώρια επιρροής και επέκτασης της οικονομικής τους δύναμης και αυτό διεκδίκησαν, αυτό επεδί-
ωξαν. Η σκέψη που έκανα είναι ότι εμείς θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να σκεφτούμε πώς θέλουμε να 
αναμετρηθούμε με αυτή την κατάσταση. Δεν είναι αρκετό να πούμε ότι, αν έχουμε αρκετή δύναμη, τότε θα 
φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό, διότι αργά ή γρήγορα κάθε σύρραξη, κάθε πόλεμος τελειώνει με την ήττα της 
μίας ή της άλλης πλευράς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο πόλεμος είναι και θα είναι μια συνεχής 
κατάσταση. Όσο η άρχουσα τάξη είναι σε θέση να κάνει αυτόν τον πόλεμο, δεν είναι ορατό το τέλος του. Δη-
λαδή μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουμε σε κάποια πραγματική μάχη, σε έναν Αρμαγεδδώνα, αλλά θα είναι 
μια μακρά και οδυνηρή διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή. 

Στο πλαίσιο λοιπόν των λόγων του Warren Buffett μπορεί να ειδωθεί και όλη η προβληματική περί προ-
σφυγικού. Ξαφνικά το ζήτημα αυτό παίρνει άλλες διαστάσεις, αν το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Έχουμε διά-
φορους να εμπλέκονται και να παρεμβαίνουν στη Συρία, στο Αφγανιστάν και φαίνεται ότι ξαφνικά είναι απλή 
η εξήγηση για το τι συμβαίνει εκεί, αν αναλογιστούμε ότι είναι απλώς ένας πόλεμος μεταξύ φτωχών και 
πλουσίων. Οπότε, εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το σημείο όπου θα παρέμ-
βουμε για να προσπαθήσουμε, έστω και μακροπρόθεσμα, να σταματήσουμε τον πόλεμο αυτό. Να επικεντρω-
θούμε στον πραγματικό αντίπαλο: το διεθνές μεγάλο κεφάλαιο, τις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις συνολικά. Και 
αυτό θα είναι δυνατόν, μόνο εάν επικεντρωθούμε και πάλι και συνεννοηθούμε μεταξύ μας σ’ αυτό που λέμε 
corecompetence, στο βασικό πεδίο αρμοδιότητάς μας: οργάνωση αγώνων, κινητοποίηση. Νομίζω ότι έχουν 
ξεχαστεί πολλά με τα χρόνια και πρέπει να επανέλθουμε στις βασικές μας αρμοδιότητες. 
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2ο πάνελ: «Συλλογικές συμβάσεις και εργασιακή απορρύθμιση: Πώς οι δυνάμεις της εργασίας θα 
ανακτήσουν το χαμένο έδαφος;» Συντονιστής: Κώστας Χρυσόγονος 

Άρις Καζάκος, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Η κατάσταση της εργασίας, γενικά των όρων εργασίας και ειδικότερα των μισθών, είναι πάντοτε βασικό 

θέμα της πολιτικής οικονομίας. Γι’ αυτό και δράττομαι της ευκαιρίας να κάνω μια πολύ σύντομη αδρομερή 
ανάλυση, με όργανο την πολιτική οικονομία για τα δύο τουλάχιστον μοντέλα καπιταλισμού που φαίνεται να 
χωρίζουν την Ε.Ε. Στην Ε.Ε. δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινότητα και ταυτότητα συμφερόντων των κρα-
τών-μελών, όπως ψευδώς λέγεται. Υπάρχει ριζική αντίθεση συμφερόντων μεταξύ τουλάχιστον δύο ομάδων 
χωρών, ας τις πούμε σχηματικά οι χώρες του Νότου και οι χώρες του Βορρά. Είναι ριζικά διαφορετικά τα 
δύο μοντέλα καπιταλισμού. Αυτό των χωρών του νότου, είναι αυτό που στηρίζεται κυριότατα στην εσωτε-
ρική ζήτηση, αυτό των χωρών του βορρά έχει ως βασικό σκέλος να διατηρήσει τη θέση της σ’ αυτό που θα 
μπορούσαμε να αποκαλέσουμε -όχι χωρίς κάποιο λάθος- συσχετισμό ανταγωνιστικότητας σε ένα παγκοσμι-
οποιημένο πεδίο.

Βέβαια, πριν από όλα αυτά εντυπωσιάζει το γεγονός, ότι αυτή τη στιγμή μια σκιά πλανάται πάνω από την 
Ευρώπη και αυτή δεν είναι άλλη από την πεποίθηση των πολιτών ότι η Ε.Ε. ούτε την ειρήνη, ούτε την ευη-
μερία, ούτε τη δημοκρατία εξασφαλίζει. Το αντίθετο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πρώτο που έχουμε 
να κάνουμε είναι να λογαριαστούμε με ορισμένους ακρογωνιαίους μύθους της Ε.Ε. Αυτή η συνοπτική πα-
ρουσίαση -δεν μπορώ καν να την πω ανάλυση- των δύο μοντέλων καπιταλισμού στην Ε.Ε. είναι το λεγόμενο 
πρωτογενές έλλειμμα. 

Στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν μπαίνουν πόροι. Και δεν μπαίνουν πόροι για μια σειρά από λόγους: 
υπάρχει μια τεράστια ανεργία, μια ασύλληπτη μαύρη εργασία και επιπροσθέτως επισφαλείς κακοπληρωμένες 

Το 2ο πάνελ της ημερίδας στην Αθήνα.
Από αριστερά: S. Marra, Κ. Χρυσόγονος, T. Perez, 
Α. Καζάκος, Α. Φραντζεσκάκη
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εργασιακές σχέσεις με συμβάσεις-σκουπίδια, όπως πολύ προσφυώς έχει ειπωθεί, και επομένως η εξέλιξη 
αυτή είναι μοιραία και για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Οι ΣΣΕ είναι στο κέντρο κάθε διαδικασίας για 
τον προσδιορισμό μισθών, αλλά και για τη ρύθμιση των όρων εργασίας. Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος των 
συμβάσεων για τον προσδιορισμό του μισθού. Τα συστήματα προσδιορισμού του μισθού δεν είναι ανεξάντλη-
τα. Κατά βάση χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, όπου μπορούν να υπάρχουν και στοιχεία από τη μια ή την άλλη 
κατηγορία. Οι μισθοί ή θα ρυθμιστούν με ατομική σύμβαση εργασίας μέσω ατομικής διαπραγμάτευσης ή με 
ΣΣΕ ή από το ίδιο το κράτος. Εάν παραλύσει ο μηχανισμός των ΣΣΕ είναι προφανές ότι, αν το κράτος αδρανή-
σει, θα αναδειχθεί ως κυρίαρχος διαπλαστικός παράγοντας των όρων εργασίας, άρα και των μισθών, η ατομι-
κή διαπραγμάτευση, η ατομική σύμβαση εργασίας. Ένα κατ’ εξοχήν εργαλείο βίας, επιβολής του ισχυρότερου.

Κάνω αυτή την αδρομερή περιγραφή για να τη συνδυάσω με τη διαπίστωση ότι, ιδίως από το 2012 και μετά, 
με το εφαρμοστικό νομοθέτημα του Β΄ Μνημονίου, πραγματικά ο μηχανισμός των ΣΣΕ και της διαιτησίας 
έχει παραλύσει, χωρίς να έχει καταργηθεί το βασικό νομοθέτημα, ο νόμος 1876/90. Αλλά τα χειρουργικά 
χτυπήματα που καταφέρθηκαν κατά του νόμου αυτού οδήγησαν σε παράλυσή του. Βάζω στη συζήτηση τη 
διαιτησία γιατί ιδίως στην Ελλάδα έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Για λόγους που αναφέρονται στη δομή του 
συνδικαλισμού και στις αδυναμίες του, η διαιτησία με αυτά τα λελογισμένα στοιχεία υποχρεωτικότητας που 
προσέδωσε στον θεσμό ο νόμος 1876/90, έχει έναν καθοριστικό ρόλο. Για να τον κατανοήσουμε πρέπει να 
δούμε όλη την εικόνα που είναι βέβαια η συλλογική διαπραγμάτευση και η ΣΣΕ στην οποία μπορεί να κατα-
λήξει, αλλά βεβαίως μπορεί και να μην καταλήξει, οπότε εάν δεν υπάρξει ένας επικουρικός μηχανισμός όπως 
η διαιτησία στο ελληνικό δίκαιο, η ρύθμιση των όρων εργασίας επιστρέφει στα χέρια του εργοδότη, ο οποίος 
χρησιμοποιεί ως εργαλείο την ατομική διαπραγμάτευση και την ατομική σύμβαση εργασίας.

Αυτή η λειτουργία του μηχανισμού των ΣΣΕ με την επικούρηση της διαιτησίας, μπήκε σε μια τεράστια περι-
πέτεια από την οποία δεν έχει βγει ακόμη και σήμερα. Η μνημονιακή νομοθεσία φρόντισε να την εξουδετερώ-
σει. Φυσικά υπήρξαν και άλλες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η επέκταση των ΣΣΕ, η αναστολή της εφαρ-
μογής της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης κατά τη συρροή κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων, η 
αναγόρευση των ενώσεων προσώπων, αυτής της καρικατούρας συνδικαλιστικής οργάνωσης, σε οργάνωση 
ικανή να συνάπτει ΣΣΕ. Εγώ ωστόσο θα εστιάσω την προσοχή μου, κυρίως στη λειτουργία της διαιτησίας και 
στο κλειδί που ανοίγει την πόρτα της. 

Οι κοινωνικοί αγώνες γίνονται σε διάφορα πεδία. Υπάρχει το πεδίο της αυτοδύναμης προστασίας με όλους 
τους τρόπους που οι άνθρωποι υπερασπίζονται τα ζωτικά τους συμφέροντα, ουσιαστικά τη ζωή τους, τους 
υλικούς όρους της αξιοπρεπούς ύπαρξής τους και υπάρχουν κοινωνικοί αγώνες που γίνονται στο πεδίο της 
διεκδίκησης δικαστικής προστασίας. Έχουν δοκιμαστεί και τα δύο όλα αυτά τα χρόνια. Η νομολογία των ελλη-
νικών δικαστηρίων άσκησε έναν αυτοπεριορισμό που προδίδει την αποστολή των δικαστηρίων -μιλώ κυρίως 
για το ΣτΕ, το οποίο διά του στόματος του προέδρου του είχε πει ότι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μόνον 
οριακό έλεγχο συνταγματικότητας-. Αν δε συνυπολογίσει κανείς και το γεγονός ότι για πρώτη φορά, με την 
απόφαση 668/2012 για το πρώτο μνημόνιο, επιστρατεύθηκε η θεωρία των εξαιρετικών περιστάσεων, μέσω 
της οποίας διευρύνθηκε υπερβολικά έως και ξεχείλωσε η έννοια του δημοσίου συμφέροντος χάριν του οποί-
ου μπορούν να περιορίζονται συνταγματικά δικαιώματα, αντιλαμβάνεστε πώς φτάσαμε έως εδώ και γιατί η 
δικαστική προστασία ήταν εντελώς περιορισμένη, πλην εξαιρέσεων.

Μια τέτοια εξαίρεση είναι η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 2307/14. Αυτή η απόφαση αποκατέστησε 
το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής, την καθολική ρυθμιστική εξουσία του διαιτητή -ο διαιτητής, είπε η 
Ολομέλεια, μπορεί να ρυθμίζει το σύνολο των όρων εργασίας, μπορεί να ρυθμίσει και μια ΣΣΕ. Και το πιο ση-
μαντικό από όλα αυτά είναι ότι για πρώτη φορά ελληνικό δικαστήριο θεμελίωσε νομοθετήματα αποκλειστικά 
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προσανατολισμένα στα συμφέροντα του εργοδότη. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να υπαγορεύσει περαιτέρω τη 
συνέχιση της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης διά της μείωσης των μισθών, που είναι ο βασικός στόχος 
του Β΄ μνημονίου και φαίνεται ότι για την ώρα το καταφέρνει.

Σε ό,τι αφορά τώρα το Τρίτο μνημόνιο. Σ’ αυτό υπάρχει, πρώτον, η υποχρέωση της ελληνικής δημοκρα-
τίας να αρχίσει να επεξεργάζεται ένα νέο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων προσανατολισμένο στις 
βέλτιστες πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών. Δεύτερον, υπάρχει επιπλέον η υποχρέωση να μην ξαναγυρί-
σει το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων στο προηγούμενο πλαίσιο, δηλαδή στο σύστημα του νόμου 
1876/90, ένα απόλυτα επιτυχημένο σύστημα που εξασφάλιζε ακριβώς αυτό που είναι σκοπός κάθε συστήμα-
τος ΣΣΕ, να έχουμε συλλογική ρύθμιση των όρων εργασίας και να μην ξαναγυρνά η ρύθμιση των όρων εργα-
σίας στα χέρια του εργοδότη με εργαλείο την ατομική σύμβαση εργασίας. Και υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο, 
μια τρίτη υποχρέωση της ελληνικής δημοκρατίας, να μην κάνει τίποτε μόνη της, εάν δεν έχει την έγκριση των 
δανειστών.

Το καθεστώς υπό το οποίο καλούμαστε να ξαναδούμε το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δεν 
μπορεί να το αντέξει ούτε η κυβέρνηση ούτε και η κοινωνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις ή θα πρέπει να αρχίσει 
μια νέα διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση αυτών των στοιχείων ή θα πρέπει να ακολουθήσουν εξελίξεις. 
Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πλέον την υποχρέωση να σεβαστεί την απόφαση του 
ΣτΕ, γιατί αυτή η υποχρέωση είναι ανώτερη από αυτή που επιβάλλει το μνημόνιο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν 
έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ένα νέο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέσω του οποίου θα 
συνεχιστεί η εσωτερική υποτίμηση που καταστρέφει οικονομίες όπως η δική μας και των χωρών του νότου. 
Αυτό το πλαίσιο υποχρεώσεων είναι το βασικό δεδομένο αυτή τη στιγμή για τη συζήτηση που θα αρχίσει για 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

Θα μου πείτε, ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το μνημόνιο. Υπογραφή σε τέτοιου είδους κείμενα και με τις συν-
θήκες με τις οποίες αυτό συνέβη, δεν έχουν μεγαλύτερη αξία από μια σύμβαση που υπογράφει κανείς με το 
μαχαίρι στο λαιμό, ούτε καν από τη συνθήκη των Βερσαλλιών που αναγκάστηκε η Γερμανία να υπογράψει το 
1919 και που ουσιαστικά προγραμμάτισε την άνοδο του φασισμού και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σαλβατόρε Μάρα, στέλεχος CGIL (Ιταλική Συνομοσπονδία Εργασίας)
Βρίσκομαι εδώ εκ μέρους της Ιταλικής Συνομοσπονδίας Εργασίας. Ίσως γνωρίζετε ότι αυτή είναι η μεγαλύ-

τερη ιταλική συνομοσπονδία. Έχουμε σήμερα 6 περίπου εκατομμύρια μέλη σε όλη την χώρα, επομένως ο κ. 
Ρέντσι δεν έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει τον στόχο του, να μας καταστρέψει. Είμαστε ζωντανοί και δρα-
στήριοι. Θα είμαι πολύ σύντομος στην εισαγωγή μου, γιατί πολλά από αυτά έχουν ήδη ειπωθεί. Θα επαναλάβω 
μερικά σημεία που θα με βοηθήσουν να πάω στο δεύτερο μέρος της παρέμβασης μου, τα οποία αφορούν το 
τι θα έπρεπε να κάνουμε για να επιστρέψουμε σε ένα δυνατό συλλογικό διαπραγματευτικό σύστημα. Έχουμε 
δει την εικόνα με πολλά δεδομένα που μας λένε, για παράδειγμα, ότι στην Πορτογαλία η κάλυψη των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων το 2008 ήταν περίπου για 2 εκατ. εργαζόμενους και συρρικνώθηκε σε λίγα χρόνια, 
το 2013, σε 300.000. Στη χώρα μου η κυβέρνηση περνάει τώρα μια συνταγματική μεταρρύθμιση, με την οποία 
η ιταλική οικονομική και κοινωνική επιτροπή (ΟΚΕ) θα καταργηθεί μονομερώς με νόμο. Επομένως, δεν θα 
έχουμε πια ένα πλαίσιο όπου οι εργοδότες, τα σωματεία και η κυβέρνηση θα συζητούν κοινωνικά θέματα. 
Στην συνέχεια έχουμε δει πολλές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας να συμβαίνουν στις περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, φυσικά ήταν πιο σκληρές σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου υπήρχαν μνημόνια, αλλά μην ξε-
χνάτε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας είχαν εφαρμοσθεί σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Όλες 
αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας βασίστηκαν σε δύο πολύ λανθασμένες, πιστεύω, παρανοήσεις. 
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Η πρώτη είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας μπορούν να δημιουργήσουν καινούργιες δου-
λειές. Αυτό είναι απολύτως αναληθές. Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί καμία θέση απασχόλησης. Θα παρά-
γουν dumping10 και θα αναδιανείμουν την υπάρχουσα εργασία. Η δεύτερη παρανόηση είναι ότι η ανταγωνι-
στικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο από την περικοπή των μισθών και τη μείωση των δικαιωμάτων. Νομίζω 
ότι και αυτό είναι λανθασμένο. Αν κοιτάξουμε τα στοιχεία έχουμε ένα χάσμα στις αμοιβές ανάμεσα σε άνδρες 
και γυναίκες, στην Ευρώπη είναι 17% το 2016. Οι γυναίκες κερδίζουν σχεδόν 20% λιγότερα από τους άνδρες. 
Και σε χώρες σαν την Ελλάδα έχουμε διακρίσεις, όπως για παράδειγμα το νόμο για τη νεολαία που είναι μια 
φοβερή διάκριση11. Γιατί ένας άνθρωπος, απλά και μόνο επειδή είναι μικρότερος, κερδίζει λιγότερα από έναν 
μεγαλύτερο. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι αποδεκτά, για να μη μιλήσουμε και για τις επιθέσεις ενάντια στην 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Έχουμε πει πάρα πολλά ήδη για την αποκέντρωση των συστημάτων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, η οποία πάλι βασίζεται σε πάρα πολύ ισχυρές ανισότητες. Γιατί μπορεί να 
συνεχίζεται όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Είναι σαν να λέμε π.χ. ότι στην 
Ιταλία μπορείς να διαπραγματευτείς διαφορετικά εργατικά δικαιώματα στο Μιλάνο από ό,τι στη Σικελία. Αυτό 
οδηγεί σε έναν κατακερματισμό της αγοράς εργασίας και της ίδιας της κοινωνίας.

Όλες αυτές οι σκέψεις με οδηγούν στο να κάνω μερικές πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι ήταν ο 
κ. Πιρίνσκι, ο ευρωβουλευτής από τη Βουλγαρία, που είπε ότι στην Ε.Ε. πέρυσι ο κ. Γιούνκερ οργάνωσε μια 
συνδιάσκεψη στις Βρυξέλλες με πολλούς ηγέτες από όλες τις χώρες όπου είπε ότι θα επανεγκαθίδρυε τον 
κοινωνικό διάλογο. Το ερώτημά μου λοιπόν προς όλους είναι ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου 
ένα χρόνο μετά; Κανένα αποτέλεσμα. Γιατί το μόνο πράγμα που μας ζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο -και 
εγώ πήρα μέρος σ’ αυτές τις διαπραγματεύσεις σαν εκπρόσωπος της νεολαίας- ήταν μια διακήρυξη. Τώρα 
γίνεται μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στους εργοδότες και τα συνδικάτα η οποία ήδη βρίσκεται στα χέρια της 
επιτροπής. Η απάντηση της επιτροπής γι’ αυτή τη διακήρυξη, είναι ότι δεν είναι τώρα καιρός να δεσμευτούμε 
και ούτε καν την υπογράφει. Ζητώ από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο και από άλλες ομάδες να 
είναι ενεργοί για να εξαναγκάσουμε την επιτροπή να επανεγκαθιδρύσει τον κοινωνικό διάλογο. 

Είμαστε σε μια κατάσταση όπου τα συνδικάτα έχουν πρόβλημα αντιπροσωπευτικότητας. Στη Ρουμανία π.χ. 
δεν υπάρχει αναγνωρισμένος εκπρόσωπος των εργοδοτών. Πώς θα κάνεις κοινωνικό διάλογο σε μια χώρα 
που δεν έχεις έναν εταίρο να συζητήσεις; Στη δική μου χώρα οι νέοι έχουν ένα επίπεδο εκπροσώπησης στα 
συνδικάτα μικρότερο του 20% και αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή συμμετοχή όλων 
των εργαζομένων και αυτό εξαρτάται από το επίπεδο επισφάλειας. Πρέπει να αναμορφώσουμε τα συνδικάτα. 
Η συμμετοχή είναι δημοκρατική. Όσο λιγότερο συμμετέχουμε, τόσο λιγότερο οι αποφάσεις μας θα παίρνονται 
με δημοκρατικό τρόπο.

Πιστεύετε ότι εάν έχουμε μια συζήτηση μόνο σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό ή ακόμα και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας θα έχουμε αποτελέσματα; Το παράδειγμά μου είναι πολύ 
σαφές. Αγοράζουμε ένα iPhone, φτιαγμένο με κομματάκια που κατασκευάστηκαν στην Κίνα όπου οι εταιρείες 
εκμεταλλεύονται εργασία παιδιών, γυναικών, μεταναστών και που αποστέλλονται στην Ευρώπη με παράνο-
μους τρόπους, μέσα από εφοδιαστικές αλυσίδες που δεν ελέγχονται. Μετά συναρμολογούνται σε κάποια άλλη 
χώρα και έρχονται εδώ και πουλιούνται από πωλητές που υποαμείβονται. Νομίζετε ότι τα συνδικάτα στην 
Ελλάδα μπορούν να λύσουν αυτά τα προβλήματα μόνα τους; Όχι. Και όχι γιατί είμαι υποστηρικτής της παγκο-
σμιοποίησης - προσωπικά μισώ την παγκοσμιοποίηση-. Το ζήτημα εδώ δεν είναι η παγκοσμιοποίηση, αλλά 
η αποτελεσματικότητά μας. Για να είναι αποτελεσματικά τα συνδικάτα, για να παλέψουμε σε τοπικό, εθνικό ή 

10.  Εκμετάλλευση του χαμηλότερου επιπέδου μισθών και ασφαλιστικών παροχών για προσέλκυση επενδύσεων. 

11.  Εννοεί τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό για τους κάτω των 25 ετών (510 ευρώ μικτά, 432 καθαρά).
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ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να δώσουμε εξουσίες σε εκπροσώπους μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Χρειαζόμαστε λοιπόν μεταρρύθμιση του όλου συστήματος. Πρέπει να εκλέγουμε εκπροσώπους και να τους 
δώσουμε τη δυνατότητα μιας πραγματικής διαπραγμάτευσης. Ίσως να χρειαστεί να κάνουμε παγκόσμια δρά-
ση στην εφοδιαστική αλυσίδα, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ισχύ των διαπραγματεύσεων. Δεν 
νομίζω ότι υπάρχουν τοπικές λύσεις.

Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με εργαζόμενους που με βάση κοινοτικές οδηγίες έχουν μισθούς πολύ χα-
μηλούς. Υπάρχουν καταχρήσεις, υπάρχει απάτη12. Νομίζετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το λύσουν 
τα βουλγαρικά συνδικάτα, αν δεν συνεργαστούν με την Ιταλία όπου έρχονται οι Βούλγαροι και δουλεύουν 
και μένουν σε φρικτά μέρη, σαν πρόσφυγες; Δεν είναι δυνατόν να βρούμε μια λύση στη Ρώμη ή στην Ιτα-
λία. Χρειαζόμαστε -και αυτή είναι η πρόταση που κάναμε στη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων- να 
προσδιορίσουμε κοινές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Π.χ. να ξέρουμε ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός. Πρέπει 
να παλέψουμε ενάντια στο dumping, το οποίο εξαρτάται από την κινητικότητα των ανθρώπων, που είναι 
θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο απειλείται από τους τοίχους και από τους φράχτες που στήνονται στα σύνορα 
όλων των χωρών και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να ξεπεράσουμε μαζί. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της 
κοινωνίας των πολιτών, συνασπισμούς και συμμαχίες με την κοινωνία, με τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα 
μας στηρίξουν και θα υποστηρίξουν τα δικαιώματά μας. 

Το τελευταίο σημείο αφορά την ηθική και το τι μπορούμε να κάνουμε ενάντια στην παραβίαση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι όταν πχ η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει μονομε-
ρώς να σταματήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν παραβιάζει τα συνδικαλιστικά, αλλά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Κι αυτό είναι γραμμένο στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτός θα έπρεπε να 
είναι η καθοδηγητική αρχή, το φως της Ε.Ε. Για παράδειγμα, στην Ισπανία οκτώ εργαζόμενοι κάνουν απεργία 
στην Ισπανία, συλλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες. Κι αυτό είναι παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των βασικών δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Τάνια Πέρες, στέλεχος Comisiones Obreras (Εργατικές Επιτροπές Ισπανίας)
Η πραγματικότητα στο χώρο εργασίας, στην Ισπανία, είναι αποτέλεσμα των μέτρων που πάρθηκαν από τις 

δύο προηγούμενες κυβερνήσεις και των πολιτικών λιτότητας που επέβαλε η Ευρώπη. Οι μεταρρυθμίσεις που 
έγιναν το 2010-2012 είχαν πολύ κακή επίδραση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μειώνοντας τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και επιδεινώνοντας τις συνθήκες εργασίας. Είχαν σαν στόχο να αποδυναμώσουν έναν από 
τους πυλώνες του εργατικού δικαίου, δηλαδή την ισορροπία μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων.

Είναι σημαντικό να εξηγήσω ότι στην Ισπανία το 90% είναι μικρές και πολύ μικρές εταιρείες με κάτω από 
10 εργαζόμενους. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι υπάρχει αυξημένη ανεργία στη χώρα και ιδιαίτερη ανα-
σφάλεια, η οποία βασίζεται στις προσωρινές συμβάσεις, στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης, οι οποίες όλο 
και αυξάνονται, και στις χαμηλές απολαβές. Η τελευταία μεταρρύθμιση την οποία ενέκρινε η κυβέρνηση το 
2012 άλλαξε το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, βάζοντας την εργοδοσία πάνω από την ελευθερία των 
εργαζομένων και μειώνοντας τη δύναμη των συνδικάτων, με στόχο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των 
εταιρειών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει μια απορρύθμιση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και επέ-

12.   Αναφέρεται στην Οδηγία για τις αποσπάσεις εργαζομένων, που βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Με βάση τις ευχέρειες που δίνει στις 
επιχειρήσεις η Οδηγία αυτή, εργαζόμενοι μιας χώρας που απασχολούνται σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ως αποσπασμένοι για κάποιο 
διάστημα μπορεί να εργάζονται με όρους δυσμενέστερους από αυτούς που προβλέπει η εργατική νομοθεσία της χώρας υποδοχής. 
Η Οδηγία Εφαρμογής 2014/67/ΕΕ υποτίθεται ότι επιχειρεί να βελτιώσει τους ελάχιστους όρους απασχόλησης αποσπασμένων για να 
καταπολεμηθεί το λεγόμενο μισθολογικό dumping. 
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τρεψε στις εταιρείες να αλλάξουν τους βασικούς όρους των ΣΣΕ. Οι κλαδικές συμβάσεις καταργήθηκαν και 
οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετέχουν σ’ αυτές. Παράλληλα, οδηγούμαστε στην κατάργηση 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της μετενέργειας. Και είναι σημαντικό, γιατί η μετενέργεια κάλυπτε 
όλους τους εργαζόμενους και προστάτευε τα δικαιώματά τους. 

Στόχος της νομοθεσίας είναι να υπάρξει ευελιξία στην αγορά εργασίας και να επιτρέπεται στους εργοδό-
τες να αλλάζουν όπως θέλουν τους όρους εργασίας. Από την ισχύ του βασιλικού διατάγματος το 2012 έχει 
τριπλασιαστεί ο αριθμός των επιχειρησιακών συμβάσεων. Οι εταιρείες αυτές είναι πάρα πολύ μικρές κι αυτό 
σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι μεγάλος. Υπάρχει η επιλογή να μην ακολουθήσουν τις ΣΣΕ και 
τη μετενέργεια. Έχει δημιουργηθεί σύγκρουση και πολλοί έχουν πάει στα δικαστήρια και έχουν ακυρωθεί 
πολλές αποφάσεις των επιχειρήσεων για μη εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. Στον δημόσιο τομέα έγινε περικοπή μισθών 
και η διαπραγμάτευση έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Ωστόσο, λόγω της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων 
και των συνδικάτων, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε ζωντανό τον κοινωνικό διάλογο και να κάνουμε 
κάποιες διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια κατάσταση κρίσης και 
εμείς στις Comisiones Obreras έχουμε στόχο να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα των μέτρων. 
Ένα παράδειγμα αυτών που έχουμε ήδη πετύχει ήταν ότι τον Ιούνιο του 2015 υπεγράφη από τις συνδικαλιστι-
κές και τις εργοδοτικές οργανώσεις η δεύτερη συμφωνία για την εργασία και τη συλλογική διαπραγμάτευση, 
όπου ορίζονται κάποιες ελάχιστες συνθήκες για να βελτιώσουμε τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτή η συμφωνία 
διαπραγματεύτηκε με στόχο να γίνει αλλαγή των όρων της εργασιακής μεταρρύθμισης. Βασικός μας στόχος 
ήταν να γίνει αλλαγή στη μισθολογική πολιτική, ώστε να σταματήσει η υποβάθμιση των μισθών. 

Για μας είναι πολύ σημαντικές οι σταθερές συμβάσεις έτσι ώστε να μην επικρατούν συνθήκες ανασφάλειας. 
Στόχος μας είναι να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι ΣΣΕ, ιδίως οι κλαδικές που καλύπτουν 
πάνω από το 90% των εργαζομένων. Το υπόλοιπο 10% είναι εταιρικές συμβάσεις. Θέλουμε να ενισχύσουμε 
τις κλαδικές συμβάσεις, σε αντίθεση με τα τελευταία μέτρα που εξατομικεύουν τη διαπραγμάτευση και επιδει-
νώνουν τις εργασιακές συνθήκες. 

Αυτοί ήταν οι βασικοί μας στόχοι και θέλουμε να μετατραπούν σε βασικό άξονα για τη συλλογική διαπραγ-
μάτευση τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συμβάσεων που υπογράφτηκαν στο 
παρελθόν με χειρότερες συνθήκες και τώρα μπορούν να συμπεριληφθούν στις νέες συνθήκες αυτής της συμ-
φωνίας. Ο βασικός στόχος είναι η ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε 
την ανάκαμψη σε κάθε εταιρεία. Η κάθε εταιρεία είναι διαφορετική και ο κάθε κλάδος είναι διαφορετικός και 
πρέπει να κάνουμε διαφορετικές προβλέψεις. Αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και μας εν-
διαφέρει να ενισχύσουμε την εφαρμογή της γιατί επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού. 

Στόχος μας επίσης είναι να μειώσουμε την ανασφάλεια ενισχύοντας τη σταθερότητα των προσλήψεων και 
μειώνοντας την ελαστικοποίηση των εργατικών σχέσεων. Επίσης στόχος μας είναι οι νέες θέσεις εργασίας 
με προσλήψεις νέων. Στην Ισπανία η ανεργία των νέων είναι πολύ αυξημένη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επα-
νεκκίνηση της οικονομίας και στόχος είναι να γίνει πιο σταθερή αυτή η ανάκαμψη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 
πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι -παρότι δουλεύουν- δεν μπορούν να επιβιώσουν και βρίσκονται σε κοινωνικό 
αποκλεισμό. Για να ενισχύσουμε την ανάκαμψη πρέπει να αλλάξουν οι οικονομικές πολιτικές και ταυτόχρονα 
να έχουμε δυναμικές συλλογικές διαπραγματεύσεις για να βελτιωθούν οι μισθοί και να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος και θέλουμε να υπάρξει δέσμευση όχι μόνο από τις εργοδοτικές οργα-
νώσεις, αλλά και από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που θα έρθουν.

Γι’ αυτό το λόγο οι βασικοί στόχοι της συμφωνίας που υπογράψαμε βασίζονται κυρίως στη βελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας, στη σταθερότητα, στην επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στη βελτίωση 
της πρόσληψης των νέων, στην επαγγελματική εκπαίδευση, στη μεγαλύτερη συμμετοχή των συνδικάτων, 
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στην αναδιάρθρωση των εταιρειών ως εναλλακτική επιλογή ως προς τις απολύσεις, ισότιμη μεταχείριση, ισό-
τητα των φύλων, να μην υπάρχει χάσμα στους μισθούς ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία, κριτήρια 
για την αύξηση του μισθού και επίσης η μετενέργεια που θέλουμε να προωθήσουμε, δηλαδή το τι συμβαίνει 
με την κάλυψη των εργαζομένων από τη στιγμή που λήγει μια σύμβαση μέχρι την υπογραφή της επόμενης. 
Στο παρελθόν αυτό ήταν εγγυημένο, τώρα εναπόκειται στη θέληση των μερών.

Το πανόραμα όσων βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, μας αναγκάζει ως συνδικάτο να αντιμετωπίσουμε με 
άλλο τρόπο την κατάσταση. Πρέπει να δώσουμε απάντηση στις νέες ανάγκες των κέντρων εργασίας τα οποία 
είναι εξατομικευμένα. Πρόκειται για εταιρείες που έχουν διαφορετικό τρόπο παραγωγικής διαχείρισης και εάν 
δεν έχουμε ισχυρή συλλογική διαπραγμάτευση, αυτές θα μείνουν στο περιθώριο των αλλαγών που θέλουμε 
να φέρουμε. Το 90% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να στηρίξουμε τις συμβάσεις που ξεπερνούν 
το επίπεδο της εταιρείας για να αποφύγουμε την ανασφάλεια.

Μια από τις συνέπειες της κρίσης ήταν οι συγκρούσεις να καταλήγουν στα δικαστήρια. Αυτό έγινε γιατί ψη-
φίστηκαν κάποιοι νόμοι που στόχο είχαν να αποτρέψουν τις κοινωνικές αντιδράσεις, όπως π.χ. ο νόμος της 
ασφάλειας των πολιτών, ο οποίος προβλέπει ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για συμμετοχή σε συγκεντρώ-
σεις και διαδηλώσεις,όχι μόνο συνδικαλιστικές, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Το άρθρο 315 του 
Ποινικού Κώδικα -άρθρο που προέρχεται από την εποχή της δικτατορίας του Φράνκο - ποινικοποιεί τη συμ-
μετοχή στις απεργίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 300 συνδικαλιστές που είναι στη φυλακή ή εκκρεμεί η 
δίκη τους για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις για την προάσπιση του δικαιώματος εργασίας. Αυτό αποδεικνύει 
ότι οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις δεν είναι αθώες. Στόχο έχουν να αυξήσουν την εξουσία του κράτους και να 
μειώσουν τη δύναμη των συνδικάτων και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.

Αναστασία Φραντζεσκάκη, μέλος Σωματείου Υπαλλήλων ΟΛΠ
Η δική μου προσέγγιση θα εστιαστεί πιο πολύ στο μικροεπίπεδο. Μέσα από την περιγραφή του τι συμβαί-

νει στο λιμάνι του Πειραιά, νομίζω ότι μπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Η προσπάθεια 
αποδόμησης των εργασιακών σχέσεων και χτυπήματος των ΣΣΕ δεν ξεκίνησε με την κρίση. Ξεκινά από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’80 και στην Ελλάδα εντείνεται στη δεκαετία του ’90 και δεν περιορίζεται μόνο σε πα-
ρεμβάσεις στο νομοθετικό πεδίο. 

Πρώτον, άλλαξε και η αντίληψη για την εργασία, οι εργαζόμενοι μετατρέπονται σε απασχολήσιμους, όρος 
που καθιέρωσε ο πρώην πρωθυπουργός κ. Σημίτης. Είναι η εποχή που το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού 
είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο όρος απασχολήσιμος είναι ένας καινοφανής, δεν περιγράφεται πουθενά, θυμίζω ότι 
το Σύνταγμα, στο άρθρο 22, αναφέρεται στην προστασία της εργασίας, όχι της απασχόλησης. Ο όρος απασχο-
λήσιμος σηματοδοτεί το ξεκίνημα της αποδόμησης των εργασιακών σχέσεων και την επιβολή των ελαστικών 
σχέσεων εργασίας. Τουλάχιστον έτσι το βιώσαμε οι συνδικαλιστές εκείνης της περιόδου. ‘Ένας άλλος όρος 
που εισάγεται στη συζήτηση εκείνη την εποχή είναι το flexicurity, η ευελιξία στην αγορά εργασίας σε συνάρ-
τηση με την ασφάλεια, το δεύτερο συστατικό στην ελληνική πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ. Από ό,τι ξέρω 
ούτε στην ευρωπαϊκή ήταν ισχυρό. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας είναι συνώνυμο της επισφάλειας.

Δεύτερον, αλλάζει η προσέγγιση για το δημόσιο και το ιδιωτικό. Το δημόσιο είναι αναποτελεσματικό, ακρι-
βό, διεφθαρμένο. Το ιδιωτικό είναι το ακριβώς αντίστροφο: αποτελεσματικό, φθηνό, έντιμο. Ξεκινάει η συζή-
τηση για το ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Τα πρώτα βήματα 
αποκρατικοποίησης μεγάλων ΔΕΚΟ, που είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είναι σε εξέλιξη. Ενδεικτικό πα-
ράδειγμα ο ΟΤΕ. Τα συνδικάτα των ΔΕΚΟ ήταν από τα πλέον ισχυρά του ιδιωτικού τομέα, διαπραγματεύονταν 
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και υπέγραφαν σ.σ. και δημιουργούσαν ένα πρότυπο που είχε μπει στο στόχαστρο. Μαζί με την ΟΤΟΕ ήταν 
από τους στυλοβάτες της ΓΣΕΕ. Στις ΔΕΚΟ, που δεν περνά άμεσα η ιδιωτικοποίηση αρχίζει μια φάση απαξί-
ωσης που προχωρά άλλοτε με αργούς και άλλοτε με πιο έντονους ρυθμούς. Έχει δύο χαρακτηριστικά: κα-
θυστερούν και δεν γίνονται επενδύσεις (τα λιμάνια είναι σ’ αυτή την περίπτωση) και δεν γίνονται προσλήψεις 
προσωπικού ή γίνονται με το σταγονόμετρο. Την έλλειψη προσωπικού την αντιμετωπίζουμε με την πρόσλη-
ψη εποχικού προσωπικού, με συμβασιούχους ή με υπεργολαβίες. Κλασικά παραδείγματα η καθαριότητα και 
η φύλαξη που δίνεται σε υπεργολάβους στο σύνολό της ή εν μέρει. Προχωρά μ’ αυτό τον τρόπο αυτό που 
οι εργαζόμενοι ονομάζουμε λειτουργική ιδιωτικοποίηση. Σε πολλές ΔΕΚΟ, όπως και σε πολλές τράπεζες 
δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων. Κατά κανόνα, τα συνδικάτα τα οποία ελέγχονται από δυ-
νάμεις φιλικά προσκείμενες προς τις τότε κυβερνήσεις, σιωπηρά αποδέχονται αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχουν 
και άλλες περιπτώσεις που κάνουν ένα βήμα πιο πέρα προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματα για μια 
ομάδα μελών μεγαλύτερης ηλικίας. Αποδέχονται να επιβληθούν σκληρότερες ρυθμίσεις για την επόμενη 
γενιά εργαζομένων. Και αναφέρομαι στα πακέτα εθελούσιας εξόδου, που μέχρι και πριν από κάποιο χρονικό 
διάστημα ανθούσαν σε όποια ΔΕΚΟ πήγαινε να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτή η στρατηγική δημιουργεί ρήγματα στο 
εσωτερικό του κινήματος και στέλνει λάθος μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, κατά κύριο λόγο στα μέλη. 
Δηλαδή, τα νεότερα μέλη του συνδικαλιστικού κινήματος αρχίζουν να αντιμετωπίζουν με καχυποψία τους 
μεγαλύτερους.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσπάθεια για την ανατροπή των θεσπισμένων εργασιακών σχέσεων έχει προ-
ηγηθεί της οικονομικής κρίσης, δεν είναι αποτέλεσμά της ούτε ήταν μια διέξοδος όταν αυτή προέκυψε. Η 
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η υποτίμηση της εργασίας συνέβαλαν στη δημιουργία της κρίσης. 
Η οικονομική κρίση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την πλέον βάρβαρη αναδιανομή πλούτου προς όφελος 
του κεφαλαίου και εις βάρος των εργαζομένων. Όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να περάσουν διάφορες 
αναδιαρθρώσεις, ακούστηκαν ελκυστικά κάθε φορά επιχειρήματα για τα οφέλη που αυτές θα έχουν, π.χ. 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε αν αυτά 
επαληθεύονται και προς όφελος ποιου. Θα εστιάσω λίγο περισσότερο στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί συνέβησαν 
όλα αυτά πριν από την κρίση, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε αν επαληθεύονται ή όχι. Οι απόπειρες ιδιω-
τικοποίησης ξεκινούν τη δεκαετία του ’90. Έχουμε από τότε τη μη πρόσληψη προσωπικού και μια αδυναμία 
να εξυπηρετηθούν διάφορες εργασιακές ανάγκες. Στον ΟΛΠ, εξαιτίας των αγώνων των εργαζομένων, δεν 
πέρασε η δημιουργία προσωπικού δύο ταχυτήτων που επιχειρήθηκε, όταν ήταν σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη 
φάση παραχώρησης τμήματος του εμπορικού λιμανιού στην COSCO. Τότε, μέσα και από απεργιακές κινη-
τοποιήσεις, καταφέραμε να ενσωματώσουμε στις ΣΣΕ και στον γενικό κανονισμό προσωπικού τους συνα-
δέλφους που -με βάση μια νομοθετική παρέμβαση η οποία είχε γίνει ειδικά- είχαν προσληφθεί και για μικρό 
χρονικό διάστημα πληρώνονταν με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η νίκη αυτή κατά τη γνώμη μου είχε τερά-
στιο συμβολικό χαρακτήρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί έστειλε ένα μήνυμα που ήταν σημαντικό και μας 
χρησίμευσε και για το επόμενο διάστημα ότι το συλλογικό κυριαρχεί του προσωπικού συμφέροντος και ότι η 
αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων είναι μια ισχυρή αρχή για μας. 

Στο τέλος του 2009, όταν παραχωρήθηκε τελικά το τμήμα του εμπορικού λιμανιού του Πειραιά στην COSCO, 
στη σύμβαση παραχώρησης, δεν υπήρχε καμία αναφορά στους εργαζόμενους και στις εργασιακές σχέσεις 
που θα επικρατούσαν και αυτό ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα της εποχής, για το τι 
συνέβαινε στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Η λιμενεργασία είναι ένας από τους χώρους εργασίας που πανευρωπαϊκά 
είναι ρυθμισμένη από ισχυρά συνδικάτα. Αναφέρω ότι είμαστε ένας από τους λίγους εργασιακούς χώρους 
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που δεν έχει απορρυθμιστεί. Αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Τα τελευταία 20 χρόνια επιχειρήθηκε δύο φορές από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διεύθυνση μεταφορών να περάσουν οδηγίες που θα απορρύθμιζαν, μεταξύ 
άλλων, τις εργασιακές σχέσεις στα λιμάνια. Από την αρχή το αντιμετωπίσαμε με οργάνωση σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο με κοινούς αγώνες, κοινές απεργίες, κοινές διαδηλώσεις και μια καμπάνια ενημέρωσης. Το αποτέλε-
σμα: καταφέραμε να σταματήσουμε δύο τέτοια σχέδια οδηγίας.

Επανέρχομαι στον ΟΛΠ. Δεν έγινε τυχαία στόχος. Ήταν στρατηγική επιλογή προκειμένου να απορρυθμιστεί 
ένας εργασιακός χώρος με ισχυρά συνδικάτα. Η επιλογή αυτή δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Οι συνάδελφοί 
μας από τα άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια από την πρώτη στιγμή που το έμαθαν το αντιμετώπισαν ως μία ιδιαίτερα 
κακή πρακτική, με κίνδυνο επέκτασης και σε άλλες χώρες. Έχουμε επανειλημμένα αναλάβει κοινές δράσεις 
για να δημοσιοποιήσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά και να προσπαθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε.

Επιγραμματική αναφορά για το τι συμβαίνει στους προβλήτες 2 και 3 του λιμανιού του Πειραιά, που είναι 
υπό τη διαχείριση της COSCO. Η θυγατρική που έχει δημιουργηθεί εκεί έχει προσλάβει γύρω στα 250 άτομα 
απευθείας, όλα με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Συνδικάτο στο χώρο δεν υπάρχει. Από την αρχή έχει κάνει 
συμφωνία με μια άλλη εταιρεία, τη Διακίνηση, για να της προμηθεύει λιμενεργάτες που μαζί με 50 δικούς 
της εργαζόμενους δουλεύουν στο Terminal. Η εταιρεία Διακίνηση με τη σειρά της έχει κάνει συμφωνία με 5 
υπεργολάβους, κάποια στιγμή είχαν φτάσει και τους 7, μέσω των οποίων προμηθεύεται προσωπικό. Υπάρ-
χουν ατομικές συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας με ανώτατο όριο 12-16 μέρες το μήνα. Μέχρι και πριν από 
ένα χρόνο τα 16ωρα συνεχούς εργασίας δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο. Οι απολύσεις ήταν και παραμένουν εύ-
κολες. Κατά την «ευγενική» δήλωση της εταιρείας, οι εργαζόμενοι είναι εύκολα ανακυκλώσιμοι. Στον χώρο 
δημιουργήθηκε συνδικάτο μετά από μια απεργία-εξέγερση, που έγινε τον Ιούλιο του ’14. Σε αυτή την κινητο-
ποίηση οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ ήμασταν δίπλα στους συναδέλφους μας, με φυσική παρουσία και με δωρεάν 
παροχή τεχνικής βοήθειας. Καταφέραμε να μην κατασταλεί η κινητοποίησή τους και την επομένη το πρωί να 
δημιουργηθεί το συνδικάτο. Αρχικά η COSCO αναγνώρισε τη σχέση της με αυτούς αλλά αργότερα υπαναχώ-
ρησε. Ενάμιση χρόνο μετά, το συνδικάτο δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα από την COSCO ούτε από τη Διακίνηση, 
δεν έχει γίνει σοβαρή διαπραγμάτευση για ΣΣΕ και βεβαίως δεν έχει υπογραφεί σύμβαση. Οι συνθήκες υγι-
εινής και ασφάλειας είναι ακόμα σε πολύ κακό επίπεδο, ασθενοφόρο εξακολουθεί να μην μπαίνει στο χώρο, 
ατυχήματα γίνονται και δεν δηλώνονται, δεν υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης, δεν υπάρχουν διαλείμματα, 
μέλη του Δ.Σ. του συνδικάτου έχουν απολυθεί, πλέον βγαίνει μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας αλλά και πάλι δεν 
τηρείται, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να μαθαίνουν 1-1,5 ώρα πριν αν θα εργαστούν εκείνη την ημέρα και 
σε ποια βάρδια, ο αριθμός των ωρών υπερωρίας προκύπτει κατά τη διάρκεια της δουλειάς, η αμοιβή των 
υπερωριών γίνεται με έναν κατά προσέγγιση τρόπο- ένα μέρος τους κατά κανόνα είναι «προσφορά» στην 
εταιρεία-, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που σχετικά σπάνια επισκέπτονται το χώρο ακόμα και σήμερα δεν διακρί-
νουν τίποτα από τα παραπάνω. Τις ελάχιστες φορές που έχουν κάνει σχόλια, αφορούν τους υπεργολάβους και 
η COSCO εξακολουθεί να βγαίνει αλώβητη από όλη αυτή την ιστορία.

Τα επιχειρήματα που ακούγονταν υπέρ της επιλογής της ιδιωτικοποίησης κατά την περίοδο 2007-2009 
ήταν ότι θα αυξηθεί η κίνηση του λιμανιού του Πειραιά, θα υπάρξει ανάπτυξη, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. 
Τότε αναφέρονταν σε 4.000 θέσεις εργασίας. Τι συνέβη; Πραγματικά, ειδικά μετά τη δημιουργία του τρίτου 
προβλήτα αυξήθηκε περισσότερο η κίνηση στο λιμάνι, παράγεται πλούτος κατά κύριο λόγο προς όφελος της 
COSCO. Η κατάσταση των εργαζομένων δεν βελτιώθηκε. Το αντίθετο. Καταστράφηκαν 500 θέσεις εργασίας 
με ΣΣΕ και βαρέα και ανθυγιεινά και αντικαταστάθηκαν από 700 περίπου θέσεις εκ περιτροπής εργασία χωρίς 
ΣΣΕ και χωρίς βαρέα και ανθυγιεινά.



Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Έ Σ  Σ Υ Μ Β Ά Σ Έ Ι Σ

46

Αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του συνόλου του λιμανιού του Πειραιά με 
ένα μοντέλο μοναδικό για την Ευρώπη και εξαιρετικά ασυνήθιστο και για τα διεθνή δεδομένα13. Καταγράφεται 
και πάλι η ίδια απουσία πρόνοιας για τις εργασιακές σχέσεις. Επιπροσθέτως, από τη σύμβαση παραχώρησης 
που έχει μονομερώς συντάξει το ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπεται ένα μοντέλο διαχείρισης που χαρακτηρίζεται από τον 
μεγάλο αριθμό υπεργολαβιών. Αυτό σημαίνει ότι, πρώτον, κατακερματίζονται οι εργαζόμενοι σε πολλούς 
μικρούς υπεργολάβους και, δεύτερον, κατακερματίζεται το αντικείμενο εργασίας. Πρώτος στόχος να μην 
μπορεί να στοιχειοθετηθεί η λιμενεργασία ως επάγγελμα. Δεύτερος στόχος να δυσκολέψει η δημιουργία ενός 
συνδικάτου που θα διαπραγματεύεται με έναν εργοδότη. Θα βρεθούμε ξανά, όπως είναι και τώρα οι συνάδελ-
φοί μας στην COSCO, αντιμέτωποι με ένα δαίδαλο υπεργολάβων που είναι σχεδόν αδύνατον να ελεγχθούν. 
Με αυτό τον τρόπο επιβραβεύεται το υπόδειγμα που έχει εισαχθεί με το πρώτο κύμα ιδιωτικοποίησης.

Μια άλλη παράμετρος που βγαίνει έξω από τα όρια του λιμανιού. Ο ΟΛΠ είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της 
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Το εργασιακό μοντέλο που κυριαρχεί σ’ αυτόν επηρεάζει αρνητικά ή θετικά 
το σύνολο των εργασιακών σχέσεων στην πόλη. Αν τελικά επικρατήσει το υπόδειγμα που μόλις περιέγραψα, 
δημιουργεί μια αρνητική τάση για το σύνολο των επιχειρήσεων της πόλης. 

Τι δυνατότητες αντίδρασης έχουν οι εργαζόμενοι; Τα τελευταία χρόνια οι απεργιακές μας κινητοποιήσεις 
είναι λιγότερο αποτελεσματικές διότι περιορίζονται στους εργαζόμενους του ΟΛΠ, οπότε το εμπορικό τμή-
μα του λιμανιού που κατά κύριο λόγο ελέγχεται από την COSCO δουλεύει κανονικά. Η COSCO άλλωστε το 
πουλάει στους χρήστες ως ένα λιμάνι χωρίς απεργίες, άρα χωρίς καθυστερήσεις. Από την αρχή είναι κοινός 
τόπος ότι δύο ομάδες εργαζομένων πρέπει να συναντηθούμε και να συντονίσουμε τη δράση μας. Η τύχη μας 
είναι κοινή. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από καμία πλευρά, και ακόμη και τώρα υπάρχει καχυποψία. 
Έχει ενδιαφέρον ότι η καμπάνια δυσφήμισης των εργαζομένων στον ΟΛΠ έχει περάσει σε σημαντικό μέρος 
και έχει γίνει αποδεκτή από τους εργαζόμενους στην COSCO. Στις πρώτες κοινές συναντήσεις κάποιοι μας 
έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είμαστε τεμπέληδες, ενώ αυτοί δεν είναι. Όταν πρωτοκατέβηκαν σε απεργία 
είχε ενδιαφέρον το άγχος τους να αποδείξουν ότι αυτοί δεν είναι τεμπέληδες, δουλεύουν με εξοντωτικούς 
ρυθμούς και ότι δεν αντέχουν άλλο, γι’ αυτό εξεγέρθηκαν. Και εδώ βλέπουμε μία νίκη της επιχειρηματολο-
γίας του φιλελευθερισμού. Τα έχουν χωνέψει αυτά που ακούνε και τα έχουν αφομοιώσει. Παρόλο που τα 
υποστηρίζουν, υποφέρουν από αυτά.

Τέλος, υπάρχουν και οι σκέψεις συναδέλφων μεγαλύτερων σε ηλικία που δουλεύουν στον ΟΛΠ και οι οποί-
οι είναι βολεμένοι σε μια κατάσταση, θεωρούν ότι σε 2-3 χρόνια θα αποδράσουν, θα γίνουν συνταξιούχοι 
οπότε γιατί να πάρουν το ρίσκο να μπουν σε έναν συνδικαλισμό άλλων απαιτήσεων. Γιατί, κακά τα ψέματα, 
τα συνδικάτα στις ΔΕΚΟ ακόμα και τώρα δεν κάνουν συνδικαλισμό, είναι πολυτέλεια αυτό που κάνουν σε 
σύγκριση με αυτό που συμβαίνει στο ιδιωτικό τομέα.

Στην περιγραφή της κατάστασης που μόλις τελείωσε, εκτός από τα προβλήματα καταγράφονται καλές και 
κακές πρακτικές. Κακή πρακτική είναι να αποδεχόμαστε τη δημιουργία εργαζομένων με διαφορετικές σχέ-
σεις εργασίας μέσα στον ίδιο χώρο δουλειάς. Στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα στο σύνολο των εργαζομένων και 
εξασθενεί τη δύναμη πίεσης. Καλή πρακτική είναι όπου αναδύεται μια εστία αντίστασης να τη βοηθάμε να εκ-
δηλωθεί και να δράσει. Ενδεχομένως κάποια πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα και εύκολα σε κάποιους 
συνδικαλιστές για ένα νέο συνδικάτο δεν είναι. Νομική βοήθεια, χώρος για να συνεδριάσουν, μεθοδολογία 
κοινοποίησης αιτημάτων, τρόπος οργάνωσης απεργιών, αυτά για αυτούς είναι άγνωστα και χρειάζονται τη 
βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται λοιπόν έμπρακτη συμπαράσταση και δημιουργία κοινών δρά-

13.   Σημειώνεται ότι η παρέμβαση αυτή έγινε 5 μήνες πριν την οριστική υπογραφή της παραχώρησης του 51% του ΟΛΠ στην Cosco, τον 
Αύγουστο 2016, με δικαίωμα απόκτησης επιπλέον ποσοστού εντός πενταετίας, μέχρι το 67%. 
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σεων σε τοπικό, περιφερειακό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συνάδελφος από την Ιταλία μίλησε για παγκό-
σμιο επίπεδο, συμφωνώ μαζί του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση. Κοινή δράση 
για να μην περάσουν αλλαγές που θα απορρυθμίζουν κι άλλο τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι γνωστό ότι το 
εγχείρημα δεν περιορίζεται μόνο σε μία χώρα ή ένα κλαμπ εργαζομένων, οπότε είναι ανόητο να πιστεύουμε 
ότι κάποιος θα εξαιρεθεί από αυτή την επίθεση. Να γίνει κατανοητό ότι οι όποιες εξαιρέσεις είναι προσωρινές 
και την επόμενη μέρα που θα στοχοποιηθεί κάποιος άλλος εργασιακός χώρος, οι σύμμαχοι θα είναι λιγότεροι. 
Με ποια επιχειρηματολογία θα ζητήσεις την αλληλεγγύη που εσύ αρνήθηκες έμπρακτα να δείξεις σε κάποιους 
άλλους κλάδους το προηγούμενο διάστημα; 

Πρόβλημα προς επίλυση παραμένει να αντιμετωπίσουμε την καχυποψία και να βάλουμε τους εργαζόμε-
νους να σκεφτούν ξανά συλλογικά και με λιγότερο εγωιστικά κριτήρια. Νωρίτερα αναφέρθηκα σε αφηγή-
σεις προκειμένου να περάσουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Σήμερα η νέα αφήγηση, αναφέρθηκε 
και πριν, υιοθετείται και από ανθρώπους που τοποθετούνται στην Αριστερά. Αυτή λέει ότι με 25% ανεργία 
στη χώρα -στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά φτάνει στο 35%- μια συζήτηση για τις ΣΣΕ είναι πολυτέλεια. 
Ορισμένοι κάνουν ένα βήμα παραπέρα και το χαρακτηρίζουν ως λάθος τακτική. Εκείνο που επείγει είναι να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και στη συνέχεια θα δημιουργηθεί κίνημα που θα διεκδικήσει καλύτερους 
όρους εργασίας. Θεωρώ ότι είναι άσκοπη στρατηγική, που προωθεί την απορρύθμιση. Η αυξημένη ανεργία 
είναι απόρροια άλλων παραγόντων και όχι των ρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων και της ύπαρξης συνδικα-
λιστικών δικαιωμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι στο σημερινό κλίμα οφείλουμε να προστατεύουμε τις εργασιακές 
σχέσεις ακόμη περισσότερο και όχι να τις απορρυθμίζουμε.

Το 3ο πάνελ της ημερίδας στην Αθήνα.
Από αριστερά: Σ. Παπαοικονόμου, Κ. Κουμπούνης, Χ. Γιαμπουράνης, Α. Καψάλης.
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3ο πάνελ: «Απλήρωτη – αδήλωτη εργασία: Η “μετενέργεια” της απορρύθμισης των εργασιακών σχέ-
σεων» Συντονιστής: Στέλιος Κούλογλου

Απόστολος Καψάλης, πρώην ειδικός γραμματέας ΣΕΠΕ
Θα θίξω τρία ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν έρθει στο φως της επικαιρότητας με αφορμή τη μεταρ-

ρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Και είναι τρία βασικά ζητήματα τα οποία δεν προωθούν στη 
δημόσια συζήτηση ούτε οι επισπεύδοντες τη μεταρρύθμιση -και εννοώ την κυβέρνηση- ούτε τα συνδικάτα 
ούτε και η αντιπολίτευση .

Το πρώτο από τα τρία αυτά ζητήματα είναι το ζήτημα της μισθωτής εργασίας. Μιλάμε για τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητά του χωρίς να έχουμε ακόμα καταλήξει στον τρόπο 
με τον οποίο συνολικά, κοινωνικά και πολιτικά, όχι μόνο νομικά, θα αντιμετωπίσουμε τη μισθωτή εργασία σαν 
αντικείμενο. Εξακολουθούμε να ασφαλίζουμε μεγάλο αριθμό απασχολούμενων στη χώρα με βάση την ιδιό-
τητά τους και όχι με βάση τη δραστηριότητά τους, με συνέπεια το ποσοστό αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα να 
παραμένει από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. Αποτέλεσμα είναι πάρα πολλές κατηγορίες ψευδοαπασχολούμενων 
να μη μπορούν να απεγκλωβιστούν ούτε από την νομική σχέση στην οποία έχουν περιέλθει σε σχέση με τα 
εργασιακά τους δικαιώματα, ούτε να μπορούμε να στηριχθούμε πάνω τους για τη βιωσιμότητα του ασφαλι-
στικού συστήματος ή ακόμα και για τη βιωσιμότητα των δικών τους ιδιαίτερων ταμείων.

Στον αγροτικό τομέα που πρόσφατα είχαμε και πάρα πολλές εξελίξεις στα μπλόκα και μια μεγάλη συζήτηση 
σε σχέση με τους κατά κύριο επάγγελμα ή μη, δεν έχει ανοίξει ακόμα η συζήτηση για τη μισθωτή εργασία. Και 
η μισθωτή εργασία στον κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας-αλιείας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την 
Ελλάδα και για μια αριστερή κυβέρνηση. Πρώτον γιατί μπορεί να στηριχθεί πάνω στην παραγωγική ανασυ-
γκρότηση σ’ αυτούς τους κλάδους οικονομίας. Και δεύτερον γιατί έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα, έναν πολύ με-
γάλο αριθμό που στη διάρκεια ενός έτους ίσως να ξεπερνάει και τις 300.000 μισθωτούς. Η τρίτη ιδιαιτερότητα 
έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 90% των μισθωτών στη γεωργία, που δεν προέρχεται από το περιβάλλον 
του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, είναι μετανάστες. Δεν έχουμε λύσει ακόμα το ζήτημα που λέγεται εργασία 
των μεταναστών και μετανάστευση στην Ελλάδα. Δεν έχουμε λύσει ακόμα το θέμα του καθεστώτος διαμονής 
και εργασίας των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών που είναι επί μακρόν εγκατεστημένοι στη χώρα μας και 
από τις μελέτες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους έχει εγκαταστα-
θεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό της. Άρα, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο 
πληθυσμό ο οποίος έχει 20-25 χρόνια στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του διαστήματος το έχει 
διαγάγει σε καθεστώς παρανομίας σε ό,τι αφορά την παραμονή και την εργασία. Σύμφωνα και με τα αποτε-
λέσματα της απογραφής του 2011 οι μετανάστες οι οποίοι δέχθηκαν να καταγραφούν ανέρχονται περίπου 
στις 750.000-800.000. Υπάρχουν εκτιμήσεις πολλών ευρωπαϊκών οργανισμών, αλλά και πανεπιστημίων στην 
Ελλάδα, οι οποίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι υπάρχει και άλλο μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι, οι οποίοι 
αποφεύγουν συστηματικά να καταγραφούν στις απογραφές, αλλά και στις έρευνες εργατικού δυναμικού της 
ΕΛΣΤΑΤ. Αν συνυπολογίσουμε ότι το ποσοστό των μισθωτών σ’ αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ υψηλό, μπο-
ρούμε ήδη σιγά σιγά να σχηματίσουμε μια εικόνα ευρείας παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, από εκα-
τοντάδες χιλιάδες μετανάστες κατ’ αρχάς οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν νόμιμα επειδή το απαγορεύει 
η ελληνική νομοθεσία. Και βεβαίως, όπως προκύπτει από αναλογιστικές μελέτες, δεν είναι μακροπρόθεσμα 
πολύ σημαντική η συμβολή της ασφάλισης μεταναστών, επειδή είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβές τους, αυτό 
όμως δεν διαγράφει τις ευθύνες που έχει η ελληνική πολιτεία από τις αρχές του 1990, αφήνοντας μισό εκα-
τομμύριο μισθωτούς στην Ελλάδα εκτός ασφάλισης, εκτός εργασιακών δικαιωμάτων και εκτός νομιμότητας.
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Το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω, είναι το ζήτημα αυτής καθεαυτής της παραβατικότητας στην αγορά ερ-
γασίας. Βλέπουμε ότι κάποιες κατηγορίες πληθυσμού σε σχέση με την ψευδο-αυτοαπασχόληση –μισθωτοί, 
εργαζόμενοι μετανάστες- είναι εκτός συζήτησης, επειδή έτσι έχει επιλέξει η ελληνική πολιτεία. Αλλά ακόμα 
και για τους μισθωτούς, τους οποίους αφορά η μεταρρύθμιση κοινωνικής ασφάλισης έχουμε, νομίζω, πολύ 
περιορισμένα δείγματα γραφής για το βάρος που θα έπρεπε να έχουμε ήδη δώσει για την ίδια την παραβατι-
κότητα στην αγορά εργασίας.

Κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε ότι η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας δεν ταυτίζεται με την αδήλωτη 
εργασία. Αδήλωτη εργασία είναι η εργασία η οποία δεν δηλώνεται όπως προβλέπει η κείμενη εθνική νομοθε-
σία στους αρμόδιους φορείς. Η εργασία που δεν έχει τη φορολογική και ασφαλιστική ταυτότητα, την οποία θα 
έπρεπε να έχει. Από την άλλη πλευρά, και η αδήλωτη εργασία, δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ανασφάλιστη 
εργασία. Η ανασφάλιστη εργασία είναι η πλήρως αδήλωτη εργασία, αυτή η οποία δεν αφήνει καθόλου διοι-
κητικά ίχνη. Οι επιθεωρητές της αγοράς εργασίας είναι υποχρεωμένοι, όταν πραγματοποιούν έναν έλεγχο, 
να καταγράψουν μία εκδοχή της αδήλωτης εργασίας μόνο, την πλήρως αδήλωτη, την πλήρως ανασφάλιστη 
εργασία. Όμως -και εδώ είναι το παράδοξο- με τις νομοθετικές παρεμβάσεις του 2013, δόθηκε η δυνατότητα 
στους εργοδότες να είναι τυπικά εναρμονισμένοι με τα ελάχιστα όρια της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, 
έτσι ώστε να αποφεύγουν το μεγάλο πρόστιμο 10.500 ευρώ, να αποφεύγουν δηλαδή τη λύση της πλήρως 
αδήλωτης εργασίας και να προβαίνουν σε άλλες εκδοχές ψεύτικης εκ περιτροπής εργασίας, απατηλής απα-
σχόλησης κ.ο.κ. Είχαμε επίσης την έξαρση των φαινομένων της αυταπασχόλησης, έτσι ώστε δεν μπορεί ο 
επιθεωρητής εργασίας να ελέγξει αν υποκρύπτεται ή όχι μισθωτή εργασία, ώστε να την αντιμετωπίσει κατάλ-
ληλα.

Άρα, με αφορμή τη μεταρρύθμιση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να δούμε και τα 
τρία αυτά επίπεδα όσο είναι νωρίς. Σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε και να είναι η εξέλιξη σε σχέση 
με το νέο ασφαλιστικό νομίζω ότι σε 2-3 χρόνια θα βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο14. 

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εξετάζοντας τα στοιχεία από την έρευνα εργατικού δυναμικού των ετών 
2008-2013, θα δείτε το εξής φαινόμενο: ενώ το 2008 τα ερωτηματολόγια της έρευνας που έμεναν ασυμπλή-
ρωτα στην ερώτηση Ε18, η οποία αναφέρει «σε ποιον κύριο φορέα ασφάλισης υπάγεστε», ήταν περίπου 
350.000, το 2013 ήταν 1.350.000. Κατά τη γνώμη μου, στους 1.350.000 προφανώς βρίσκεται και ένας πολύ 
μεγάλος όγκος από τους απλήρωτους εργαζόμενους. Προφανώς ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει να πληρω-
θεί 14 μήνες δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, εάν ο εργοδότης του επιμερίζει την καθυστέρηση των αμοιβών και 
αν κολλάει μόνο τα ένσημα που πρέπει ή αν καταβάλλει το άμεσο μισθολογικό κόστος. Έτσι λοιπόν νομίζω, 
ότι η επαναφορά του δικαίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να 
μπορέσει να αντιστραφεί το κλίμα της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. 

Πώς αντιστρέφεται όμως αυτή η πολύ δυσάρεστη κατάσταση; Εδώ υπάρχουν τρία σημεία στα οποία μπο-
ρούμε να δουλέψουμε. Το πρώτο έχει να κάνει με την ενεργοποίηση των συνδικάτων και με την κοινωνική δι-
απραγμάτευση. Χρειάζεται μια εθνική στρατηγική, μια συμμαχία και με άλλες παραγωγικές τάξεις με αφορμή 
τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε να μπει μια τάξη στην αγορά εργασίας, 
μια τάξη στους χώρους δουλειάς, να αρχίσει να αντιστρέφεται το κλίμα της παραβατικότητας και της εργοδο-
τικής αυθαιρεσίας, για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν έστω την αναβάθμιση των εργασιακών 
όρων, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ένα αναβαθμισμένο σύστημα αντιμετώπισης 
της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα της αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας. 

14.  Υπενθυμίζεται ότι το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που αποτελούσε βασικό προαπαιτούμενο της πρώτης αξιολόγησης, ψηφίστηκε τον 
Μάιο 2016, δυο μήνες μετά την πραγματοποίηση της ημερίδας. 
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Το δεύτερο. Έχουμε τη δυνατότητα να στηριχθούμε και στις νέες τεχνολογίες. Το ΣΕΠΕ διαθέτει ένα ολο-
κληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που κόστισε 8 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το 
σύστημα που χρησιμοποιούν χώρες με προηγμένη τεχνολογία στη μάχη για την αδήλωτη εργασία, όπως είναι 
το Βέλγιο. Αυτό λοιπόν το σύστημα θα έπρεπε να αρχίσει να χρησιμοποιείται από τη 1 Νοεμβρίου. Για την κα-
ταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε αυτά τα εφόδια που έχουμε στα χέρια μας, 
για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στον προληπτικό και στον κατασταλτικό έλεγχο της 
παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Και το τρίτο εφόδιο το οποίο έχουμε είναι το ανθρώπινο δυναμικό. 
Η μικρή εμπειρία που είχα στο υπουργείο Εργασίας και στο ΣΕΠΕ έδειξε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι δουλεύουν στο υπουργείο Εργασίας και στους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, και στην ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ αλλά και στο ΣΕΠΕ, διέπονται από πολύ υψηλό βαθμό ευσυνειδησίας, 
εργατικότητας και γνώσης του αντικειμένου μέσα σε πάρα πολύ αντίξοες συνθήκες.

Κλείνω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας και η κοινωνία είναι ισοπεδωμένες. Με 1.200.000 
απλήρωτους εργαζόμενους από 1-20 μήνες, με αδήλωτη εργασία, με πλήρως ανασφάλιστη εργασία (δεν 
είναι όλοι αδήλωτοι) περίπου στο 20% σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, αλλά και του ΣΕΠΕ στο 50%. Με 
τέτοια μεγάλα ποσοστά παραβατικότητας και απλήρωτης εργασίας το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί 
μόνο με μία λύση: να ενταχθεί το κυνήγι της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας σε μια γενικότερη στρα-
τηγική προσπάθεια ανασυγκρότησης της οικονομίας και της κοινωνίας, με πλήρη επαναφορά των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων, με θεσμική και πολιτική ενίσχυση του ρόλου των συνδικάτων και με έμφαση στην 
κοινωνική διαπραγμάτευση- που δεν περιλαμβάνει μόνο τα συνδικάτα και τους εργοδοτικούς συλλόγους, 
αλλά όλες τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς συλλόγους- σε μια 
προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας με σεβασμό στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Αυτά ήθελα 
να πω τονίζοντας και την αίσθηση που έχω ότι, αν πράγματι μιλάμε για πραξικόπημα σε βάρος των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι η αντίδραση των πολιτικών δυνάμεων και των συνδικάτων 
είναι αντίστοιχη ενός πραξικοπήματος.

Σοφία Παπαοικονόμου, νομικός, συνεργάτης Κ. Κούνεβα 
Στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας δημιούργησε μια νέα 

συνθήκη στην ήδη απορρυθμισμένη αγορά εργασίας και, από εξαίρεση και ιδιαιτερότητα, μετατράπηκε σε νέα 
κανονικότητα. Η διαρκής διάβρωση του μισθολογικού κόστους, η υπερφορολόγηση και η έλλειψη ρευστό-
τητας στην ελληνική οικονομία, μετέτρεψαν την απλήρωτη εργασία σε μάστιγα, που επανανοηματοδοτεί τις 
εργασιακές σχέσεις και τις εργατικές διεκδικήσεις και θέτει στην πρώτη γραμμή την πάλη για το αυτονόητο: 
την απολαβή του μισθού-αμοιβής για την παρεχόμενη εργασία ως μέσο βιοπορισμού του εργαζόμενου.

Η περίφημη «αποκέντρωση» (sic) του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, η ουσιαστική δηλαδή 
κατάργηση της καθολικότητας της ΕΓΣΣΕ ως εργαλείου για τη διαμόρφωση των ελάχιστων όρων εργασίας 
(κατώτατος μισθός), η κατάργηση της ευνοϊκότερης ρύθμισης και η κατάλυση του μηχανισμού της διαιτησίας, 
η αναστολή της επέκτασης κλαδικών συμβάσεων και της μετενέργειας και η γενικευμένη εξατομίκευση των 
όρων εργασίας (επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις), στόχευαν στη λεηλασία της «εσωτερικής υποτί-
μησης», στη χωρίς όρια μείωση του μισθολογικού κόστους εργασίας. Τα μέτρα αυτά, πάρθηκαν στο έδαφος 
των ήδη απορρυθμισμένων εργασιακών σχέσεων, που είχε διαμορφώσει (για πάνω από 20 χρόνια) η ακραία 
«ευελιξία» και επισφάλεια, η μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, η αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία και η 
διαρκής απειλή μιας ογκούμενης στρατιάς ανέργων και διαμόρφωσαν το νέο εργασιακό και κοινωνικό πρό-
τυπο, ως εργατικό δίκαιο της κρίσης. Η αποδόμηση του συλλογικού εργατικού δικαίου και η μετατροπή του 
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σε δίκαιο έκτακτης ανάγκης, οδήγησε αναπόφευκτα στην απλήρωτη εργασία. Η μεγαλύτερη επισφάλεια για 
τους εργαζόμενους είναι η αβεβαιότητα της πληρωμής του μισθού, η ανασφάλεια παραμονής στην εργασία, η 
ανησυχία απώλειας της αποζημίωσης και της σύνταξης, ο φόβος της απόλυτης ή σχετικής φτώχειας. Με αυτή 
την έννοια η απλήρωτη εργασία, αποτελεί τη «μετενέργεια» της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. 

Πάνω από 1.200.000 είναι οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας 
της ΓΣΕΕ – αφού επίσημη καταγραφή από την πολιτεία δεν υπάρχει-. Δηλαδή το 1/3 του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού, πληρώνεται με καθυστέρηση 3-24 μηνών. Η πληρωμή σε είδος (κουπόνια σίτισης, καυσίμων, 
δωρεάν διαμονή κ.λπ.), οι έναντι καταβολές μικροποσών ή η καθολική οφειλή του μισθού για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα έχει γενικευτεί, παρά τις μεγάλες μειώσεις των μισθών, τη μείωση του κατώτατου μισθού κατά 
25% και 36% για τους νέους κάτω των 25 ετών, (από 751 ευρώ σε 586 μικτά και 511 για τους νέους), παρά 
τις ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις, παρά τις μειώσεις των εργοδοτικών εισφορών. 

Η απλήρωτη εργασία, διαμορφώνει το νέο κοινωνικό φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων (γενικευμένη 
φτωχοποίηση) και αποτελεί τη σύγχρονη δουλεία του 21ου αιώνα. Ταυτόχρονα εμπεδώνει μια νέα εργασιακή 
κουλτούρα υποταγής στην προοπτική ενός εργατικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα, φτηνού, άκρως ευέλι-
κτου και ανά πάσα στιγμή προσαρμοζόμενου στις ανάγκες του κεφαλαίου. 

Πέραν της τυπικής της μορφής της απλήρωτης εργασίας (μη πληρωμή δεδουλευμένων, δώρων κ.λπ.) άτυ-
πες μορφές συνιστούν και οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής ή εκ περιτροπής, 
οι μειώσεις των προσαυξήσεων για υπερεργασία και υπερωρίες, η κατάργηση της προσαύξησης τριετιών, 
οι μειώσεις αποζημιώσεων απόλυσης, η αύξηση του χρόνου εργασίας και η επιβολή διαθεσιμότητας στους 
δημόσιους υπαλλήλους, η παράταση ισχύος των συμβάσεων μαθητείας, ο «εθελοντισμός», η παροχή δηλαδή 
άμισθης εργασίας με «ηθική αμοιβή». Τέλος απλήρωτη εργασία συνιστούν και οι μακρόχρονες καθυστερή-
σεις (μέχρι και 3 χρόνια) στην απονομή συντάξεων και εφάπαξ.

Με βάση τη διάρθρωση και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, η απλήρωτη εργασία πλήττει κυ-
ρίως τον κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού, τον κλάδο καθαριότητας και φύλαξης, το χώρο των ΜΜΕ, τη 
ναυτιλία, τις κατασκευές, τις ταχυμεταφορές, το λιανεμπόριο, τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

Ενδεικτικά στον τουρισμό, τη «βαριά βιομηχανία» της ελληνικής οικονομίας, το 80% των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων οφείλει μισθούς 1-15 μηνών, απασχολεί αδήλωτους (ανασφάλιστους) εργαζόμενους σε ποσο-
στό 40% και αντικαθιστά το έμπειρο εποχικό δυναμικό με άνεργους των συμβάσεων μαθητείας. 

Στην καθαριότητα και φύλαξη οι εργολαβικές (δουλεμπορικές) εταιρείες έχουν επιβάλει συνθήκες γαλέ-
ρας στους εργαζόμενους. Υπερεκμετάλλευση, εντατικοποίηση της εργασίας, μείωση ωρών για μισό ένσημο, 
αύξηση τετραγωνικών, μη πληρωμή δώρων, υπερωριών, αργιών, τεράστιες καθυστερήσεις στην πληρωμή 
κι αυτού του γλίσχρου μισθού των 250 ευρώ. Από την άλλη, τεράστια κέρδη αποκομίζουν οι διαχρονικοί 
εργολάβοι από το δημόσιο, που επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος κατά 33% για υπηρεσίες καθαριότητας 
και φύλαξης, σε σχέση με το κόστος της μισθοδοσίας μόνιμων υπαλλήλων. Στον κλάδο της φύλαξης, χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση της εταιρείας MegaSprintGuard Α.Ε., η οποία προσπάθησε (Νοέμβρης 2013) να 
επιβάλλει μια επαίσχυντη επιχειρησιακή σύμβαση («σύμβαση Λαγός»), με την συνυπογραφή του φερόμενου 
ως σωματείου εργαζομένων της, με προδήλως παράνομους όρους, όπως κατάργηση του δικαιώματος στον 
μηνιαίο μισθό θεωρώντας νόμιμη την καταβολή μισθού 90 ημέρες μετά τον μήνα παροχής της εργασίας. 
Αποσύρθηκε μετά από τη γενική κατακραυγή που προκάλεσε.

Τα ΜΜΕ (έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος), που «ευεργετήθηκαν πλουσιοπάροχα», στο παρελθόν, μέσα από 
το αμαρτωλό τρίγωνο διαπλοκής τραπεζοκρατίας-μιντιοκρατίας-κυβερνήσεων Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ, πλέον αντιμε-
τωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Όσα παρέμειναν σε λειτουργία (μετά το λουκέτο στο Alter- 650 ερ-
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γαζόμενοι με οφειλόμενους μισθούς 9 εκατ. ευρώ, την Ελευθεροτυπία -850 εργαζόμενοι-, τον «Επενδυτή», 
στο «Κέρδος» κ.λπ.) οφείλουν εκατοντάδες εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους για δεδουλευμένες αποδοχές, 
αποζημιώσεις, δώρα κ.λπ.

Συνολικά τα οφειλόμενα ποσά από τους επιχειρηματίες εργοδότες στους απλήρωτους εργαζόμενους, το 
δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες (που διασώζονται ξανά και ξανά με χρήματα των φορολο-
γουμένων), ανέρχονται σε δεκάδες δισ. ευρώ. 

Η απλήρωτη εργασία συνιστά μια βίαιη αναδιανομή-απαλλοτρίωση πλούτου, ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος, 
του κεφαλαίου προς την εργασία, το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί, να πληρωθεί και όχι απλά να συσσωρεύεται.

Τα θεσμικά εργαλεία αντιμετώπισης της απλήρωτης εργασίας.

Υφιστάμενο πλαίσιο: α) Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας (διαμεσολάβηση για συμβιβαστική επίλυ-
ση, όχι δικαιοδοτική αρμοδιότητα). Σύνταξη δελτίου εργατικής διαφοράς και πράξης επιβολής προστίμου, β) 
Υποβολή μήνυσης (αυτόφωρο αδίκημα, άρθρ. μόνο του Α.Ν. 690/45, επισείει 6μηνη φυλάκιση και χρηματικό 
πρόστιμο). Στην πράξη περιορίζεται στο δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων, γ) Επίσχεση εργασίας, δ) Αγωγή με τη 
διαδικασία εργατικών διαφορών, (χρονοβόρα, πολυδάπανη και αβέβαιη), ε) Ασφαλιστικά μέτρα και κήρυξη 
πτώχευσης (ατελής προστασία λόγω των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η καταπολέμηση της απλήρωτης εργασίας απαιτεί ολιστική προσέγγιση και από πλευράς κυβερνητικών 
πρωτοβουλιών (εμπλοκή ευρωκοινοβουλίου στην εποπτεία του προγράμματος, συμμετοχή ILO και Επιτρο-
πής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης), κυρίως όμως είναι 
υπόθεση του εργατικού κινήματος.

Οι «βέλτιστες πρακτικές» για την καταπολέμηση της απλήρωτης εργασίας, προϋποθέτουν την αποκατά-
σταση της συλλογικής αυτονομίας και των ΣΣΕ, τη σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού, τη δραστική 
μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία σταθερών, αξιοπρεπώς αμειβόμενων και ασφαλισμένων θέσεων ερ-
γασίας, την καθιέρωση θεσμών ταχύτατης απονομής δικαιοσύνης (Εργατοδικεία), την ανασυγκρότηση και 
συνέργεια των ελεγκτικών μηχανισμών με αποφασιστικές αρμοδιότητες (π.χ. εκτελεστότητα-εισπραξιμότητα 
Δελτίου Εργατικής Διαφοράς), την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ώστε να επανέλθει η δημοκρατική 
και συνταγματική νομιμότητα.

Οι δεσμεύσεις του τρίτου μνημονίου ανέτρεψαν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και τις ειλημμένες νο-
μοθετικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του συλλογικού εργατικού δικαίου, αρχής γενομένης από το 
ξήλωμα των αντεργατικών «μεταρρυθμίσεων», που μετέτρεψαν τη χώρα σε ειδική οικονομική ζώνη. 

Στο πλαίσιο της επικείμενης διαπραγμάτευσης για τα εργασιακά (ΣΣΕ, ομαδικές απολύσεις, απεργία-συνδι-
καλιστικός νόμος), της πρωτοβουλίας Γιούνκερ για διαμόρφωση «ελάχιστων κοινών εργασιακών κανόνων» 
στην Ευρώπη, αλλά και των επαπειλούμενων ανατροπών στα εργασιακά (και όχι μόνο) μέσω της ΤΤΙΡ (βλ. 
επίσης και προτάσεις ΔΝΤ για το προσφυγικό: «ρίξτε τους στην αγορά με χαμηλούς μισθούς, άρετε κανόνες 
και περιορισμούς … κι ας εκκρεμεί η χορήγηση ασύλου…»), η αποτροπή της ομογενοποίησης του εργατικού 
δικαίου σε απορυθμιστική κατεύθυνση, επιβάλλει συμμαχίες και συνέργειες στην Ευρώπη και τον κόσμο, 
για την οριοθέτηση των «κόκκινων γραμμών» με βάση τους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς, του ευρω-
παϊκού και του εθνικού δικαίου (Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου-ΕΣΔΑ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ελληνικό Σύνταγμα και νόμοι του ελληνικού 
κράτους).

Εγγύηση για την επαναθεμελίωση των εργατικών δικαιωμάτων και την ανασύνταξη των εργασιακών σχέ-
σεων, αποτελεί η αγωνιστική διεκδίκηση και πάλη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, ανασυγκρο-
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τημένου σε ενιαία οργανωτική βάση, σε σύνδεση με κοινωνικά και οικολογικά κινήματα σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και τη διαμόρφωση νέων κοι-
νωνικοπολιτικών συσχετισμών στην Ε.Ε.

Κώστας Κουμπούνης, Ομοσπονδία Εργατών Μετάλλου Βελγίου (FGTB)
Είναι χαρά για μένα, που είμαι μετανάστης δεύτερης γενιάς, να βρίσκομαι στην Ελλάδα αυτές τις δύσκολες 

στιγμές. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με δύο θέματα. Το πρώτο είναι σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από τη 
σύντροφο από την Ισπανία για τις επιθέσεις που γίνονται κατά των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Πρέπει να 
βγει ένα ψήφισμα καταδίκης των αποφάσεων των ευρωπαϊκών δικαστηρίων κατά των συνδικαλιστών στην 
Ισπανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο όπου κι εκεί έχουμε μια δίκη συνδικαλιστών. Να καταδικαστούν οι επιθέσεις 
κατά των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Έρχομαι από το Συνδικάτο Μεταλλουργίας του Βελγίου. Από την 
αρχή της κρίσης είχαμε πολύ στενή σχέση με τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα με την ΠΟΕΜ, την 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, αλλά όχι μόνο με τα συνδικάτα. Βοηθάμε το κίνημα 
Αλληλεγγύη για Όλους γιατί διαπιστώνουμε ότι κάνει πολύ καλή δουλειά όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και 
για τους πρόσφυγες, και τον Δήμο του Περάματος όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα και ο κόσμος υποφέ-
ρει. 

Το θέμα όμως που μου ζητήθηκε να συζητήσω σήμερα είναι ο ρόλος των συνδικάτων μέσα σε όλα αυτά που 
γίνονται. Διαπίστωσα σήμερα από όσα άκουσα ότι τελικά είναι πολύ δύσκολο να είσαι αριστερός συνδικαλι-
στής γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. 

Οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια προβλήματα είτε στο Βέλγιο, είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα που είναι πολύ 
πιο δύσκολα. Εγώ θέλω σαν ενεργός συνδικαλιστής να δώσω μερικές ιδέες που μπορεί να καθορίσουν το 
ρόλο των συνδικαλιστών και των αριστερών. Πρέπει να συνεχίσουμε να οργανώνουμε την αμφισβήτηση. Να 
οργανώσουμε την αμφισβήτηση μιας Ευρώπης που βλέπουμε να χτίζει τείχη. Θυμάμαι, όταν ήμουν νέος που 
όλοι αμφισβητούσαν το τείχος του Βερολίνου, τώρα χτίζουν όλοι τείχη. Την αμφισβήτηση μιας Ευρώπης που 
όσο πάει δεν γίνεται μόνο δεξιά, αλλά και ακροδεξιά. Στο Βέλγιο έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση. Ο σύντροφος 
Μάρα είπε ότι όταν έχουμε επίθεση στα εργατικά δικαιώματα έχουμε επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
υπάρχει στην Ευρώπη μια Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί να μην υπάρχει μια Επιτροπή Εργατι-
κών Δικαιωμάτων και μια Επιτροπή Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων; Είναι συνδεδεμένα αυτά. 

Η εργοδοσία στο Βέλγιο αλλά και στην Ευρώπη είναι συνένοχη για τις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα 
στην Ευρώπη. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν σέβονται 
πλέον τίποτα. Τα ίδια παραδείγματα με την Ελλάδα έχουμε και στο Βέλγιο, όπου έχουν ανοίξει τα σύνορα 
και έρχονται εργαζόμενοι από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία οι οποίοι πληρώνονται με 2 ευρώ την ώρα χωρίς 
ασφάλεια, χωρίς τίποτα. Για να μη σας πω ότι, όταν κάποιος από αυτούς επαναστατήσει, «γυρίζει στη χώρα 
του» και κανείς από τους συναδέλφους του δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Μιλάμε για μαφία.

Αλλά πρέπει να αισιοδοξούμε. Έχουμε τη δύναμη να οργανωθούμε. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Θα σας 
δώσω ένα παράδειγμα. Στην οργάνωση Industrial, στην οποία υπάρχουν πολλές μεγάλες οργανώσεις (όπως 
η γαλλική, η ιταλική, η ισπανική, η βελγική) έχουμε οργανωθεί σε ένα γκρουπ και φέρνουμε έναν άλλο συν-
δικαλισμό πολύ πιο επιθετικό. Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ειδικούς που κάνουν παρα-
τηρήσεις αλλά δεν παίρνουν καμία πρωτοβουλία. 

Νομίζω ότι ορισμένα τείχη στην Ευρώπη πρέπει να πέσουν, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν δεν ενωθούν τα 
συνδικάτα, οι πολιτικοί και οι διανοούμενοι (που σήμερα μας έμαθαν πολλά πράγματα) στην πράξη δεν θα 
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μπορέσουμε να οργανωθούμε. Χρειάζεται να ανοιχτούμε διατηρώντας τις αξίες μας και να φτιάξουμε ένα 
μέτωπο που να παλέψει ενάντια στο μέτωπο των φιλελεύθερων πολιτικών και της εργοδοσίας που υπάρχει 
απέναντί μας. Τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχουν έναν σπουδαίο ρόλο. Ο κόσμος έχει χάσει την 
εμπιστοσύνη στην Αριστερά. Πρέπει να την ανακτήσουμε με πράξεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 
Η επισφάλεια στην εργασία δεν είναι χώρος της ακροδεξιάς, είναι χώρος της Αριστεράς. Εμείς πρέπει να 
αλλάξουμε τα πράγματα με τις αξίες μας. Θα πρέπει συνδικαλιστές, πολιτικοί, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, 
μέσα μαζικής ενημέρωσης να δουλεύουμε σαν δίκτυο. Στο Βέλγιο το έχουμε εφαρμόσει με ένα κίνημα που 
λέγεται «Πρωταγωνιστές του Σήμερα» και λειτουργεί. Επικοινωνήσαμε με τον κόσμο. Πρέπει οι αξίες μας να 
μπουν στα σπίτια και να συζητιούνται, γιατί ακούσαμε σήμερα ότι ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του 
στα συνδικάτα. Χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να περάσουμε από την άμυνα στη διεκδίκηση. Η 
αισιοδοξία είναι το κίνητρο για τον αγώνα που μας περιμένει. 

Χρήστος Γιαμπουράνης, μέλος Δ.Σ. ΕΚΑ 
Θα τοποθετηθώ περισσότερο ως για 20 περίπου χρόνια εργαζόμενος στον κλάδο της ταχυμεταφοράς τα-

χυδρόμησης σε εταιρείες courier -σε ένα δύσκολο κομμάτι της επισφάλειας- και σαν πρόεδρος του κλαδικού 
σωματείου των εργαζομένων στις εταιρείες courier, στα ιδιωτικά ταχυδρομεία. 

 Ο κλάδος είχε κέρδη μέσα στην κρίση και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι εργοδότες -παρά την αύξηση 
της κερδοφορίας τους- δεν ακολούθησαν μια πολιτική αναδιανομής, αλλά μια σκληρή πολιτική επίθεσης σε 
βάρος όσων δικαιωμάτων είχαν απομείνει στους εργαζόμενους. Στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιού-
νται περίπου 400 εταιρείες courier πανελλαδικά, με ελλιπές κανονιστικό πλαίσιο, οι 8 μεγαλύτερες εταιρείες 
όμως έχουν το 90% του τζίρου. Η ACS που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία και είναι στην ιδιοκτησία του κ. 
Φέσσα, προέδρου του ΣΕΒ, είχε καθαρά κέρδη μετά φόρων πάνω από 3 εκατ. ευρώ για την προπέρσινη 
χρονιά και σε αντίστοιχα νούμερα βρίσκονται και η Γενική Ταχυδρομική και η Speedex και η DHL και η UPS, 
οι μεγάλες 8 εταιρείες του κλάδου. Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει το ότι ήδη από το 2010 και μετά- άρχισαν 
να συμμετέχουν και σε κάποια φιλέτα του Δημόσιου Ταχυδρομείου. Η ACS δεν είναι πλέον εταιρεία courier, 
ονομάζεται ACS Post, δηλαδή παίρνει δουλειά από τα δημόσια ταχυδρομεία. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στην αύξηση των κερδών.

Η κερδοφορία του κλάδου, για τους εργαζόμενους είχε σαν συνέπεια την αύξηση της ανασφάλιστης και 
απλήρωτης εργασίας μέχρι και 6 μήνες, αλλά και τη διαμόρφωση δύο status επισφάλειας και συνακόλου-
θα διαφορετικά επίπεδα πίεσης απέναντι στους εργαζόμενους. Είναι άλλο πράγμα να εργάζεσαι σε ιδιωτική 
μητρική εταιρεία, όπου υπάρχουν ακόμα και σήμερα επιχειρησιακές συμβάσεις, και άλλο να εργάζεσαι στο 
δίκτυο των εταιρειών, δηλαδή στα franchise, στα πρακτορεία. Έχουμε το φαινόμενο ο ένας συνάδελφος να 
αμείβεται με 1.100-1.200 ευρώ και ο άλλος με 600 και να είναι και απλήρωτος μερικούς μήνες ή να δουλεύει 
10 ώρες και να του κολλάνε ένσημα για 2. Νομίζω ότι ένα κεντρικό σημείο ανομίας, όχι μόνο στο δικό μας 
κλάδο, αλλά συνολικά στην παροχή υπηρεσιών, είναι το franchise. Σημειώστε ότι ένα 50-60%, ανάλογα με τη 
σύμβαση που υπογράφει ο κάθε πράκτορας, πηγαίνει κάθε μήνα στη μητρική εταιρεία. Αυτά τα καταστήματα 
είναι εστίες ανομίας. 

Από τη μια μεριά η κυβέρνηση βάσει του τρίτου μνημονίου είναι υποχρεωμένη να φέρνει κάποιους νόμους, 
από την άλλη μεριά η εργοδοσία αξιοποιώντας αυτή την κατάσταση δεν πληρώνει ένσημα και μισθούς και σε 
πολλές περιπτώσεις ανάμεσα στη μητρική εταιρεία και στους πράκτορες δεν κόβονται δελτία αποστολής, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. 
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Το σωματείο μας είχε την ατυχία 
να δημιουργηθεί το 2008, λίγο πριν 
από την κρίση. Μάλιστα μία από τις 
πρώτες πρωτοβουλίες που είχαμε 
συμμετάσχει ήταν η υπεράσπιση της 
Κ. Κούνεβα. Από το 2010 και μετά το 
σωματείο άρχισε να αναπτύσσεται, 
παρά το γεγονός ότι ο συνδικαλισμός 
δεν ευνοείται μέσα στην κρίση. Κατα-
φέραμε να ενώσουμε εργαζόμενους, 
καταφέραμε να πετύχουμε νίκες, 
ήταν δεκάδες οι ανακλήσεις απολύ-
σεων όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως 
δεν σταματήσαμε να παλεύουμε το 
θέμα του franchising και της δια-
δοχής των δικαιωμάτων. Π.χ. όταν 
ένας πράκτορας κλείνει ένα μαγαζί 
και το ανοίγει ένας άλλος πράκτορας, 
φορτώνει το χρέος στον επόμενο. Ο 
επόμενος με τη σειρά του δεν ανα-
γνωρίζει αυτό το χρέος. Οι μητρικές 
εταιρείες δεν συμμετέχουν σ’ αυτό 
γιατί τις καλύπτει ο νόμος. Υπάρχουν 
πολλά πρακτικά προβλήματα και εκεί 
πρέπει να χειριστούμε τη δυσκολία 
του να είσαι αριστερός συνδικαλι-
στής. Πρέπει να δώσουμε όραμα, να 
πετύχουμε νίκες για να μπορέσουμε 
να πιαστούμε από αυτές για να πεί-
σουμε τους συναδέλφους μας ότι 
μπορούν να υπάρξει πρόοδος. 

Η συζήτηση για την επαναφορά 
των κλαδικών συμβάσεων είναι θέμα δημοκρατίας. Το να έχουμε συμβάσεις, να μπορούν οι εργαζόμενοι 
ελεύθερα -όσο γίνεται- να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να καλύπτονται από συμβάσεις όσο το δυνατόν 
περισσότεροι -πριν από όλα τα άλλα- είναι θέμα δημοκρατίας. Υπάρχει ένας πολύ χαμηλός δείκτης συνδικαλι-
σμού στον ιδιωτικό τομέα που δεν ξεπερνάει το 5%, κι όταν έχουμε άνοδο και επέλαση της ακροδεξιάς στην 
Ευρώπη, όσο και αν φαίνεται άσχετο, είναι κεντρικής σημασίας ζήτημα το να επανέλθουν οι συμβάσεις, να 
αναπτυχθούν εργατικοί αγώνες που θα πετυχαίνουν νίκες για να σταματήσουμε την αντιδραστική επέλαση 
στο σύνολο της Ευρώπης. Όμως,παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, παρά την πολυδιάσπαση στο συνδικα-
λιστικό κίνημα και τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, παρά τη μερικότητα των αγώνων, παρά την ιδεολογική 
ηγεμονία, νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες αν στηριχτούμε σε παραδείγματα όπως οι καθαρίστριες του 
υπουργείου Οικονομικών ή οι αγώνες των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Ο αγώνας τους έγινε κομμάτι της κοινω-
νίας και νίκησαν.

Γράφημα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες προβολής των ημερίδων σε 
Βρυξέλλες και Αθήνα (Επιμέλεια: Δ. Ραπίδης).
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