Η επίζεζε ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ ζηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα δελ ζα πεξάζεη! Άκεζε αλάθιεζε
ηεο παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθήο απόιπζεο! Πάξηε πίζσ ηηο θαηάπηπζηεο αηνκηθέο
ζπκβάζεηο «αγγιηθνύ δηθαίνπ»!
πληνλίδνπκε θαη δπλακώλνπκε ηελ πάιε καο ελάληηα ζηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, θεθάιαην
– ΔΔ- θπβέξλεζε, κε ηε ζεκαία ησλ αλαγθώλ καο!
πκκεηέρνπκε:
 ζηε ζηάζε εξγαζίαο ηελ Πέκπηε 7 Απξίιε ηηο ηξεηο πξώηεο ώξεο ηνπ σξαξίνπ κε
θηλεηνπνίεζε ζην Τπ. Δξγαζίαο
 ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπώλ, ηελ Πέκπηε 7 Απξίιε, ζηελ πι. Κάληγγνο
ζηηο 19.00, κε πνξεία ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο
Πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηελ επηηπρία ηεο 48σξεο παλεξγαηηθήο, παλειιαδηθήο απεξγίαο, αλ ε
θπβέξλεζε θέξεη ζηε Βνπιή ην αληηαζθαιηζηηθό λνκνζρέδην.
πλαδέιθηζζεο - ζπλάδειθνη
Σελ Παξαζθεπή 1/4/2016, ν Όκηινο ΔΛΛΑΚΣΩΡ εθβηαζηηθά απέιπζε ζπλάδειθν γηαηί αξλήζεθε λα ππνγξάςεη αηνκηθή
ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ κε πξσηνθαλείο θαηαρξεζηηθνύο όξνπο. Οη όξνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο πνπ ε
εηαηξεία εθβηαζηηθά δεηάεη λα ππνγξάςνπλ θαη άιινη εξγαδόκελνί ηεο, ζπληζηνύλ πξόθιεζε γηα θάζε εξγαδόκελν θαη
«αηηία πνιέκνπ» ζπλνιηθά γηα ην εξγαηηθό θίλεκα.
πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο ΔΛΛΑΚΣΩΡ: (1) Δπηρεηξεί λα εηζάγεη ην Αγγιηθό Γίθαην ζηηο ζπκβάζεηο ησλ εξγαδόκελσλ
κεραληθώλ κε Μπινθάθη (ΓΠΤ) ζηνλ Όκηιν κε πξόθαζε ην όηη ε εηαηξεία ηνπ νκίινπ, από ηελ νπνία κηζζνδνηείηαη, ηόζν ε
απνιπκέλε, όζν θαη νη ππόινηπνη κεραληθνί κε Μπινθάθη, έρεη έδξα ην Λνλδίλν. Ο εξγαδόκελνο γηα λα βξεη ην δίθην ηνπ ζα
πξέπεη λα πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα ηεο Αγγιίαο ή ηεο Οπαιίαο!! (2) Ζεηά από ηνπο εξγαδόκελνπο λα ππνγξάςνπλ όηη δε ζα
πιεξώλνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ιόγσ αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνύ. Όπνηνο αξξσζηαίλεη γηα αζξνηζηηθά πάλσ
από 15 κέξεο/Έηνο απνιύεηαη. Δίλνπλ ηελ «ελαιιαθηηθή» ζηνλ αζζελή εξγαδόκελν λα δηνξίζεη έλαλ αλαπιεξσηή γηα λα
θξαηήζεη αλνηθηή ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ζηνλ όκηιν κέρξη λα επηζηξέςεη ζηε δνπιεηά. (3) Τπνρξεώλεη ην κηζζσηό κε
ΔΠΤ λα θνηλνπνηεί ζηελ εξγνδνζία γηα επεμεξγαζία νπνηαδήπνηε «επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα», δειαδή
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή ή ςπρηθή πγεία ή θαηάζηαζή ηνπ. (4) Εεηά από ηνπο εξγαδόκελνπο λα
ππνγξάςνπλ όηη εθόζνλ ρξεηαζηεί λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθό γηα δνπιεηά ηεο εηαηξείαο ζα αλαιάβνπλ ηα έμνδα γηα
αζθάιηζε Τγείαο, εκβνιηαζκνύο θαη κεηαλαζηεπηηθέο απαηηήζεηο (βι. βίδα). (5) Εεηά εθβηαζηηθά από ηνλ κηζζσηό
ηερληθό λα ππνγξάςεη ξεηή «δήισζε» όηη δε ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ ππάιιειν ηνπ νκίινπ. (6) Τπνρξεώλεη ηνλ
εξγαδόκελν λα ζπλάςεη ζπκβόιαην κε Αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα αζθάιηζε ηεο κειεηεηηθήο ηνπ δνπιεηάο ώζηε λα
απνδεκηώζεη ηελ ΔΛΛΑΚΣΩΡ γηα νπνηαδήπνηε «απώιεηα, επζύλε, έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εύινγσλ δηθαζηηθώλ
εμόδσλ), δεκίεο ή δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ» θαηά ηελ άζθεζε ησλ εξγαζηαθώλ θαζεθόλησλ ηνπ.
Ωο άκεζε απάληεζε ζηελ απόιπζε ηεο ζπλαδέιθνπ, ηελ Σξίηε 5 Απξίιε πξαγκαηνπνηήζεθε καδηθή ζπγθέληξσζε
ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ νκίινπ «ΔΛΛΑΚΣΩΡ», από ην σκαηείν Μηζζσηώλ - Σερληθώλ ζην πιαίζην ηξίσξεο ζηάζεο
εξγαζίαο. ηε ζπγθέληξσζε ζπκκεηείρε αληηπξνζσπεία ηνπ πλδηθάηνπ Οηθνδόκσλ Αζήλαο.
Η δηεύζπλζε πξνζσπηθνύ ηνπ νκίινπ, ζηε ζπλάληεζε κε αληηπξνζσπεία ησλ ζπλδηθαιηζηώλ δελ έθαλε δεθηό θαλέλα
από ηα αηηήκαηα γηα αθύξσζε ηεο απόιπζεο θαη αλάθιεζε ησλ θαηάπηπζησλ ζπκβάζεσλ. Παξόηη δήισζε
«αλαξκόδηα γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζην εμσηεξηθό» θαη παξέπεκςε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο εηαηξίαο, απάληεζε όηη
δελ ππάξρεη απόιπζε θαζώο ε εξγαδόκελε δελ ζεσξείηαη κηζζσηή, αιιά «ζπλεξγάηεο» πνπ έιεμε ε ζύκβαζε έξγνπ
ηεο. Ωζηόζν, ε εξγαδόκελε δνύιεπε ζηελ εηαηξεία, ζηελ έδξα ηνπ Οκίινπ, γηα 4 ρξόληα κε ζπλερείο αλαλενύκελεο
ζπκβάζεηο, αξρηθά κε δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ, γεγνλόο πνπ απνηειεί πάγηα ηαθηηθή όισλ ησλ
θαηαζθεπαζηηθώλ νκίισλ γηα λα απνθνκίδνπλ ηα κέγηζηα νθέιε από ηε κηζζσηή εξγαζία κε ην ΓΠΤ θαη ηε δπλαηόηεηα
εμσρώξηαο θνξνιόγεζεο. Δπηπιένλ, νη εθπξόζσπνη ηνπ νκίινπ ζεκείσζαλ πσο νη όξνη ησλ ζπκβάζεσλ πξέπεη λα
δηέπνληαη από ην δίθαην ηεο ρώξαο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν όκηινο. Βεβαίσζαλ έηζη γηα ην ηη έρνπκε λα
πεξηκέλνπκε ζηε ζπλέρεηα κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ κηζζσηώλ ηερληθώλ ζε έλαλ όκηιν πνπ, θαηά δήισζε ηνπ
ηδίνπ, απηή ηε ζηηγκή ην 50% ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ εθηειείηαη ζην εμσηεξηθό.
Ο όκηινο ΕΛΛΑΚΣΩΡ – εγέηεο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ –επηρεηξεί λα θαηνρπξώζεη επηζεηηθά θαη κε ηε κνξθή γξαπηήο
ζύκβαζεο, ηελ θαηάξγεζε θάζε δηθαηώκαηνο ησλ εξγαδόκελσλ κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ (αζθάιηζε, θαηαβνιή
απνδεκίσζεο απόιπζεο ιόγσ «κε αλαλέσζεο ζύκβαζεο» θαη ην λνκηθό όξην αξηζκνύ απνιύζεσλ, ιήςε ηεο λόκηκεο άδεηαο
κε ακνηβή, άδεηεο ηνθεηνύ θαη ινρείαο γηα ηηο γπλαίθεο, άδεηεο αζζελείαο ή ιόγσ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο, ηππηθό σξάξην
κηζζσηνύ, θόζηνο ππεξσξηώλ). Αλ επνδσζεί ε πξνζπάζεηα απηή ζα έξζεη λέν θαζεζηώο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ νκίινπ,
ελώ ζα απνηειέζεη πηιόην γηα όιν ηνλ θιάδν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα γεληθεπηεί. Η ζύκβαζε απηή θαη νη όξνη ηεο δελ
απνηεινύλ εμαίξεζε. πλνςίδνπλ κε ηνλ πην θξαπγαιέν ηξόπν ην εθηαιηηθό κέιινλ ησλ ειαζηηθώλ εξγαζηαθώλ

ζρέζεσλ πνπ επηδηώθεη λα επηβάιιεη ην θεθάιαην θαη ε Δ.Δ., κε ηε ζηήξημε όισλ ησλ δηαδνρηθώλ θπβεξλήζεσλ πνπ
έρνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπο. Οη θαηαζθεπαζηηθνί όκηινη θαη ζπλνιηθά ην θεθάιαην ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν, ζηε δηάξθεηα
ηεο ηειεπηαίαο 15εηίαο κεηέηξεςαλ ην «κπινθάθη» ζην βαζηθό ηνπο όπιν γηα λα ζπγθαιύπηνπλ ζρέζεηο εμαξηεκέλεο κηζζσηήο
εξγαζίαο, ζηελ θύξηα κνξθή ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα ηνπο κηζζσηνύο κεραληθνύο θαη ηερληθνύο. Η αζηηθή πνιηηηθή ζρεδηάδεη
λα ην γεληθεύζεη ηα εξρόκελα ρξόληα θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. Πξόζθαην παξάδεηγκα ε θπβεξλεηηθή ξύζκηζε γηα
εξγαζία ζην Δεκόζην πξνζσπηθνύ Καζαξηόηεηαο κε ΔΠΤ.
Ζ επίζεζε ζηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επίζεζεο κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηεο
θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ –ΑΝΔΛ αλέιαβε, γηα ινγαξηαζκό ηνπ θεθαιαίνπ λα θάλεη ηε
βξώκηθε δνπιεηά πνπ δελ πξόιαβαλ λα νινθιεξώζνπλ νη πξνεγνύκελεο αζηηθέο θπβεξλήζεηο. Πξνρσξά ζηελ ηειηθή
επζεία γηα ηε ζπληξηβή όζσλ δηθαησκάησλ απέκεηλαλ. Σν ηειηθό λνκνζρέδην γηα ην αζθαιηζηηθό πνπ έξρεηαη ηηο
επόκελεο κέξεο είλαη αθόκα πην άζιην από ην αξρηθό ζρέδην. Τινπνηεί ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ
θαηεπζύλζεσλ ηεο ΕΕ γηα ην αζθαιηζηηθό, ηελ αληαπνδνηηθόηεηα. Φέξλεη λέεο απαιιαγέο θξάηνπο θαη εξγνδνηώλ από ηα
αζθαιηζηηθά «βάξε», επηβάιιεη απμήζεηο εηζθνξώλ θαη κεηώζεηο ζπληάμεσλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. Δηαιύεη όηη έρεη
απνκείλεη από ηνλ θνηλσληθό ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο, πεηάεη άλεξγνπο θαη απηναπαζρνινύκελνπο κεραληθνύο-ηερληθνύο
εθηόο επαγγέικαηνο, ηζαθίδεη λπλ θαη κειινληηθνύο ζπληαμηνύρνπο, δελ εμαηξεί θαλέλαλ θιάδν! Γη’ απηό ην ηειηθό ζρέδην έρεη
ηε ζηήξημε ησλ εξγνδνηηθώλ νξγαλώζεσλ, ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ! Μαδί κε ην αζθαιηζηηθό έξρνληαη λένη
δπζβάζηαρηνη έκκεζνη θαη άκεζνη θόξνη γηα όπνηνλ έρεη αθόκα ζηαζεξή δνπιεηά θαη κηζζό πάλσ από ηνλ θαηώηαην.
θίγγεη ε ζειηά ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ, έξρνληαη λέεο ηδησηηθνπνηήζεηο, λέν ηζάθηζκα κηζζώλ θαη εξγαζηαθώλ ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ. Όια απηά έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ ζηε βαξβαξόηεηα ηεο αλεξγίαο, ησλ κηζζώλ πείλαο, ησλ
ειαζηηθώλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ κε ην ΔΠΤ θαη ηεο εθαξκνγήο όινπ ηνπ αληεξγαηηθνύ νπινζηαζίνπ πνπ έρεη ςεθηζηεί κέρξη
ζήκεξα, νδεγώληαο καο ζηελ εμαζιίσζε, ελώ ζσξαθίδεηαη ε θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ.

εθώλνπκε ςειά ηε ζεκαία ησλ αλαγθώλ καο! Ζ επίζεζε δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο. Σν
δίθην καο ζα θξηζεί ζηνπο δξόκνπο ηνπ αγώλα!
Η αληηιατθή πνιηηηθή ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα, αλεμάξηεηα, από ην πνηνο βξίζθεηαη ζην ηηκόλη ηεο δηαθπβέξλεζεο. Πιένλ
γλσξίδνπκε όινη θαιά ηη ζεκαίλεη ε δήζελ ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ην απνηέιεζκά ηεο! άξσκα θάζε
εξγαηηθνύ, αζθαιηζηηθνύ δηθαηώκαηνο ζην όλνκα ηεο πεξηβόεηεο αλάπηπμεο. Σελ ίδηα ώξα είκαζηε αληηκέησπνη κε ηελ
θαηαζηνιή ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο, λέα κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο ιατθήο πάιεο κε αθνξκή ηηο επηζέζεηο ζηηο Βξπμέιιεο. Ζ
πείξα καο έρεη δείμεη όηη ηέηνηεο ελέξγεηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κπαίλνπλ νη ιανί ζην γύςν θαη γηα λέεο αηκαηεξέο
ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο θαη πνιέκνπο, πνπ γελλνύλ ηελ πξνζθπγηά.
Έρνπκε απέλαληί καο ηνλ ίδην ερζξό, ηελ άξρνπζα ηάμε θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο. Ο κνλαδηθόο θηινιατθόο δξόκνο είλαη
ν δξόκνο ηεο ξήμεο. ' απηή ηελ θαηεύζπλζε, πεηάκε ζηα ζθνππίδηα ην λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ πνιηηηθή
ηεο, κπινθάξνπκε ηε λέα επίζεζε ζηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα κε ηηο απαξάδεθηεο ζπκβάζεηο γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο κε κπινθάθη. Βαδίδνπκε καδί κε ηνλ ηαμηθό πόιν ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, ην ΠΑΜΔ γηα ηελ αλαζύληαμε
ηνπ θηλήκαηνο θαη ηε ζπγθξόηεζε ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο πνπ βαδίδεη καρεηηθά ελάληηα ζηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν, ηα
κνλνπώιηα, ηελ ΔΔ θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θόκκαηα πνπ ηα ζηεξίδνπλ.









Καλείο εξγαδόκελνο λα κελ ππνγξάςεη ίδην ή παξόκνην ζπκθσλεηηθό ζαλ απηό πνπ πξνσζεί ν όκηινο ΕΛΛΑΚΣΩΡ. Άκεζε
αλάθιεζε ηεο απόιπζεο ηεο ζπλαδέιθνπ.
Καηάξγεζε ηεο πιεξσκήο κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ. Καλνληθέο πξνζιήςεηο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ.
Μείσζε ησλ σξώλ εξγαζίαο (35σξν, 5λζεκεξν, 7σξν).
Να απνζπξζεί ην λνκνζρέδην – ιαηκεηόκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε.
Επίδνκα αλεξγίαο γηα όινπο (θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε κπινθάθη θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο) γηα όζν δηαξθεί ε
αλεξγία. Ο ρξόλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη σο ρξόλνο αζθάιηζεο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. Δσξεάλ
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο άλεξγνπο, ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο.
Άκεζε δξαζηηθή κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ κε βάζε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο! Καηάξγεζε
όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθσλ λνκώλ. Όρη ζηα επαγγεικαηηθά ηακεία. Όρη ζηελ αληαπνδνηηθόηεηα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.
Απνθιεηζηηθά δεκόζηα, θαζνιηθή ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ζηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο. Απνθιεηζηηθά
δεκόζηα δσξεάλ πγεία-πξόλνηα κε θαηάξγεζε ησλ εηζθνξώλ ζηνλ θιάδν πγείαο.
Έμσ ηα Σακεία από ην ρξεκαηηζηήξην, έμσ ην ΣΜΕΔΕ από Σξ. Αηηηθήο θαη Εζληθή. Πιήξεο θάιπςε ησλ απσιεηώλ ησλ
απνζεκαηηθώλ από ην θξάηνο θαη ην κεγάιν θεθάιαην.
Πάγσκα ησλ ρξεώλ πξνο ηηο ηξάπεδεο – δεκόζην – ΣΜΕΔΕ - ΟΑΕΕ, ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΣΕ-ΕΤΔΑΠ) γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο, ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο θαη ηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο όζν δηαξθεί ε θξίζε.
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