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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo 62/ 27-06-2016 

 
 

Παρεμβαίνουμε στην καυτή ατζέντα των εργασιακών της «Επιτροπής των 
Σοφών» 

 

 
Λέμε ΟΧΙ 

- Στις μειώσεις μισθών 
- Στην κατάργηση των επιδομάτων 
- Στην κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού 
- Στην αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου 1264/82 
- Στην νέα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων 
- Στην νέα μείωση του βασικού μισθού 
- Στην χειροτέρευση του καθεστώτος των ομαδικών απολύσεων 

 

 
 

Με την 8μελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων για το νέο Εργασιακό συναντήθηκε την 
Τρίτη 21 Ιουνίου αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Σ’ αυτήν το Σωματείο 
μας εκπροσωπείται με ένα μέλος στην Εκτελεστικιή Γραμματεία τον σ.δ. Γαβριήλ Μιχαλάτο. 

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή αυτή έχει συσταθεί από το Υπ. Εργασίας και τους θεσμούς 
με στόχο την έκδοση ενός πορίσματος (τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτέμβρη 2016) στο οποίο θα 
περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα «ευθυγραμμιστεί» το ελληνικό εργασιακό θεσμικό 
πλαίσιο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για το 
Εργασιακό συμμετέχουν οι ακόλουθοι: 

 
Jan Van Ours, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Tilburg, (πρόεδρος). 
Gerhard Bosch, καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen 
Bruno Veneziani, καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Bari. 
Fernandes Monteiro, καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Ινστιτούτο Εργασίας και 
Επιχειρήσεων (Λισσαβώνα) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Lusiasa του Πόρτο. 
Wolfang Dauber, καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης. 
Ιωάννης Κουκιάδης, καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. 
Juan Jimeno, διευθυντής του Τμήματος Ερευνών της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας. 
Petro Silva Martins, καθηγητής Οικονομικών της Εργασίας στο Queen Mary College. 

 
 
 
 

 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 
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Η «καυτή ατζέντα» της Επιτροπής 
 
Η διαβούλευση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας αφορούσε κατ’ αρχήν τον 

εργασιακό χάρτη της χώρας. Το σχέδιο της Τρόικας επιπλέον, αφορά την κατάργηση όλων 
των ποσών που προστίθενται στον βασικό μισθό και επιδιώκουν να μην υπάρχει καμία 
αύξηση λόγω προϋπηρεσίας, να καταργηθούν δηλαδή οι τριετίες, αλλά και τα επιδόματα που 
έχουν απομείνει, όπως για παράδειγμα το επίδομα γάμου. 

Χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κινδυνεύον να χάσουν 
τριετίες και επιδόματα (δηλαδή από 175 εως 234 ευρώ) αν περάσει η σκληρή γραμμή του 
ΔΝΤ στις διαπραγματεύσεις του Φθινοπώρου για τις αλλαγές στα εργασιακά.  

Επιπλέον, στον αέρα θα βρεθεί και το επίδομα γάμου (58,6 ευρώ) για όσους λαμβάνουν 
τον κατώτατο μισθό. Μέχρι το τέλος του 2016 το επίδομα προστατεύεται από την Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η ισχύς της εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου. 

 
Ο σκοπός της διαβούλευσης ήταν να συνεκτιμήσουν οι «Σοφοί» τις απόψεις των 

κορυφαίων συνδικάτων της χώρας στα υπό κρίση θέματα, τα κυριότερα των οποίων είναι: 
 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

Το τριήμερο 18-20 Ιουλίου η διεθνής «Επιτροπή των Σοφών» για τα εργασιακά 
επιστρέφει στην Αθήνα, αυτή τη φορά με τις πρώτες απόψεις της καυτής ατζέντας στις 
αποσκευές της.  

Οι «Σοφοί» καλούνται να συντάξουν μέχρι τις 18 Ιουλίου τις πρώτες αναφορές με τις 
απόψεις τους για τα κρίσιμα κεφάλαια της διαβούλευσης. Καθεστώς ομαδικών απολύσεων, 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, συνδικαλιστικός νόμος και κατώτατος μισθός μπαίνουν στο 
μικροσκόπιο αναζητώντας τις αντίστοιχες «βέλτιστες πρακτικές» σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο και να προτείνουν αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις για την Ελλάδα.  

Για τις ομαδικές απολύσεις αναζητείται συμβιβαστική λύση, ώστε η έγκριση η 
απόρριψη των αιτημάτων για ομαδικές απολύσεις να ανατεθεί σε έναν ανεξάρτητο φορέα 
(ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ) προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμειξη του υπουργείου εργασίας, όπως 
αξιώνει το ΔΝΤ. 

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 

Ωστόσο η περαιτέρω ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων μέσω συμβάσεων 
νέου....τύπου, όπως η «μικροεργασία» στην οποία προβλέπονται πολύ χαμηλές αμοιβές 
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, τα «συμβόλαια μηδενικών ωρών» που αντιστοιχούν σε 
απασχόληση όποτε επιθυμεί ο εργοδότης, καθώς και διάφορες παραλλαγές αυτών, όπως 
«συμβόλαια λίγων ωρών» ή «συμβόλαια με το τηλέφωνο» είναι ορισμένα από τα μέτρα που 
θα θεσμοθετηθούν και θα ισχύουν από το νέο έτος. Η θεσμοθέτηση μοντέλων ευέλικτης 
απασχόλησης είναι στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων και είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για 
να μειωθούν οι μισθοί. 

«ΟΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Διαδεδομένη μορφή ελαστικής απασχόλησης αποτελούν οι λεγόμενες «mini jobs» ή 
«οριακή απασχόληση» που αμείβονται εως 450 ευρώ/μήνα. Με αυτή τη μορφή 
απασχολούνται περίπου επτά εκατομμύρια εργαζόμενοι κυρίως στο χονδρικό και λιανικό 
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εμπόριο, τη συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, 
ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική μέριμνα.  

Σύνηθες φαινόμενο αποτελούν οι λεγόμενες συμβάσεις «μηδενικών ωρών» (zero hour 
contracts) στις οποίες δεν καθορίζεται το ωράριο εργασίας! Η εργασία δίνεται όποτε αυτό 
απαιτείται από τις ανάγκες της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι πληρώνονται μόνο για τις 
ώρες που εργάστηκαν. Με άλλα λόγια οι εργαζόμενοι είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι στον 
εργοδότη, δεν ξέρουν ούτε πότε ούτε πόσες ώρες θα δουλέψουν και αμείβονται με ψίχουλα. 

 

 
Η τεκμηριωμένη άρνησή μας στο προτεινόμενο αντεργατικό και 

αντιαναπτυξιακό πλαίσιο 
 

 

Η θέση που εκφράστηκε από τον εκπρόσωπό μας ήταν ότι η κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει η Ελληνική Οικονομία δεν ευθύνονται οι εργασιακές σχέσεις αλλά κυρίως η 
δημοσιονομική διαχείριση και η συνακόλουθη έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών προς το 
Ελληνικό Κράτος. Για το λόγο αυτό καλέσαμε την Επιτροπή να παρεκκλίνει του αρχικού της 
σκοπού και αν πραγματικά θέλει να βοηθήσει την Ελληνική Οικονομία να ξεφύγει από το 
τέλμα θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση κατάρτισης ενός αναπτυξιακού σχεδίου το 
οποίο θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ελληνική Οικονομία και θα 
επαναφέρει σε φιλεργατική κατεύθυνση το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων.  

Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι αλλαγές οι οποίες συζητούνται για τα εργασιακά δεν 
πρόκειται να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς έχουν σε μεγάλο βαθμό 
εφαρμοστεί ήδη στον ευαίσθητο, για την Οικονομία, χώρο των Τραπεζών από την αρχή της 
κρίσης και συγκεκριμένα τονίστηκε ότι: 

 η δραματική μείωση των τραπεζοϋπαλλήλων (στο 1/3 του συνολικού πληθυσμού) από 
την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, 

  η συγχώνευση Τραπεζών και η συρρίκνωση του Κλάδου, 

 το κλείσιμο των Συνεταιριστικών Τραπεζών – απολύσεις προσωπικού, 

 τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου – «οικειοθελών παραιτήσεων», 

 η μισθολογική μείωση και οι εναλλακτικές μορφές απασχόλησης 
δεν βοήθησαν ουσιαστικά τον κλάδο να ανακάμψει παρά την ολοκλήρωση δύο 
προγραμμάτων ανακεφαλαιοποίησης τωγν συστημικών Τραπεζών.  

Κλείνοντας την εισήγησή μας τονίσαμε ότι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο είναι το 
σημαντικότερο στοιχείο σε μία Οικονομία και ως παράδειγμα παραθέσαμε τη Eurobank 
όπου χάρη στο υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει αποτέλεσε πόλο έλξης 
για τους ξένους επενδυτές με αποτέλεσμα να την εμπιστευθούν διεθνούς εμβέλειας σχήματα 
που την έχουν καταστήσει την πλέον ιδιωτικοποιημένη ελληνική Τράπεζα. 

Σημειώσαμε με έμφαση επιπλέον ότι: 

 Πολλαπλασιαμό των «λουκέτων» και αύξηση της ανεργίας, προοιωνίζονται οι 
μεγάλες αυξήσεις στη φορολογία και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, παράλληλα 
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με τις μειώσεις στη συνταξιοδοτική δαπάνη που θα εφαρμοστούν πλήρως μέσα στο 
επόμενο δίμηνο. 

Αντί λοιπόν νέων υφεσιακών και αντιπαραγωγικών μέτρων με μόνιμα θύματα τον 
κόσμο της εργασίας, θα’ πρεπε επιτέλους και οι ειδήμονες «Σοφοί» να δούν την αναπτυξιακή 
διέξοδο για τη χώρα. 

Μετά την περιπέτεια της πρώτης αξιολόγησης που τράβηξε σε μάκρος και έφερε ένα 
νέο μνημόνιο, το οποίο πέρα από τα δεινά του και την, χωρίς αμφισβήτηση, λάθος συνταγή 
του, επήλθε μία ανάσα για τη χώρα. Μία «παύση» στο κλίμα της αβεβαιότητας με την 
καλλιέργεια αμυδρών ή ισχυρών ελπίδων ότι οδεύουμε προς την ανάπτυξη. 

Αυτό το κλίμα που άρχισε να εμφανίζεται δειλά-δειλά όχι μόνο δεν πρέπει να 
ανακοπεί, αντίθετα θα πρέπει να ενισχυθεί σε μία ιδιαίτερα κομβική περίοδο για την Ελλάδα 
και ολόκληρη την Ευρώπη μετά το «σοκ και δέος» που δημιούργησε το πρόσφατο «BREXIT». 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς , 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

 

      Στάθης Χαρίτος           Γιάννης Σιδεράτος 


