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ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

 

Η Οικονοµική Κρίση  στην Ελλάδα αποτελεί τον τελευταίο χρόνο ένα µόνιµο 

θέµα στα δελτία  ελληνικών ,ευρωπαϊκών και παγκόσµιας εµβέλειας  ΜΜΕ. 

Η ιστορική περίοδος σε ότι έχει να κάνει µε οικονοµικές αλλά και κοινωνικές 

εξελίξεις και αλλαγές  στην Ελλάδα τείνει να έχει νέα χρονική οριοθέτηση. 

Την Προ Μνηµονίου Εποχή  και την Μετά  Μνηµονίου Εποχή. Σε ότι έχει να 

κάνει µε το θέµα του σηµερινού Σεµιναρίου και πιο ειδικά για την ενότητα που 

συζητούµε αυτή την στιγµή ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ και 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – Η Εφαρµογή της Συµφωνίας –πλαίσιο για µια 

αγορά χωρίς αποκλεισµούς από την µια πλευρά είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

συζητάς σήµερα µετά από την νοµοθετική υποβάθµιση που έχει δεχθεί ο όρος 

και η έννοια συλλογική διαπραγµάτευση, συλλογική σύµβαση και από την άλλη 

πλευρά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στην δεδοµένη χρονική στιγµή να συζητάς 

εκ µέρους των εργαζοµένων, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που 

υπάρχουν, µε την έννοια ότι υπάρχει πλήρης ευθυγράµµιση στις επιδιώξεις 

στόχων της κυβερνητικής της εργοδοτικής πλευράς και των εκπροσώπων 

των πιστωτών της Ελλάδας της Τρόικας της ΕΕ και του ΔΝΤ.  

Οι πολύ σοβαρές µειώσεις αποδοχών στο Δηµόσιο, τις Δηµόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισµούς (ΔΕΚΟ) και γενικά στον ευρύτερο Δηµόσιο 

Τοµέα, οι πολύ σοβαρές  µειώσεις αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα µέσω των 

«επιχειρησιακών»συµβάσεων η την ντεφάκτο επιβολή ακόµα και χωρίς 

διαπραγµάτευση µείωση µισθών και ηµεροµισθίων στο ιδιωτικό τοµέα,  οι 

περικοπές στις συντάξεις, η βίαιη κρατική παρέµβαση στο σύστηµα των 

ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και το πάγωµα των µισθών, η 

ουσιώδης µείωση της διαπραγµατευτικής δύναµης των µαζικών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι προφανής.  

Οι εργαζόµενοι είναι ο κύριος στόχος των µέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε 

ισχύ, όπως η ανατροπή της ιεράρχησης των ΣΣΕ µέσω της δυνατότητας 

απόκλισης των όρων τους, η κατάργηση κατωτάτων ορίων προστασίας, η 

προώθηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης, η διευκόλυνση των απολύσεων, η 

αποδυνάµωση της προστασίας του µισθού και της αποζηµίωσης. 

Εξάλλου, η απορύθµιση των κανόνων που διέπουν τη δεσµευτική ισχύ των 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας και ιδιαίτερα η αποδυνάµωση της ισχύος 

των κλαδικών ΣΣΕ, θα έχει ως συνέπεια τον κατακερµατισµό και την 

αποδυνάµωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, η οποία θα προκαλέσει 

έναν ιδιότυπο και επικίνδυνο ανταγωνισµό των κατωτάτων ορίων αµοιβής και 

εργασίας τόσο σε κλαδικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και θα οδηγήσει σε 

νόθευση του υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων. 

                                              



Η πολιτική εξόδου από την οικονοµική κρίση δεν πρέπει να αποτελεί µια 

αµιγώς δηµοσιονοµική και λογιστική δέσµη µέτρων, αλλά πρέπει να 

εξασφαλίζει, µέσω δηµοκρατικών διαδικασιών την κοινωνική πρόοδο και να 

επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Οι 

κοινωνικοί στόχοι, που περιλαµβάνουν την πλήρη και αξιοπρεπή απασχόληση 

µε όρους ισότητας, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία και την 

κοινωνική πρόοδο συνδέονται αναπόσπαστα µε τους οικονοµικούς στόχους 

και είναι καθοριστικοί για την αποτελεσµατικότητα των οικονοµικών στόχων. 

Η οικονοµική συνοχή στηρίζεται στην κοινωνική συνοχή. Η επιχειρούµενη 

αποδυνάµωση των συνδικάτων και η απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων 

δεν θα εισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη, αλλά θα οδηγήσει µε βεβαιότητα 

στην κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής και τη διασάλευση της κοινωνικής 

Ειρήνης σε µία κρίσιµη για τη χώρα συγκυρία. 

Η συζήτηση µας σήµερα, γίνεται λίγο µετά την τελευταία Σύνοδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα µήνα πριν την νέα Σύνοδο η οποία πρόκειται να 

λάβει σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε  το «Σύµφωνο της Λιτότητας» που 

εισηγήθηκε η Γαλλογερµανική πλευρά. Αν υπερισχύσουν αυτές οι προτάσεις 

,η ανεργία θα εκτοξευθεί, θα µειωθούν οι µισθοί & συντάξεις για πάντα, το 

κοινωνικό κράτος θα µικρύνει ακόµα περισσότερο µέσω της µείωσης όλων 

των κοινωνικών δαπανών ,η κοινωνική συνοχή θα δεχθεί ακόµα µεγαλύτερη 

επίθεση. Αποτέλεσµα όλων αυτών θα είναι η διεύρυνση της ύφεσης. 

 

Ο Ρόλος του ΕΚΑ 

 

Το ΕΚΑ λόγο της µη εµπλοκής του, στην συλλογική διαπραγµάτευση για την 

υπογραφή συλλογικών συµβάσεων εργασίας που αποτελεί µια από τις κύριες 

δραστηριότητες τόσο της ΓΣΕΕ σε εθνικό επίπεδο, όσο και των Οµοσπονδιών 

και Σωµατείων σε κλαδικό και Επιχειρησιακό επίπεδο έχει ένα άλλο 

διαφορετικό ρόλο να διαδραµατίσει. Εκ της ιδιότητας του θα µπορούσε να 

προσπαθήσει να δηµιουργήσει  πάντως µια δική του ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΑΡΤΑ  

δικαιωµάτων και δράσεων σε συνεργασία µε τον Δήµο ,την Περιφέρεια, τα 

Σωµατεία µέλη του που αποτελούν την µεγάλη του  δύναµη του αλλά  και 

άλλους φορείς. 

Μια ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΑΡΤΑ δικαιωµάτων και δράσεων 

• για τους εργαζόµενους εκείνους που πλήττονται από την κρίση,  

• για τους µετανάστες που αντιµετωπίζουν ακόµη µεγαλύτερους 

κοινωνικούς αποκλεισµούς από τους υπόλοιπους εργαζόµενους,  

• για τους νέους εργαζόµενους που αντιµετωπίζουν ένα είδους 

ρατσισµού αν σκεφθούµε ότι την τελευταία δεκαετία και παραπάνω 

έχουν γίνει στόχος όλων των λεγόµενων «µεταρρυθµίσεων» που 

συρρικνώνουν εργασιακά ,ασφαλιστικά, δηµοκρατικά δικαιώµατα τους 



• για τους εργαζόµενους θύµατα των εργατικών ατυχηµάτων. 

 

 Αυτό σήµερα αποτελεί µια επείγουσα ανάγκη που µπορεί να είναι παράλληλη 

µε την άλλη δραστηριότητα του ΕΚΑ που είναι η οργάνωση της πάλης των 

εργαζοµένων για τα δικαιώµατα τους, για τις συνέπειες του µνηµονίου και της 

κρίσης στις ζωές των εργαζοµένων στην µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας την 

Αθήνα. 

 Το ζητούµενο  δεν είναι να βοηθηθούν στα πλαίσια µιας ευηµερούσας 

πολιτείας µόνον οι λιγότερο τυχεροί, οι άρρωστοι, οι αδύναµοι. Το ζητούµενο 

σήµερα είναι να µην είναι κανένας µόνος του, ανυπεράσπιστος, εκτεθειµένος 

στην καταιγίδα της κρίσης, των απολύσεων, της φτώχειας. Ένα τέτοιο κίνηµα 

µπορεί να έχει την δοµή δικτύου πολλαπλών µικρών τοπικών η και 

µεγαλυτέρων πανελλαδικών πρωτοβουλιών από επισήµους φορείς (πχ 

Αυτοδιοίκηση), κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς η και εθελοντικές 

οµάδες. Ιδέες για πρωτοβουλίες υπάρχουν, εµπειρία αρκετή παγκόσµια και 

λίγη ελληνική. Ενδεικτικά και χύµα αναφέρω τράπεζες τροφίµων και ρούχων, 

βοήθεια στο σπίτι, τοπικά οµόλογα, Ηθική Τράπεζα και τα πιο 

«προχωρηµένα» συστήµατα τοπικών ανταλλαγών έξω από την αγορά όπως 

είναι το LETS (Local Exchange Trading System) στην Αγγλία, τα ιταλικά 

G.A.S. µε οµάδες γειτόνων που εκ περιτροπής ψωνίζουν χονδρικά, το Τοπικό 

Εναλλακτικό Χρήµα (πρόσφατα στην χώρα µας από οµάδα πολιτών Βόλου), 

ανταλλακτήρια αλληλεγγύης που υπάρχουν και σε γειτονιές της Αθήνας ήδη, 

κλπ. 

Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να χαιρετίσω την σηµερινή συνάντηση µας µε 

την ελπίδα οι προβληµατισµοί µας να συνεισφέρουν όσο περισσότερο 

µπορούµε στις ελπίδες και τους αγώνες των εργαζοµένων των δύο χωρών. 

 

 

 

 


