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Θέμα: «Θαηάζεζε απόςεσλ γηα ζέκαηα πνπ έζεζε ε Ο.Θ.Δ. ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.» 

τεη.: Τπ. αξηζκ πξση. 2591/30-06-2016 έγγξαθν ζαο θαη ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Ο.Θ.Δ.   

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ καο 

γηα πιεζώξα ζνβαξώλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαζώο θαη ηελ πιεηνςεθία 

ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ θαη ησλ Γεσηερληθώλ, ην Παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη ηνπο 

θεληξηθνύο άμνλεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ, γύξσ από ηνπο νπνίνπο πηζηεύεη όηη ζα πξέπεη λα θηλεζνύλ 

νη πξνηάζεηο καο πξνο ηελ Δπηηξνπή Αλεμαξηήησλ Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο πνπ 

έρεη ζπζηαζεί, θαζώο θαη νη όπνηεο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζρεδηάδνληαη. 

Ζ ρώξα καο δηέξρεηαη κηα πνιπεηή νηθνλνκηθή θξίζε, ζύκαηα ηεο νπνίαο σο επί ην πιείζηνλ είλαη 

νη εξγαδόκελνη (κέξνο απηώλ θαη νη ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί) νη νπνίνη κε ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ 

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, όια απηά ηα ρξόληα, ππέζηεζαλ κεγάιεο κεηώζεηο 

κηζζώλ, δπζκελείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, αλεξγία, εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, κεξηθή απαζρόιεζε, 

κεηαλάζηεπζε ζην εμσηεξηθό θ.α. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ ζε γεληθέο 

γξακκέο όζνλ αθνξά: 

 

 Σις ζσλλογικές διαπραγμαηεύζεις. 

Πξέπεη λα επαλέιζνπλ νη ειεύζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ε εξγαζηαθή δηαηηεζία ελώ 

παξάιιεια ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ηε ζύλαςε αηνκηθώλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο πνπ απνδηνξγαλώλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θη εληζρύνπλ ηελ απζαηξεζία 

ησλ εξγνδνηώλ. Απηή ε άπνςε πξνέξρεηαη από ηελ εκπεηξία πνπ ππάξρεη ζε όιε ηελ θνηλσλία όια 

απηά ηα ρξόληα πξνεξρόκελε από ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ κε ηελ ιεγόκελε 

«απειεπζέξσζε» ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Απηή ε άπνςε ζήκεξα είλαη θπξίαξρε θαη ζην 88% ησλ 

Διιήλσλ πνιηηώλ όπσο απνδεηθλύεη θαη ε πξόζθαηε δεκνζθόπεζε ηεο Metron Analysis.  
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 Σις ομαδικές απολύζεις. 

Όρη πεξαηηέξσ ραιάξσζε ηνπ θαζεζηώηνο ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ, ην νπνίν αληί λα πξνζθέξεη 

πξνζηαζία ζηνπο εξγαδνκέλνπο απνηειεί κνριό πίεζεο ηνπ εξγνδόηε πξνο ηνπο απηνύο. 

Δπηπξόζζεηα δελ πξέπεη λα κεησζεί ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ιόγσ απόιπζεο θαη ηνπιάρηζηνλ λα 

δηαηεξεζνύλ σο έρνπλ θαη αλ γίλεηαη λα βειηησζνύλ ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

απόιπζε ηνπο (ύςνο απνδεκίσζεο, επηδόκαηα αλεξγίαο θ.α.). 

 

 Σον καηώηαηο μιζθό. 

Ο θαηώηαηνο κηζζόο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηόζν ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, όζν 

θαη ηε δεκηνπξγία θηλήηξνπ απόδνζεο ζηελ εξγαζία ηνπ. Οη ρακεινί θαηώηαηνη κηζζνί ζήκεξα δελ 

παξέρνπλ θαλέλα θίλεηξν απόδνζεο ζηνλ εξγαδόκελν θαη ηαπηόρξνλα νδεγνύλ ην επηζηεκνληθό 

πξνζσπηθό θαζώο θαη απηό πνπ δηαζέηεη θάπνηα εμεηδίθεπζε θαη θαηάξηηζε ζην λα αλαδεηήζεη 

εξγαζία ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, πξνθαιώληαο πνιιαπιέο απώιεηεο ζηελ Δζληθή καο 

Οηθνλνκία. Απαηηείηαη ινηπόλ βειηίσζε ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ θαη όρη πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ. 

Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ θαη νη κηζζνινγηθέο σξηκάλζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα 

δηάθνξα επηδόκαηα (νηθνγελεηαθά, αδείαο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θ.ι.π.) θαη ηα δώξα Υξηζηνπγέλλσλ 

θαη Πάζρα πνπ δπζηπρώο απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ κόλν ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

 

 Ση ζσνδικαλιζηική δράζη. 

Απηή ζα πξέπεη λα είλαη αλεκπόδηζηε ρσξίο λνκηθά εκπόδηα θαη δπζρέξεηεο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο από ηνπο εξγαδόκελνπο. Σν απεξγηαθό δηθαίσκα ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηνρπξσκέλν θαη λα κπνξεί λα αζθεζεί από ηνπο εξγαδόκελνπο κε απνθάζεηο ησλ εθιεγκέλσλ 

νξγάλσλ ηνπο θαη όρη από όξγαλα πνπ δελ κπνξνύλ λα ζπγθιεζνύλ ζπρλά ώζηε λα ζπλεδξηάδνπλ 

γηα ηξέρνληα ζέκαηα (π.ρ. νη γεληθέο ζπλειεύζεηο). Αθόκα ν ζπλδηθαιηζκόο (εθπξόζσπνη 

εξγαδνκέλσλ) ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκώλ θαη ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 
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