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Ένα από τα επίμαχα θέματα της διαπραγμάτευσης Τρόικας και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ είναι αυτό της επαναφοράς των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και
της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση επικα-
λείται συχνά τις «βέλτιστες ευρωπαϊκές  πρακτικές». Βέβαια, τα κυβερνητικά στε-
λέχη ξεχνούν να αναφέρουν ότι σε ολόκληρη την ΕΕ καταγράφεται υποχώρηση
των ΣΣΕ, ραγδαία εξάπλωση των «ευέλικτων» εργασιακών σχέσεων, αύξηση της επι-
σφάλειας και ταυτόχρονη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. Η επίθεση στη
συλλογική διαπραγμάτευση δεν είναι «εθνικό» πρόβλημα, δεν συμβαίνει μόνο στη
χώρα μας, αλλά αποτελεί συνολική επιδίωξη του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, έτσι ώστε
να συμπιεστεί το εργατικό κόστος. Επίσης, μια τάση που εμφανίστηκε από τη δεκαετία
του 1990 και έπειτα είναι να διενεργούνται ΣΣΕ περισσότερο σε τοπικό και επιχει-
ρησιακό επίπεδο παρά σε κλαδικό ή εθνικό. Κι αυτό γιατί οι εργοδότες προσπαθούν
να εκβιάζουν τους εργαζομένους σε επίπεδο επιχείρησης, παρά να τους αντιμετω-
πίζουν σε κλαδικό επίπεδο όπου μπορούν να υπάρχουν πιο ισχυροί αγώνες.

Η επαναφορά του θεσμικού πλαισίου δεν είναι κάτι αμελητέο· πρέπει να απο-
τελεί αίτημά μας σε αυτή τη φάση. Ωστόσο δεν θα λύσει από
μόνη της το πρόβλημα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Το
πιο σημαντικό, κι αυτό που θα κρίνει τελικά το θέμα των
ΣΣΕ, είναι η συλλογική πάλη που πρέπει να αναπτύξουμε
στους χώρους δουλειάς απέναντι στην ατομική διαπραγ-
μάτευση που θέλουν να μας επιβάλουν οι εργοδότες.

Μια σύντομη ιστορική αναφορά
Οι ΣΣΕ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς
για τη ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα στους εργοδότες, που
κατέχουν το κεφάλαιο και τα μέσα παραγωγής, και στην εργατική τάξη, που πουλάει
την εργατική της δύναμη. Οι καταβολές του θεσμού βρίσκονται στα μέσα του 19ου
αιώνα και σχετίζονται με την ανάπτυξη του μαζικού οργανωμένου συνδικαλισμού.
Από τις παράνομες απεργίες των εργατών εκείνης της εποχής φτάνουμε στην ανα-
γνώριση των συνδικάτων, στη θέσπιση εργατικής νομοθεσίας, στις συλλογικές δια-
πραγματεύσεις. Οι συλλογικές συμφωνίες των εργαζομένων και των εργοδοτών λει-
τούργησαν ως μέσο ρύθμισης των σχέσεων εργασίας. Αποτέλεσαν από τη μία πλευ-
ρά κατάκτηση των εργαζομένων, αφού θεσμοθέτησαν δικαιώματα, από την άλλη
όμως αποτέλεσαν μέσο για την επίτευξη «ταξικής-κοινωνικής ειρήνης», που την αξιο-
ποίησε το κεφάλαιο για να αδρανοποιεί τις εργατικές αντιδράσεις.

Στην Ελλάδα τομή σε θεσμικό επίπεδο και αφετηρία της συνδικαλιστικής νομο-
θεσίας αποτελεί ο περίφημος νόμος 281 του 1914 «Περί σωματείων», ο οποίος
τροποποιήθηκε με το νόμο 1367/1938, που εισήγαγε την υποχρέωση υπογραφής ΣΣΕ

παρουσία του Υπουργού Εργασίας. Το 1954 ο νόμος 3086 θεσμοθέτησε τα πρωτο-
βάθμια διαιτητικά δικαστήρια και επέβαλε την υπογραφή ΣΣΕ από κράτος-εργοδο-
σία και εργαζομένους. Ο 3239/1955 εισήγαγε κάποια νέα στοιχεία, αλλά διατήρη-
σε τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους στη διαδικασία των ΣΣΕ. Το Σύνταγμα του 1975

καθιέρωσε για πρώτη φορά το δικαίωμα στη συλλογική αυτονομία. Ο νόμος που αν-
τικατέστησε τον 3239/1955, ο 1876/1990, δημιούργησε τον Οργανισμό Μεσολάβη-
σης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), ένα θεσμό μεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και επίλυ-
σης διαφορών. Η δημιουργία του ΟΜΕΔ και η εισαγωγή ενός συναινετικού μοντέ-

λου για τις συλλογικές ρυθμίσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο στην υποχώρηση των εργατικών αγώνων. Αυτή η υποχώρηση ήταν επί-
σης αποτέλεσμα της πολύχρονης πολιτικής πρακτικής των εργοδοτών και των πο-
λιτικών τους εκπροσώπων, οι οποίοι καλλιεργούσαν συστηματικά την ιδεολογία της
«κοινωνικής συναίνεσης», της «εργασιακής ειρήνης», της «εθνικής» αναγκαιότητας
της οικονομικής λιτότητας και του «εκσυγχρονισμού» της οικονομίας, ενισχύοντας
ουσιαστικά την εργοδοτική εξουσία και την υπερκερδοφορία του κεφαλαίου.

Μέσα από κάποιες κλαδικές απεργίες και αξιοποιώντας τη διαδικασία του ΟΜΕΔ

καταφέραμε και στον κλάδο του βιβλίου ο ΣΥΒΧΑ να φέρει τους εργοδότες στο τρα-
πέζι της διαπραγμάτευσης και να κερδίσει την πρώτη ΣΣΕ (2004).

Από τη συλλογική στην ατομική σύμβαση
Οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις έφεραν μεγάλες αλλαγές στην οργάνω-
ση της παραγωγής και στη δομή της απασχόλησης και κατά συνέπεια οδήγησαν στην
επέκταση του περιεχομένου των ΣΣΕ σε πολλά νέα θέματα, πέρα από το μισθό και

το χρόνο εργασίας. Έτσι, όροι όπως η σύνδεση μισθού-παρα-
γωγικότητας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εργαζομέ-
νων, η διαχείριση ελαστικών μορφών απασχόλησης, η διατή-
ρηση της απασχόλησης κ.ά. συμπεριλήφθηκαν στις ΣΣΕ. Αξιο-
ποιώντας αυτές τις επιμέρους ρυθμίσεις και κατακερματίζοντας
τους εργαζομένους, η πρωτοβουλία πέρασε στο μέρος των ερ-
γοδοτών.

Εδώ και αρκετά χρόνια, πριν από το ξέσπασμα της κρίσης,
βρισκόμαστε σε μια περίοδο πλήρους απορρύθμισης των ερ-
γασιακών σχέσεων όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια.

Η αποδυνάμωση των συνδικάτων και η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέ-
σεων αποτελούν κεντρική πολιτική του κεφαλαίου που εκπορεύεται στον ευρωπαϊ-
κό χώρο από μεμονωμένες χώρες, αλλά και από την ΕΕ ήδη από τις «Λευκές Βί-
βλους» του 1985 και του 1993 και μετά, με την ενθάρρυνση των πολιτικών ευελι-
ξίας της εργασίας. Οι άτυπες μορφές απασχόλησης, η ελαστική απασχόληση, τα
πολλαπλά επίπεδα μισθού και εργασιακών σχέσεων, π.χ. η μορφή του δελτίου αυ-
τοαπασχόλησης (μπλοκάκι), προκάλεσαν κατακερματισμό της εργατικής τάξης, πο-
λυδιάσπαση συμφερόντων, αδυναμία των συνδικάτων να συντονίσουν τα συμφέ-
ροντα του συνόλου των εργαζομένων και κατά συνέπεια μείωση της διαπραγμα-
τευτικής τους ικανότητας και κρίση αντιπροσωπευτικότητας.

Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης για τις δυνάμεις της εργασίας, λόγω της αυ-
ξημένης ανεργίας και της επισφαλούς απασχόλησης, συνέβαλε στην αποδιάρθρω-
ση των σωματείων του ιδιωτικού τομέα και στην παθητικοποίηση στο χώρο του δη-
μόσιου τομέα. Η αποδυνάμωση των συνδικάτων, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται
και στις δικές τους αδυναμίες, συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση της συνδικαλιστι-
κής πυκνότητας. Το αποτέλεσμα ήταν η αποδυνάμωση της συλλογικότητας, των
αξιών της αλληλεγγύης και της αγωνιστικής διεκδίκησης για τη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης. Εμπεδώθηκε στη συνείδηση μεγάλου κομματιού της εργατικής
τάξης, και ειδικότερα των νεότερων γενιών, μια ατομοκεντρική αντίληψη και ερμη-
νεία της κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία οδήγησε στην αποδοχή της ατομικής
διαπραγμάτευσης, στην αγωνιστική                     ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ —>
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αδρανοποίηση, στην κοινωνική παθητικότητα και σε μια συμπεριφορά εργαζομένου
που θα ζητιανεύει από την κρατική και εργοδοτική εξουσία.

Οι ΣΣΕ τα χρόνια της κρίσης
Μια σοβαρή πλευρά των συνεχών νομοθετικών παρεμβάσεων από το 2010 και με-
τά, στο πλαίσιο των Μνημονίων, ήταν η μείωση του εργατικού κόστους μέσα από το
πετσόκομμα των μισθών και την πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.
Έτσι, μειώθηκαν οι κατώτατοι μισθοί κατά 22% (και 32% για τους νέους κάτω των 25

ετών) σε σχέση με τους ισχύοντες κατώτατους μισθούς της Εθνικής Γενικής Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2008-2010, ενώ η ΕΓΣΣΕ έχασε τον
καθολικό και δεσμευτικό της χαρακτήρα ως προς τους μισθολογικούς όρους, αφού
οι όροι αυτοί δεσμεύουν μόνο τα μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που την υπο-
γράφουν.

Επίσης άλλαξε ο μηχανισμός διαμόρφωσης των κατώτατων μισθών και τροπο-
ποιήθηκε ριζικά το νομοθετικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με κυ-
ριότερα χαρακτηριστικά την κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, την
υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων έναντι των κλαδικών ή
ομοιοεπαγγελματικών, έστω και αν περιέχουν δυσμενέστερους όρους, τη διευκό-
λυνση της σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις μέ-
σω της καθιέρωσης του θεσμού της «Ένωσης Προσώπων», την κατάργηση του μη-
χανισμού κήρυξης των συλλογικών συμβάσεων ως υποχρεωτικών και τη ριζική
αλλαγή του θεσμού της Διαιτησίας (και του ΟΜΕΔ), με βασικότερη παρέμβαση, αρ-
χικά, την κατάργηση της δυνατότητας της μονομερούς προσφυγής σε αυτήν («υπο-
χρεωτική διαιτησία») και, κατόπιν –μετά την Απόφαση του ΣτΕ που επανέφερε το δι-
καίωμα αυτό–, τη θεσμοθέτηση δύο βαθμών Διαιτησίας με δικαίωμα έφεσης κατά
Διαιτητικής Απόφασης και δυνατότητα δικαστικού ελέγχου των Διαιτητικών Αποφά-
σεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των κλαδι-
κών/ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ και, αντιστρόφως, τη μεγάλη αύξηση των επιχειρη-
σιακών συλλογικών συμβάσεων, σε συνδυασμό και με την καθιέρωση της «Ένω-
σης Προσώπων» ως θεσμού «συλλογικής εκπροσώπησης» των εργαζομένων με
σκοπό την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Δηλαδή οι εργοδότες «στήνουν» Ενώ-
σεις Προσώπων με ανθρώπους δεμένους με τα συμφέροντά τους για να υπογρά-
φουν ευνοϊκές για αυτούς ΣΣΕ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, την περίοδο 2010-2014 οι εθνικές κλαδι-
κές/ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ μειώθηκαν από 65 (2010) σε 14 (2014). Την ίδια δε πε-
ρίοδο, οι επιχειρησιακές ΣΣΕ από 227 (2010) αυξήθηκαν σε 976 (2012), για να μει-
ωθούν ωστόσο σε 409 (2013) και σε 286 (2014). Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μει-
ωση του αριθμού των επιχειρησιακών ΣΣΕ έχει να κάνει με το ότι οι περισσότερες
που υπογράφτηκαν το 2012 ήταν τριετείς, ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή τους στο σύ-
νολο των υπογραφεισών ΣΣΕ είναι συντριπτικά μεγάλη και αντιπροσωπεύει το 93%.

Σήμερα λιγότερο από το 10% των εργαζομένων καλύπτεται πλέον από τις ελά-
χιστες συλλογικές συμβάσεις που έχουν απομείνει σε ισχύ, η απασχόληση έχει μει-
ωθεί σε ποσοστά λίγο πάνω από το 55% και η ανεργία εκτοξεύθηκε κοντά στο 30%,

ενώ στους νέους φτάνει το 50%. Επίσης, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι μορφές της
ελαστικής εργασίας και της μερικής απασχόλησης, που έχει ξεπεράσει το 20%. Όλα
αυτά στο όνομα της καταπολέμησης της ανεργίας, ωστόσο η ανεργία αυξήθηκε τα
τελευταία χρόνια, παρά τη λιτότητα, την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων και την
ισοπέδωση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των εργαζομένων. 

Μετά την κατάρρευση των ΣΣΕ, όπως συμπεραίνει σε έκθεσή της η Τράπεζα της
Ελλάδος, στον ιδιωτικό τομέα οι μισθοί έχουν μειωθεί 10-40% την τελευταία τριε-
τία. Πρόκειται για το ίδιο χρονικό διάστημα που η μερική απασχόληση και η εκ πε-
ριτροπής εργασία αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας σήμερα να καλύπτουν σχεδόν
το 50% των συμβάσεων εργασίας.

Πώς πρέπει να δώσουμε τη μάχη των ΣΣΕ;
Η ΣΣΕ δεν είναι μόνο ένα πλαίσιο τεχνικών όρων γύρω από το μισθό, το χρόνο ερ-
γασίας και το ωράριο, καθώς και τις θεσμικές παροχές για τις άδειες κ.ά. Έχει,

εκτός από την οικονομική πλευρά, ιδεολογικές και πολιτικές προεκτάσεις. Έχει με-
γάλη σημασία η λογική με την οποία διαμορφώνεται το πλαίσιο μιας συλλογικής σύμ-
βασης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τη διεκδικούμε και την υπογράφουμε. Για
μας αυτή η διαδικασία πρέπει να προωθεί την ενότητα των εργαζομένων, τη συνεί-
δηση του ότι τα συμφέροντά μας δεν ταυτίζονται αλλά είναι εχθρικά με τα συμφέ-
ροντα του κεφαλαίου και, τελικά, την απαίτηση να σταματήσουμε να πουλάμε την ερ-
γατική μας δύναμη και να πάρουμε τον έλεγχο της κοινωνίας στα χέρια μας.

Έτσι, τα αιτήματά μας πρέπει να έχουν στόχο την κάλυψη των σύγχρονων
αναγκών. Οι μισθοί, οι εργασιακές σχέσεις, τα θεσμικά δικαιώματα, οι κοινωνικές
παροχές δεν χωράνε στο πλαίσιο που βάζουν οι εργοδότες, στη βάση του τι θέλουν
ή τι μπορούν να δώσουν. Δεν διαμορφώνουμε αιτήματα με βάση το τι «αντέχει» η
επιχείρηση, η οικονομική κατάσταση του κλάδου, η «εθνική» οικονομία. Απαιτού-
με αύξηση των μισθών και όταν υπάρχει υψηλή κερδοφορία των επιχειρήσεων,
αύξηση της παραγωγικότητας ή του παραγόμενου πλούτου, αλλά ακόμη και όταν οι
εργοδότες και τα κέρδη τους μπορεί να μη βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση.
Αυτό που προέχει για εμάς είναι οι ανάγκες μας και τα συμφέροντά μας, το να μπο-
ρούμε να ζούμε αξιοπρεπώς.

Στη μάχη για τις ΣΣΕ παίρνουμε υπόψη μας τους κοινωνικούς συσχετισμούς,
αλλά δεν υποτασσόμαστε σε αυτούς. Δεν θα υποστείλουμε τη σημαία της διεκ-
δίκησης όσων μας ανήκουν στο όνομα της ανελέητης επίθεσης στην οποία προ-
βαίνουν τα τελευταία χρόνια οι εργοδότες, οι μνημονιακές κυβερνήσεις, το κράτος,
η ΕΕ, το ΔΝΤ.

Το πλαίσιο των αιτημάτων μας αφορά το σύνολο των αναγκών μας ως ερ-
γαζομένων. Έτσι, εκτός από τα κλαδικά αιτήματα, έχουμε και γενικότερα: οικονο-
μικά, θεσμικά, για τους ανέργους, για τα προβλήματα που η κρίση έχει δημιουργή-
σει ή οξύνει (π.χ. αποπληρωμή δανείων, χαράτσια κ.λπ.), για τον «κοινωνικό μισθό»
(υγεία, παιδεία, σύνταξη, περίθαλψη, συγκοινωνίες), ενάντια στην εργοδοτική, κρα-
τική και φασιστική τρομοκρατία (συνδικαλιστικά δικαιώματα, πολιτικές ελευθερίες).

Η διατύπωση των αιτημάτων και ο αγώνας μας για την κατάκτησή τους πρέπει
να λειτουργούν συμπληρωματικά με τα συνολικότερα προτάγματά μας, για
την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, την ανατροπή του
καπιταλισμού, τη δημιουργία ενός κόσμου ισότητας, ελευθερίας, αλληλεγγύης.
Στην κρίσιμη αυτή φάση, η πάλη για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχει
να κάνει με τη στάση του καθένα μας στο χώρο δουλειάς, ατομικά και συλλογικά.
Πρέπει να πιέσουμε με κάθε τρόπο, ώστε οι εργοδότες να καθίσουν στο τρα-
πέζι της διαπραγμάτευσης. Η ενίσχυση του αγώνα μας περνά και μέσα από την ενί-
σχυση των διαδικασιών βάσης στη λειτουργία των σωματείων. Γι’ αυτό πρέπει να επι-
διώκουμε, να ενθαρρύνουμε, να ενισχύουμε την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή
όλων των συναδέλφων στο σύνολο της δράσης του Συλλόγου.

Κανένας κλάδος, κανένα σωματείο δεν μπορεί να πετύχει από μόνο του, χω-
ρίς διακλαδικό συντονισμό και αλληλεγγύη. Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός πα-
νεργατικού μετώπου, μέσα από τον οριζόντιο συντονισμό. Στοχεύουμε στο συντονι-
σμό από τα κάτω των αγωνιζόμενων πρωτοβάθμιων σωματείων, που πρέπει να
έχουν τον πρώτο λόγο ακόμα και όταν οι ΣΣΕ υπογράφονται σε επίπεδο ομοσπονδίας.

Οι εξελίξεις στο πεδίο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (συνέχεια)

ΒΡΕΣ ΜΑΣ

prwtsynadelfwn@yahoo.gr

https://prwtsyn.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Πρωτοβουλία-Συναδέλφων-στο-χώρο-
Βιβλίου-Χάρτου-Ψηφιακών-Μέσων

https://twitter.com/prwtsynadelfwn

Τηλ.: 6943116338
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Αφορμή γι’ αυτό το σχόλιο είναι η άπο-
ψη που έχει κατατεθεί στο πλαίσιο του
Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου
-Ψηφιακών Μέσων Αττικής (και σε γενι-
κή συνέλευση) ότι η λογική διεκδίκησης
των κλεμμένων αποθεματικών είναι λο-
γική συνδιαχείρισης του εργατικού κι-
νήματος με το κράτος... Και ότι αυτό το
αίτημα δεν πρέπει να διεκδικείται από
το εργατικό κίνημα. Είναι άραγε έτσι; Θα
δούμε παρακάτω κάποια πράγματα.

Αυτή η λανθασμένη άποψη είχε ως
αποτέλεσμα να μην καταγραφεί το συ γ-
κεκριμένο αίτημα στις ανακοινώσεις του
Συλλόγου μας (για τις περσινές απερ-
γίες για το Ασφαλιστικό). Κατά τη γνώμη
μας, δεν νοείται αντιμετώπιση του Ασφα-
λιστικού από εργατική σκοπιά χωρίς την
ξεκάθαρη διατύπωση και την αποφασι-
στική διεκδίκηση αυτού του αιτήματος.

Το 2010, όταν οι εργαζόμενοι της
χώρας βρέθηκαν στη δίνη της διεθνούς
καπιταλιστικής κρίσης και μπήκαν στην
προκρούστεια κλίνη των Μνημονίων, η
περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων
άγγιζε τα 35 δισ. ευρώ. Την ίδια εποχή,
ειδικοί επί του Ασφαλιστικού υπολόγι-
ζαν ότι το ποσό που είχε λεηλατηθεί από
τα αποθεματικά των ταμείων (από τη δη-
μιουργία τους μέχρι τότε) από το λη-
στρικό μπλοκ κράτους-τραπεζών-εργο-
δοτών έφτανε τα 65 δισ. – ήταν δηλαδή
σχεδόν διπλάσιο. Παρ’ όλα αυτά, το αν-
τεργατικό μπλοκ, σε αγαστή σύμπνοια
με τις ελληνικές κυβερνήσεις, τους «έγ-
κριτους» ειδήμονες του ΔΝΤ και τους τε-
χνοκράτες της ΕΕ, προσπαθεί ανερυ-
θρίαστα να πείσει τους εργαζομένους
ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι
βιώσιμο και ότι πρέπει να αποδεχτούν
περικοπές στις υφιστάμενες και μελ-
λοντικές συντάξεις, αύξηση των εισφο-
ρών και της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Περισσό το θράσος τους και πολλα-
πλοί οι στόχοι αυτής της προσπάθειας –
οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να τα
αποκαλύψουν και να τα αντιπαλέψουν.

Ζήτημα πρώτον. Πρέπει το εργατικό κί-
νημα να «θυμίζει» αυτά τα 65 δισ.; Αλί-
μονο αν δεν το κάνει. Τα αποθεματικά
των ταμείων προέρχονται από τις ει-
σφορές και αυτές από τον ιδρώτα των
εργαζομένων. Είναι ένας «κουμπαράς»
που δημιουργήθηκε διαχρονικά από τη
δουλειά τους, ένα τμήμα της υπεραξίας
που τους υπεξαιρέθηκε όταν εργάζον-
ταν για να τους το επιστρέψει αν έχουν
ατύχημα, πρόβλημα υγείας ή δεν μπο-
ρούν να εργάζονται. Αν αυτός ο «κουμ-
παράς» δεν είχε λεηλατηθεί, θα μπο-
ρούσαν να αποδοθούν αξιοπρεπείς σχε-
τικά συντάξεις, η χειραγωγούμενη
φιλολογία για κρίση στο Ασφαλιστικό θα
ήταν έωλη και το βασικό επιχείρημα για
τη λήψη μέτρων θα βρισκόταν στον αέ-
ρα. Το αντεργατικό μπλοκ συνεπώς έχει
κάθε συμφέρον να «ξεχνά» αυτά τα 65

δισ. Πάνω σε αυτή την… αμνησία θεμε-
λιώνεται η κινδυνολογία περί πλήρους
κατάρρευσης του Ασφαλιστικού. Η ερ-
γατική πλευρά όμως έχει συμφέρον από
το αντίθετο. 

Ζήτημα δεύτερον. Συμφέρον του αν-
τεργατικού μπλοκ είναι να αφήνει στη
σκιά το πώς χάθηκαν αυτά τα 65 δισ.
Γιατί, αν έπεφταν οι προβολείς στο
«πώς», θα βλέπαμε εργοδότες που δεν
απέδιδαν ασφαλιστικές εισφορές στα τα-
μεία (όχι μόνο τις δικές τους, αλλά και
των εργαζομένων, που τις είχαν παρα-
κρατήσει), που χρησιμοποιούσαν ανα-
σφάλιστη εργασία, που επωφελούνταν
από κρατικά προγράμματα «επιδότη-
σης» θέσεων εργασίας. Θα βλέπαμε
τράπεζες που αξιοποιούσαν επί δεκαε-
τίες άτοκα τα αποθεματικά, για να τα κά-
νουν θαλασσοδάνεια σε εφοπλιστές ή
μεγαλοεργοδότες. Θα βλέπαμε, τέλος,
ένα κράτος που όχι μόνο «ξεχνούσε» να
αποδώσει στα ταμεία τη συνεισφορά του
που αντιστοιχούσε στην «τριμερή χρη-
ματοδότηση», αλλά χρησιμοποιούσε τα
αποθεματικά άλλοτε για να προικίσει βα-

σιλοπούλες ή να κάνει έργα υποδομής
κι άλλοτε για να «τσοντάρει» στον ελ-
λειμματικό προϋπολογισμό και στη δόση
που πρέπει να αποπληρώσουμε στους
δανειστές (όπως έκανε η κυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ). Μη μιλώντας για όλα αυτά,
είναι σαν στο ερώτημα «τι φταίει για την
κρίση στο Ασφαλιστικό» η εργατική
πλευρά να παραμένει βουβή. Σαν να
αφήνει να «παίζουν μπάλα» μόνο οι συ-
στημικές απαντήσεις, οι οποίες προ-
σπαθούν να «βγάλουν λάδι» τους ερ-
γοδότες και το κράτος και να πείσουν
τους εργαζομένους ότι φταίνε οι ίδιοι για
την κατάσταση (γιατί, δήθεν, έπαιρναν
μεγάλες συντάξεις, έβγαιναν νωρίς στη
σύνταξη κ.λπ.) ή ότι φταίνε κάποιοι από
αυτούς (τα «ευγενή» ταμεία και οι συν-
τεχνίες του Δημοσίου) ή κάποια αντικει-
μενικά-αναλογιστικά δεδομένα (π.χ. αύ-
ξηση προσδόκιμου επιβίωσης). Ποιος
όμως, αν όχι η εργοδοσία, το κράτος, οι
κυβερνήσεις, η ΕΕ, το ΔΝΤ, έχει συμφέ-
ρον από το να ακούγεται ως μοναδική
και αυτονόητη αλήθεια η «αλήθεια» που
εκπέμπουν τα παπαγαλάκια του συστή-
ματος;

Ζήτημα τρίτον. Το σύστημα γενικά και
ιδιαίτερα οι εργοδότες προσπαθούν να
επιβάλλουν ένα συνειδησιακό ραιβό-
κρανο στους εργαζομένους, που δεν θα
επιτρέπει στο κεφάλι τους (στη συνείδη-
σή τους) να στραφεί ούτε προς τα πίσω
(ώστε να θυμηθούν πού ήταν προ Μνη-
μονίων και γιατί έφτασαν στο σήμερα)
ούτε, κυρίως, προς τα μπρος και πάνω
(ώστε να σκεφτούν με βάση τις ανάγκες
τους και τις δυνατότητες για καλύτερη
ζωή που υπάρχουν). Θα τους επιτρέπει
να κοιτούν μόνο κοντά και κάτω, να απο-
δέχονται «σεμνά και ταπεινά» την εργα-
σιακή ζούγκλα, να θεωρούν φυσικό φαι-
νόμενο την έλλειψη συμβάσεων, την ερ-
γασία-λάστιχο, τους εξευτελιστικούς
μισθούς και άπιαστο όνειρο τη σύνταξη.
Είναι ακριβώς η εργατική πλευρά ‒για

την ακρίβεια, η εργατική πλευρά που
θέλει όχι μόνο να λέγεται αλλά και να εί-
ναι επί της ουσίας χειραφετητική, αν-
τιεργοδοτική, αντισυστημική‒ που δεν
πρέπει να αποδεχτεί αυτή τη στρέβλωση
και να ποδηγετηθεί από την αστική ιδε-
ολογία. Ας μη γελιόμαστε· δεν μπορεί
να νοηθεί εργατικός αγώνας, συλλογική
διεκδίκηση, ακόμη και η παραμικρή,
ακόμη και στον πιο μικρό χώρο, ακόμη
και η πλέον μαχητική, αν οι εργαζόμενοι
που την ξεκινούν και την οργανώνουν
δεν έχουν σπάσει στη συνείδησή τους το
κέλυφος που θέλει να θεωρούνται και οι
ίδιοι υπεύθυνοι για την κρίση και να θε-
ωρούν πως τους πρέπουν τα ελάχιστα,
απλώς η επιβίωση και «ένα κομμάτι ψω-
μί» ‒ όχι τα πάντα, μια καλύτερη ζωή,
αντάξια των αναγκών τους και των κοι-
νωνικών δυνατοτήτων.

Και κάτι τελευταίο. Αντίπαλος των ερ-
γαζομένων είναι πρώτα απ’ όλα ο ερ-
γοδότης τους, αλλά και γενικά ό,τι είναι
με την πλευρά των εργοδοτών και του
κεφαλαίου, ό,τι και όποιος επηρεάζει τη
σχέση εργαζομένου-εργοδότη (κεφα-
λαίου-εργασίας) υπέρ του εργοδότη.
Ιστορικά αλλά και σήμερα έχει αποδει-
χτεί ότι δεν μπορεί να πάει πουθενά ένα
κίνημα, ένας αγώνας που αυτοπεριορί-
ζεται στα του χώρου του ‒ πολύ περισ-
σότερο όταν καταπιάνεται με ένα ζήτημα
(όπως το Ασφαλιστικό) που αφορά όλη
την κοινωνία. Έτσι, το αίτημα για επι-
στροφή στα ασφαλιστικά ταμεία των
κλεμμένων από κεφάλαιο-τράπεζες-
κράτος αποτελεί αίτημα το οποίο βάζει
στο εδώλιο του κατηγορουμένου το σύ-
νολο του αστικού μπλοκ που επιτίθεται
κατά των εργαζομένων και, ως τέτοιο,
επιτρέπει την παράταξη απέναντι σε αυ-
τό το μπλοκ του πλατύτερου δυνατού
εργατικού αγωνιστικού μπλοκ.

Πρέπει το εργατικό κίνημα να παλεύει για την επιστροφή
των κλεμμένων αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων; 

Βιβλιοπρόταση

Ο μουγκός Ουζμπέκος και άλλες ιστορίες παρανομίας του Λουίς Σεπούλβεδα, εκδόσεις Opera (2015)

Εννέα υπέροχες ιστορίες από τον πολυγραφότατο υπέροχο Λουίς Σεπούλβεδα μεταφρασμένες από τον δικό μας, υπέροχο, Αχιλλέα Κυριακίδη. Εννέα ιστορίες
γεμάτες χιούμορ, παρανομία, εξεγέρσεις, αγώνες από νέους μιας άλλης εποχής με ισχυρά πιστεύω για την ελευθερία και την ισότητα των ανθρώπων, οι οποίοι
μέσα από τον αυθορμητισμό τους έδιναν με ό,τι και όπως μπορούσαν τον αγώνα τους ενάντια στον καπιταλισμό. (Γιολάντα Κρουζ)

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
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Μπορείς με δυο λόγια να περιγράψεις τι ισχύει για τους/τις ταμίες στα Public σχε-
τικά με τα ελλείμματα που μπορεί να εμφανίσουν;
H εταιρεία σού δικαιολογεί τρία ευρώ κάθε μήνα. Αν ο ταμίας ξεπεράσει τα τρία ευ-
ρώ στο τέλος του μήνα, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το ποσό.

Πώς γίνεται η παρακράτηση του μισθού;
Η πληρωμή των ελλειμμάτων γίνεται «οικειοθελώς» από τον ταμία κάθε τέλος του
μήνα, και δεν υπάρχει κάποιο παραστατικό πληρωμής που παίρνει στα χέρια του.

Σας δίνουν τα περισσεύματα;
Τα πλεονάσματα δηλώνονται στην εταιρεία, δεν δίνονται στον ταμία και δεν συμ-
ψηφίζονται με τα ελλείμματα.

Έχετε ενημέρωση για το τι ισχύει από το νόμο γύρω από αυτό το ζήτημα;
Ενημέρωση σχετικά με το νόμο δεν υπάρχει πέρα από αυτήν που έκανε πρόσφατα
ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου-Ψηφιακών Μέσων.

Γνωρίζεις τι ίσχυε για το επίδομα ταμείου (παλαιότερα);
Το επίδομα ταμείου που έδιναν παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 5% και το έδι-
ναν γι’ αυτόν το σκοπό, για την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων.

Βρήκες χρήσιμη την ανακοίνωση του Συλλόγου για τα ταμειακά ελλείμματα;
Αρκετά χρήσιμη καθώς, όπως προανέφερα, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση και έχει
θεωρηθεί αυτονόητο ότι πληρώνεις το έλλειμμά σου, αλλά το πλεόνασμα καταχω-
ρείται υπέρ της εταιρείας.

Η άτυπη παρακράτηση των ταμειακών ελλειμμάτων από την τσέπη των συναδέλφων
αποτελεί ουσιαστική μείωση του μισθού. Σε τι επίπεδο κυμαίνονται οι μισθοί στα Pu-
blic;
Οι μισθοί είναι οι κατώτεροι που μπορούν να δοθούν σύμφωνα με αυτά που ορίζει
ο νόμος, ξεκινώντας από τα 200 ευρώ για έναν τετράωρο έως τα 400 για έναν οχτά-
ωρο.

Υπάρχουν αντιδράσεις από τους συναδέλφους για το ζήτημα των ταμειακών λαθών;
Λίγες είναι οι αντιδράσεις στην πληρωμή ελλειμμάτων, απ’ όσο γνωρίζω. Σου το λέ-
νε ως δεδομένο... ότι θα πληρώσεις στο τέλος του μήνα το τάδε ποσό του ελλείμ-
ματός σου, το οποίο, αν δεν γνωρίζεις ότι είναι παράνομο, απλώς το πληρώνεις. Ίσως
μετά και την ενημέρωση του Συλλόγου σχετικά, πιθανόν κάποιοι ταμίες σε υποκα-
ταστήματα να έχουν αντιδράσει.

Τι πιστεύεις για την πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τους ταμίες;
Τα ταμεία δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση καθώς δεν ήταν στην «πρώτη»
γραμμή της πώλησης, κάτι που τώρα η εταιρεία μάλλον θέλει να αλλάξει και ο τα-
μίας πλέον κρίνεται και από τις πωλήσεις του, ή κυρίως από αυτές. Πλέον σε πιέ-
ζουν για να πουλήσεις το προϊόν που θέλουν με την απειλή ότι, αν δεν το κάνεις,
θα φύγεις. Και ως κίνητρο για να πουλήσεις έχουν ένα διαγωνισμό μεταξύ 4 ομά-
δων-καταστημάτων. Ο πρώτος σε πωλήσεις ταμίας από κάθε ομάδα θα κερδίσει ένα
κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι το έπαθλο... ή το να κρατήσεις τη δουλειά σου...

Συνέντευξη με συναδέλφισσα ταμία από υποκατάστημα Public
στην Αττική για τα ταμειακά ελλείμματα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ γνωριμίας και συζήτησης

Συνάδελφοι/ισσες εργαζόμενοι/ες στο χώρο του Χάρτου, η Πρωτοβου-
λία Συναδέλφων σάς καλεί σε συνάντηση-συζήτηση για να μοιραστούμε
εμπειρίες και σκέψεις για την κατάσταση που βιώνουμε στους χώρους ερ-
γασίας και για το πώς μπορούμε συλλογικά και οργανωμένα να αντιπα-
λέψουμε την άθλια εργασιακή πραγματικότητα που μας έχουν επιβάλει.

Δεν μπορούμε να δουλεύουμε με εξευτελιστικούς μισθούς, απάνθρω-
πα ωράρια, επισφαλείς και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Είμαστε εργαζό-
μενοι, έχουμε δικαιώματα, μπορούμε και πρέπει να τα διεκδικήσουμε.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου-Ψηφιακών Μέσων Αττικής
είναι το σωματείο που καλύπτει τον κλάδο του Χάρτου. Ο ΣΥΒΧΨΑ έχει κα-
ταφέρει να δώσει μάχες για την υπεράσπιση συναδέλφων και δικαιωμά-
των στον κλάδο του Βιβλίου. Υπάρχει η δυνατότητα κάτι αντίστοιχο να γί-
νει και στον κλάδο του Χάρτου. Αυτό που χρειάζεται είναι η ενεργοποί-
ηση των συναδέλφων στα φωτοτυπεία, στα χαρτοπωλεία, στις αποθήκες
χονδρικής πώλησης ειδών χαρτοπωλείου. Αυτό που χρειάζεται είναι η συ-
σπείρωση στο ΣΥΒΧΨΑ.

Σας περιμένουμε στη συνάντηση
την Παρασκευή 9 Ιούνη στις 7.30 μ.μ.
στα γραφεία του Συλλόγου
(Ανδρέα Λόντου 5 & Μεσολογγίου, Εξάρχεια, β΄ όροφος)

Eίσαι εργαζόμενος/η σε βιβλιοπωλείο, εκδοτικό οίκο, αποθήκη χονδρι-
κής πώλησης βιβλίου, βιβλιοχαρτοπωλείο, φωτοτυπείο, χαρτοπωλείο,
αποθήκη χονδρικής πώλησης ειδών χαρτοπωλείου, κατάστημα ψηφια-
κών ειδών... και δεν είσαι μέλος του ΣΥΒΧΨΑ;

Έλα άμεσα σε επαφή με το Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου-
Ψηφιακών Μέσων Αττικής. Γίνε τώρα μέλος του Συλλόγου.


