
 

  
               

Για την ΣΥΣΚΕΨΗ του ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στις 23/4          25/4/2019 

 

Την Τρίτη 23/4/2019 με πρωτοβουλία του Σωματείου μας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 

εργαζομένων του κλάδου στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Συζητήσαμε την κατάσταση  όπως έχει 

διαμορφωθεί στους χώρους δουλειάς με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι, όπως την 

εργασιακή ανασφάλεια, τους χαμηλούς μισθούς, την έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη 

δικαιωμάτων και κυρίως την εργασία χωρίς Κλαδική Σύμβαση που εντείνει την εργοδοτική 

αυθαιρεσία.  

 

Συνάδελφοι, 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Εργοδοτικός φορέας δεν είναι διατεθειμένος να υπογράψει Σύμβαση. Οι 

Εργοδότες αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που έχει  καταργήσει την υποχρεωτικότητα των 

Συμβάσεων, κρατάνε τους εργαζόμενους «δεμένους» σε καθεστώς εξαντλητικής και 

κακοπληρωμένης εργασίας, ενώ γνωρίζουμε ότι το μισθολογικό κόστος έχει υπολογισμένα μειωθεί 

κατά 40% από το 2011. 

 

Συμπεράσματα από την σύσκεψη του Κλαδικού Σωματείου:  

 

1. Επιβεβαιώθηκε ότι τα αιτήματα για Κλαδική Σύμβαση πρέπει να είναι τέτοια που να 

αντιστοιχούν στις σημερινές  ανάγκες των εργαζομένων, ώστε να γίνουν πραγματικός στόχος 

πάλης. Γι αυτό προτείνουμε σε ένα γενικό πλαίσιο Κλαδική Σύμβαση με : 

 Αύξηση 15% στους Βασικούς Μισθούς. 

 Επαναφορά επιδομάτων που «κόπηκαν» το 2012. 

 Επαναφορά Ειδικών Αδειών όπου καταργήθηκαν και στα αντίστοιχα τμήματα που 
νομοθετήθηκε για τα ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ 

 Επαναφορά των μειωμένων ωραρίων όπου καταργήθηκαν. Επαναφορά τριετιών. 

 Κατάργηση του διαχωρισμού νέων-παλιών εργαζομένων. Καμία πρόσληψη με μισθό 
κάτω από 751 ευρώ. 

Απαιτούμε  ΜΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ για τους εργαζόμενους όλου του Κλάδου. 

 

2. Η υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης δεν μπορεί να μην γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. 

Δεν υπάρχει ελπίδα υπογραφής ικανοποιητικής Σύμβασης,  αν οι εργαζόμενοι του κλάδου  

μείνουν θεατές, αν δεν ασκηθεί ουσιαστική πίεση. Οι εργοδότες δεν πρόκειται να κάνουν την 

παραμικρή υποχώρηση εάν δεν «αισθανθούν»  την αποφασιστική, οργανωμένη και μαχητική 

παρουσία των εργαζομένων. 

 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό απευθύνουμε κάλεσμα στα Διοικητικά Συμβούλια των 

Πρωτοβάθμιων Σωματίων και στην Ομοσπονδία για  κήρυξη       

    24ωρης Κλαδικής απεργίας  για την Πέμπτη 16 Μάη.    
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