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Νέο εργαλείο μείωσης των μισθών ετοιμάζεται να προσφέρει   η Κυβέρνηση στους επιχειρηματίες.  

 

Ο επονομαζόμενος  μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση,  θα 

προσφέρει τη δυνατότητα στους Εργοδότες να μειώσουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων κατά 

50% με αντίστοιχη μείωση του μισθού. Το κράτος θα επιδοτεί το 60% των απωλειών. Για 

παράδειγμα εργαζόμενος  με μισθό 900 ευρώ το μήνα, που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα δει το 

μισθό του να διαμορφώνεται ως εξής : 450 ευρώ από τον Εργοδότη (50%)  και  270 ευρώ επίδομα 

από το κράτος. Δηλαδή ο μισθός συνολικά  θα μειωθεί κατά 20%.  

 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που πάρθηκαν 

με αφορμή τον Κορωνοϊό τους τελευταίους μήνες και οδήγησαν σε αναστολή σύμβασης και εκ 

περιτροπής εργασία εκατοντάδες εργαζόμενους, όπως έγινε στις αλυσίδες των διαγνωστικών 

κέντρων. Η δυνατότητα αυτή  διευρύνεται τώρα καθώς αφορά όλες τις εταιρείες που παρουσίασαν 

πτώση τζίρου.  

 

Στην πραγματικότητα η Κυβέρνηση σπεύδει, να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των μεγάλων 

ομίλων. Δηλαδή να εργάζεται ο μισθωτός, όποτε κρίνει η Εργοδοσία, χωρίς ωράρια και σταθερή 

σχέση εργασίας, να εργάζεται εντατικοποιημένα και με τις λιγότερο δυνατές απολαβές. Αυτό δηλαδή 

που ονομάζεται ευελιξία της εργασίας.  

Λένε ψέματα ότι  τα μέτρα παίρνονται λόγω Κορωνοϊού. Τα μέτρα παίρνονται, με αφορμή τον 

κορωνοϊό, για να μονιμοποιηθούν. Ανάλογα επιχειρήματα μας έλεγαν για τους μνημονιακούς  

νόμους, ότι είναι προσωρινοί. Οι νόμοι όμως  δεν καταργήθηκαν μετά την έξοδο από τα μνημόνια.    

 

Στον Κλάδο μας η κερδοφορία των ομίλων τα τελευταία χρόνια εκτοξεύτηκε. Επενδύσεις, 

εξαγορές, καινούργιες μονάδες, κέρδη για τους επιχειρηματίες, χαμηλοί μισθοί, ανασφάλεια, 

εξαντλητική δουλειά, ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους.     

Σήμερα εμείς οι εργαζόμενοι, έχουμε μία επιλογή. Να δώσουμε αγώνα οργανωμένα και 

συλλογικά, με δυνατά Σωματεία για να φέρουμε τα δικά μας αιτήματα στο προσκήνιο: 

  

 Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις και κατοχύρωση Δικαιωμάτων.  

 ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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