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Οπως εκτιµάται, θα ασκηθούν έντονες πιέσεις στο προσωπικό όσων εται-
ρειών ιδιωτικοποιηθούν την επόµενη διετία ή αποκτήσουν ιδιωτικό µά-
νατζµεντ µετά τη µείωση της κρατικής συµµετοχής. Το ∆ΝΤ θεωρεί ότι οι 
οµαδικές απολύσεις αποτελούν το απαραίτητο «εργαλείο» προκειµένου 
οι υπό ιδιωτικοποίηση εταιρείες να καταστούν ελκυστικές για τους µελλο-
ντικούς επενδυτές. 

Ποιοι κινδυνεύουν 
Στο στόχαστρο αναµένεται να µπουν οι εργαζόµενοι εταιρειών που έχει 
αποφασιστεί να περάσουν στο υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων (ΟΣΥ, 
ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΥΑΘ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό, Α∆ΜΗΕ, 
ΕΑΒ, Κτιριακές Υποδοµές), αλλά και όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, 
όπως ∆ΕΗ, ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Εγνατία και ΕΛΠΕ. Υπενθυµίζε-
ται ότι οι εργαζόµενοι στις ∆ΕΚΟ, στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ι-
καίου και στις ανώνυµες εταιρείες του ∆ηµοσίου δεν καλύπτονται από 
τη µονιµότητα του ∆ηµοσίου και έχουν υπογράψει συµβάσεις αορί-
στου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Για τους εργαζόµενους στις ∆ΕΚΟ ισχύ-
ει ό,τι και στους εργαζοµένους στον ιδιωτικό τοµέα.

«Κάτω από τον γενικό όρο ‘‘οµαδικές απολύσεις”, γίνεται προσπάθεια να πε-
ράσουν διευκολύνσεις ως προς το κόστος των απολύσεων στο όνοµα της ανα-
διάρθρωσης της επιχείρησης», αναφέρουν στη Realnews συνδικαλιστικά στε-
λέχη. Το στοιχείο αυτό αποτελεί σηµαντική παράµετρο και ίσως ερµηνεύει τη 
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A
σφυκτικό µαρκάρισµα για την αλλα-
γή του θεσµικού πλαισίου των οµα-
δικών απολύσεων δέχεται η ελληνι-

κή κυβέρνηση, µε τους δανειστές να διαµη-
νύουν ότι χωρίς τα εργασιακά «η συµφω-
νία δεν κλείνει». 

Η εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Νοµισµα-
τικού Ταµείου Ντέλια Βελκουλέσκου ζητά 
πλήρη απελευθέρωση της αγοράς εργασί-
ας και απορρίπτει τις ευρωπαϊκές βέλτιστες 
πρακτικές, βάζοντας στο τραπέζι ακόµη µε-
γαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, 
λοκ άουτ, αλλαγές στον συνδικαλιστικό νό-
µο. Ταυτόχρονα, δεν δέχεται την επαναφο-
ρά της αρχής της ευνοϊκότερης για τον ερ-

γαζόµενο ρύθµισης και της επέκτασης των 
κλαδικών συµβάσεων, που αποτελεί τη «ση-
µαία» του υπουργείου Εργασίας. 

Οι δανειστές θεωρούν ότι οι συλλογικές 
συµβάσεις υπηρετούν µια στρεβλή τακτική 
του παρελθόντος και επιµένουν στην υπερί-
σχυση των επιχειρησιακών συµβάσεων, οι 
οποίες θα έχουν τη δυνατότητα απόκλισης 
από τις όποιες κλαδικές συµβάσεις. Αυτό µε-
ταφράζεται ως ευελιξία για περαιτέρω µείω-
ση των µισθών (wage flexibility) σε επίπεδο 
επιχείρησης, ανάλογα µε τις αντοχές και τις 
ανάγκες της.

Το θέµα των οµαδικών απολύσεων απο-
δεικνύεται το πλέον ακανθώδες, αφού σε 
ενιαίο µέτωπο οι δανειστές ζητούν από την 
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να αυξήσει 
το ποσοστό των οµαδικών απολύσεων από 
5% σε 10% και να καταργήσει την υπουργι-
κή προέγκριση. H ευρωπαϊκή πλευρά προ-
ωθεί µια συµβιβαστική πρόταση, που ουσι-
αστικά αποτελεί υιοθέτηση της απόφασης 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου να καθορι-
στούν επακριβώς οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις υπό τις οποίες θα µπορεί το υπουργείο 
να ακυρώνει σχέδια οµαδικών απολύσεων. 

Συναγερµός
Ηδη ο συναγερµός ηχεί για 60.000 εργαζο-
µένους σε ∆ΕΚΟ, οι οποίοι θα βρεθούν στη 
ζώνη του κινδύνου, εάν αυξηθεί το όριο των 
οµαδικών απολύσεων. Μέσω της αλλαγής του 
νόµου, οι δανειστές θα στρώσουν το έδαφος 
ώστε να υπάρχει ένα εργαλείο «απαλλαγής» 
από το πλεονάζον προσωπικό σε περίπτωση 
αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος και εισό-
δου νέου επενδυτή.

Στο δόκανο των
οµαδικών απολύσεων 
εργαζόµενοι 
σε 19 ∆ΕΚΟ 
Περισσότεροι από 
60.000 εργαζόµενοι 
εταιρειών που 
θα περάσουν 
στο υπερταµείο 
αποκρατικοποιήσεων 
θα βρεθούν στη ζώνη 
του κινδύνου, εάν 
αυξηθεί το όριο των 
οµαδικών απολύσεων

 H ΕΥΡΕΙΑ συµµετοχή 
τραπεζοϋπαλλήλων στα 
προγράµµατα εθελουσί-
ας εξόδου που εφάρµο-
σαν οι τράπεζες την περα-
σµένη χρονιά ερµηνεύεται 
από κύκλους της ΟΤΟΕ και 
ως ανησυχία για τις επι-
κείµενες αλλαγές στα ερ-
γασιακά.

Η αβεβαιότητα για τις 
κυοφορούµενες παρεµ-
βάσεις επηρέασαν  πολ-
λούς εργαζοµένους στον 
κλάδο των τραπεζών, που 
αποφάσισαν να επιλέξουν 
να αποχωρήσουν εθελο-
ντικά αντί να ζουν µε τον 
φόβο µιας µελλοντικής 
απόλυσης.

Ρόλο έπαιξαν και τα «πακέτα» που παίρνουν οι συµ-
µετέχοντες, που έκαναν πολλούς να περάσουν την πόρ-
τα της εξόδου, ειδικά στην περίπτωση που βρίσκονται 
κοντά στη συνταξιοδότηση.

Συνολικά, το µέσο κόστος ανά εργαζόµενο για αυτές 
τις εθελούσιες κυµαίνεται από 80.000 έως 120.000 ευ-
ρώ, όµως οι τράπεζες υπολογίζουν πως µέσω της µείω-
σης του µισθολογικού κόστους κάνουν «απόσβεση» σε 
δύο ή το πολύ τρία χρόνια. Βέβαια είναι πολύ λιγότερο 
ελκυστικές για τους εργαζοµένους και µε σηµαντικά µι-
κρότερο κόστος για τις τράπεζες σε σχέση µε το παρελ-

θόν. Με τα προγράµµατα που «έτρεξαν» τα προηγού-
µενα χρόνια οι εργαζόµενοι για να αποχωρήσουν λάµ-
βαναν µέχρι 45 µισθούς, µε το ανώτερο ποσό να φτά-
νει στα 170.000 µε 180.000 ευρώ. Παράλληλα, διατη-
ρούσαν για 2 έτη προνοµιακά ασφαλιστικά προγράµ-
µατα, ενώ συνέχιζαν να έχουν τη δυνατότητα αποπλη-
ρωµής των δανείων τους µε χαµηλά επιτόκια. Σύµφω-
να µε τον Γιώργο Κωνσταντινόπουλο (µέλος της διοί-
κησης της ΓΣΕΕ και πρόεδρο του συλλόγου εργαζοµέ-
νων Alpha - Εµπορικής Τράπεζας), «στη σηµερινή απορ-
ρυθµισµένη αγορά εργασίας, το τελευταίο πράγµα που 
µπορεί να συζητηθεί είναι η αύξηση του ποσοστού των 
οµαδικών απολύσεων. Ειδικά στις τράπεζες, µια σειρά 
προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου τα τελευταία χρό-
νια (µάλιστα, σε κάποιες τράπεζες είναι σε εξέλιξη τέ-
τοια προγράµµατα) έχει οδηγήσει σε τεράστια µείωση 
του προσωπικού. Συνολικά έχουν αποχωρήσει περισ-
σότεροι από 20.000 τραπεζοϋπάλληλοι».

Αποχώρησαν 
20.000 
υπάλληλοι 
τραπεζών 
Οι τράπεζες 
έχουν προ-
χωρήσει έως 
σήμερα σε 
προγράμματα 
εθελουσίας 
εξόδου για να 
προλάβουν 
τις εργασιακές 
ανατροπές που 
ζητεί η τρόικα

στάση των εκπροσώπων των δανειστών, οι 
οποίοι επιµένουν στην απελευθέρωση των 
οµαδικών απολύσεων, ενώ αντιτίθενται κα-
τηγορηµατικά στην επαναφορά των συλλο-
γικών διαπραγµατεύσεων.

Οπως υπογραµµίζεται, η αλλαγή του ορί-
ου των οµαδικών απολύσεων, αν και αφορά 
ποσοστιαία το 2% των επιχειρήσεων στη χώ-
ρα, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εργα-
σιακή κατάσταση τουλάχιστον 60.000 απα-
σχολούµενων σε ∆ΕΚΟ και τράπεζες. Σε συν-
δυασµό µε την αποδυνάµωση των συλλογι-
κών διαπραγµατεύσεων και των συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας, θεωρείται βέβαιο ότι 
θα οδηγήσει όχι µόνο στην άµεση συµπίεση 
µισθών, αλλά και στη διαµόρφωση «ελαστι-
κότερης» και φτηνότερης αγοράς εργασί-
ας για τις επόµενες δεκαετίες σε κλάδους 
και υπηρεσίες που έως τώρα χαρακτηρί-
ζονταν προνοµιακές.

Το διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΗ πριν 
από λίγο διάστηµα άνοιξε αυτό το θέµα-
ταµπού στον χώρο των ∆ΕΚΟ, εγκρίνο-
ντας το σχέδιο αποχώρησης των περί-
που 200 εργαζοµένων ηλικίας 60 ετών 
και άνω. Οποιος από τους 200 δεν δε-
χθεί να αποχωρήσει οικειοθελώς, τότε 
από την 1η Μαΐου και µετά η ∆ΕΗ θα 
του καταγγείλει τη σηµερινή σύµβαση, 
δηλαδή θα τον απολύσει - δίχως φυσι-
κά το παραπάνω «µπόνους». 

Σε αυτή την περίπτωση και µε βάση 
τον ισχύοντα νόµο για τη ∆ΕΗ, η απο-
ζηµίωση που θα εισπράξει ο εργαζό-
µενος αυτός λόγω απόλυσης θα συµ-
ψηφιστεί µε το εφάπαξ του.

Πρόβλεψη του µνηµονίου παρέχει, 
επίσης, τη δυνατότητα απελευθέρω-
σης των απολύσεων τόσο στη ∆ΕΗ όσο 

και στις άλλες ∆ΕΚΟ µέσω της κατάργη-
σης των κανονισµών προσωπικού, µέ-
ρος των οποίων είναι και τα όσα προκύ-

Οι δανειστές θεωρούν ότι 
οι συλλογικές συµβάσεις 
υπηρετούν µια στρεβλή 
τακτική και επιµένουν στις 
επιχειρησιακές συµβάσεις

πτουν από τις κατά καιρούς συλλογικές συµ-
βάσεις, που έχουν υπογραφεί σε κάθε επι-
χείρηση ξεχωριστά.

Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη για την πε-
ρίπτωση της ∆ΕΗ; Οτι απολύσεις µπορούν 
να γίνουν πλέον χωρίς κανέναν απολύτως 
από τους περιορισµούς που ισχύουν σήµε-
ρα και οι οποίοι προκύπτουν από τον Κανο-
νισµό Κατάστασης Προσωπικού της επιχεί-
ρησης που ισχύει από το 1976 (και που κά-
θε τόσο επικαιροποιείτο µέσω των συλλογι-
κών συµβάσεων).

25 αιτήµατα για 
οµαδικές απολύσεις 
Από το 2008 έως σήµερα έχουν κατατεθεί 
25 αιτήµατα οµαδικών απολύσεων. Αφο-
ρούν κυρίως επιχειρήσεις που  δραστηριο-
ποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, τον 
κατασκευαστικό κλάδο, την επεξεργασία ξύ-
λου, την εµπορία φαρµάκου και τον χάλυβα.

Από τις 25 αυτές περιπτώσεις, σε 10 η δια-
βούλευση µεταξύ του εργοδότη και των ερ-
γαζοµένων έφερε αποτελέσµατα και κατέλη-
ξε σε συµφωνία. Από αυτές, όµως, µόνο σε 
τέσσερις περιπτώσεις έγιναν απολύσεις στη 
βάση της αρχικής συµφωνίας. Στη συντρι-
πτική τους πλειονότητα οι επιχειρήσεις οδη-
γήθηκαν σε πτώχευση ή σε λουκέτο. ∆εν επι-
τεύχθηκε ποτέ ο στόχος, δηλαδή να επιβιώ-
σει τουλάχιστον ένα µέρος της επιχείρησης.

Σε άλλες 10 περιπτώσεις δεν υπήρξε απο-
τέλεσµα στη διαβούλευση και οι επιχειρήσεις 
προτίµησαν να κάνουν πίσω και να µην προ-
χωρήσουν σε οµαδικές απολύσεις, αλλά να 
ακολουθήσουν την τακτική των απολύσεων 
ανά µήνα, σύµφωνα µε τη σχετική δυνατό-
τητα που τους παρέχει ο νόµος. 

Σε 5 περιπτώσεις, ύστερα από τη µη επί-
τευξη συµφωνίας κατά τη διαβούλευση, ζη-
τήθηκε από τον εργοδότη η έγκριση οµαδι-
κών απολύσεων από τον υπουργό, οι οποί-
ες απορρίφθηκαν όπως είναι η πάγια τακτι-
κή. ∆ύο εταιρείες προσέφυγαν στη ∆ικαιο-
σύνη ζητώντας την ακύρωση της απόφασης 
του υπουργού.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας υπο-
στηρίζει ότι τα όρια που θέτει η ελληνική νο-
µοθεσία είναι σύννοµα µε το δίκαιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, παραπέµποντας την αλ-
λαγή της διοικητικής έγκρισης των οµαδικών 
απολύσεων µετά την απόφαση του Ευρωπα-
ϊκού ∆ικαστηρίου.  

Επίσης, στη φαρέτρα των επιχειρηµάτων 
της, στο ζήτηµα των οµαδικών απολύσεων, 
είναι η εφαρµογή της «short time work», 
δηλαδή της εργασίας µειωµένου ωραρίου. 
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις βρίσκο-
νται ένα βήµα πριν από τις οµαδικές απολύ-
σεις και το λουκέτο, θα µπορούν να απασχο-
λούν τους εργαζοµένους µε µειωµένο ωρά-
ριο, καταβάλλοντάς τους αντίστοιχα µει-
ωµένο µισθό, που θα συµπληρώνεται από 
το επίδοµα των ειδικών προγραµµάτων του 
ΟΑΕ∆. Επίσης, για να συζητηθεί το αίτηµα 
της επιχείρησης που θέλει να προχωρήσει 
σε απολύσεις θα πρέπει να έχει παρουσια-
στεί το «κοινωνικό πλάνο» για την προστα-
σία όλων όσοι µείνουν άνεργοι. Το κοινωνικό 
πλάνο µπορεί να προβλέπει, για παράδειγ-
µα, χρηµατοδότηση προγραµµάτων κατάρ-
τισης και επανεκπαίδευσης απολυµένων, κά-
λυψη των ασφαλιστικών εισφορών όσων εί-
ναι κοντά στη σύνταξη, επιδοτούµενη εργα-
σία µειωµένου ωραρίου µε στόχο την απο-
φυγή απολύσεων κ.ά.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επιµονή 
της υπουργού Εργασίας Εφης Αχτσιόγλου 
στην αλλαγή του καθεστώτος στις συλλογι-
κές διαπραγµατεύσεις και στην επέκταση των 
κλαδικών συµβάσεων εφόσον εκπροσωπεί-
ται το 51% των εργοδοτών.

ΟΣΥ ΟΣΕΟΑΣΑ ΣΤΑΣΥ

ΟΑΚΑ ΕΛΒΟΕΥΑΘ ΕΥ∆ΑΠ

∆ΕΠΑ ΕΛΤΑ∆ΕΣΦΑ ΕΥΑΘ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ∆ΕΗΑ∆ΜΗΕ ΕΑΒ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΛΠΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

εργαζόµενοι µπαίνουν στο στόχαστρο των οµαδικών 
απολύσεων. Απασχολούνται σε:

60.000 

Από το 2008 έως σήµερα έχουν κατατεθεί 25 αιτήµατα οµαδικών 
απολύσεων από εταιρείες 
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Οι εταιρείες που θα µεταφερθούν στο νέο ταµείο αποκρατικοποιήσεων
θα είναι οι πρώτες στις οποίες η τρόικα θα ζητήσει απολύσεις

ζητεί η τρόικα 
να ανέλθει το όριο 

των απολύσεων

10%

είναι σήµερα 
το όριο των οµαδικών 
απολύσεων

5%
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