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Ανοίγει ο διάλογος 
για τις συλλογικές συµβάσεις
Μέσω της «R», η 
υπουργός Εργασίας 
Eφη Αχτσιόγλου 
και οι πρόεδροι των 
κοινωνικών εταίρων 
-ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ, 
ΓΣΕΒΕΕ και ΓΣΕΕ- 
τοποθετούνται και 
διασταυρώνουν τα 
επιχειρήµατά τους, 
δίνοντας το στίγµα 
της µάχης που 
έπεται

  «Ο ∆ΡΟΜΟΣ της βιώσιµης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης περνάει µέσα από 
τη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων, βελτίωση που δεν νοείται χωρίς ενίσχυ-
ση του εισοδήµατος και της διαπραγµατευτικής τους δύναµης, προκειµένου να 
κερδίζουν και να κατοχυρώνουν καλύτερες αµοιβές και όρους εργασίας. Αυτόν 
τον στόχο υπηρετεί η επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγ-
µατεύσεων, της επεκτασιµότητας των κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασί-
ας και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθµισης. Την περίοδο 2010-2014 οι συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις πάγωσαν µέσα από συνειδητές πολιτικές επιλογές, οι οποίες είχαν 
καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζοµένους. Οι υπεύθυνοι γι’ αυτές τις πολιτικές τις υπερασπίζο-
νται ακόµα και σήµερα ως σηµαντικές µεταρρυθµίσεις. Η τοποθέτηση απέναντι στα εργασιακά θέµατα 
αποτελεί τη σαφή διαιρετική τοµή ανάµεσα στην κυβέρνηση και την αξιωµατική αντιπολίτευση, πράγ-
µα που καθίσταται σαφές κάθε φορά που η κυβέρνηση παίρνει µια πρωτοβουλία (νοµοθετική ή εκτε-
λεστική) ενίσχυσης των εργαζοµένων. Η έξοδος από το πρόγραµµα και οι επόµενες πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης υπέρ των εργαζοµένων θα κάνουν αυτή την τοµή ακόµα πιο ξεκάθαρη».

«Στόχος µας η βελτίωση
της θέσης των εργαζοµένων»

 Εφη Αχτσιόγλου

a.mavrouli@realnews.gr

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Τ
ον σκόπελο της επαναφοράς των συλ-
λογικών διαπραγµατεύσεων και της επέ-
κτασης των Συλλογικών Συµβάσεων Ερ-

γασίας σε όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου 
αµέσως µετά τη λήξη του µνηµονίου τον Αύ-
γουστο καλείται να ξεπεράσει η κυβέρνηση. 
Οσο πλησιάζει η 21η Αυγούστου, πληθαίνουν 
οι αντιδράσεις τόσο των κοινωνικών εταίρων 
για τον νέο µηχανισµό επεκτασιµότητας των 
συµβάσεων, εφόσον καλύπτεται το 51% των 
εργοδοτών και των εργαζοµένων, όσο και του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που επιµέ-
νει στη διατήρηση της ευελιξίας στην αγορά 
εργασίας και στην αναγκαιότητα αυτορρύθ-
µισής της. Το ∆ΝΤ σε κάθε ευκαιρία υπενθυ-
µίζει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να επανεξε-
τάσει το ενδεχόµενο επαναφοράς των συλλο-
γικών διαπραγµατεύσεων, καθώς θα επηρε-
άσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσε-
ων, «φρενάροντας» µια από τις σηµαντικότε-
ρες εξαγγελίες για την επόµενη µέρα. 

Σοβαρές επιφυλάξεις
Οι πρόεδροι όλων των κοινωνικών εταίρων, 
εργοδοτών και εργαζοµένων, του ΣΕΒ, του ΣΕ-
ΤΕ, της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, και της ΓΣΕΕ, ανοί-
γουν τον διάλογο για πρώτη φορά µέσω της 
Realnews, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη 
λειτουργία του νέου µηχανισµού που νοµο-
θέτησε το υπουργείο Εργασίας, προκειµέ-
νου να διαπιστώνεται αν µια συλλογική συµ-
φωνία καλύπτει ή όχι το 51% των εργοδοτών 
και των εργαζοµένων ενός κλάδου. Οι εκπρό-
σωποι των εργοδοτών καταγγέλλουν ότι είναι 
αδύνατο να καταθέτουν τα µητρώα τους για 
τη µέτρηση του 51%, καθώς µέλη τους είναι 
οµοσπονδίες και σύλλογοι όπου µέλη είναι φυ-
σικά πρόσωπα και όχι εταιρείες. Τα στοιχεία 
τους αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δε-
δοµένα, τα οποία δεν µπορούν να γνωστοποι-
ηθούν. Οπως αναφέρουν, εάν δεν γίνουν οι 
απαιτούµενες διορθωτικές παρεµβάσεις, δεν 
θα υπογραφούν νέες κλαδικές συλλογικές συµ-
βάσεις, καθώς θα είναι αδύνατο να εκπληρω-
θούν οι προϋποθέσεις επέκτασής τους. Οµως, 
πέρα από τον µηχανισµό, οι κοινωνικοί εταίροι 
αποκαλύπτουν στην «R» ότι δεν υπάρχει συµ-
φωνία µεταξύ τους για το είδος των συµβάσε-
ων που θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµε-
νο επέκτασής τους. Οι εργοδότες διαφωνούν 
µε την επέκταση διαιτητικών αποφάσεων από 
τον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, 
αλλά και µε την επέκταση οµοιοεπαγγελµατι-
κών συµβάσεων εργασίας. Παράλληλα, επι-
µένουν ότι η επέκταση των συλλογικών συµ-

βάσεων θα πρέπει να αποφασιστεί µόνο για 
τις νέες που θα υπογραφούν και όχι γι’ αυτές 
που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 

Τρέχουν στο υπουργείο 
Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Εφη Αχτσιόγλου, εµφανίζεται απο-

φασισµένη, όπως δηλώνει στην «R», να ξε-
περάσει τα εµπόδια και να προχωρήσει 

στην ενίσχυση του εισοδήµατος και 
της διαπραγµατευτικής θέσης των 
εργαζοµένων. 

Οι προετοιµασίες στο υπουργείο 
Εργασίας είναι πυρετώδεις, καθώς 
η Ε. Αχτσιόγλου έχει ζητήσει να µη 
χαθεί πολύτιµος χρόνος. Ηδη έχει 
προγραµµατιστεί η πρώτη συνε-
δρίαση του Ανώτατου Συµβουλί-
ου Εργασίας (ΑΣΕ) στις 21 Αυγού-
στου, την πρώτη ηµέρα που η χώ-
ρα θα βρίσκεται εκτός µνηµονίου.

Σε πρώτη φάση θα εξετασθεί η 
επέκταση των 18 κλαδικών/ οµοι-
οεπαγγελµατικών συµβάσεων που 

έχουν ήδη υπογραφεί και βρίσκο-
νται σε ισχύ για κλάδους που αφο-
ρούν τα ζαχαρώδη προϊόντα, ηλε-
κτρολόγους, εποχικούς πυροσβέ-
στες, εργαζοµένους στις πρακτο-
ρειακές επιχειρήσεις, σε ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις κ.ά. 

Στόχος είναι να διαπιστωθεί 
από τον µηχανισµό του συστή-
µατος «Εργάνη» ότι στους εργο-
δότες των κλάδων που υπέγρα-
ψαν σύµβαση εργάζεται το 51% 

του συνόλου των εργαζοµένων. 
Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, το ΑΣΕ 

θα συνεδριάσει εκ νέου για να το επι-
κυρώσει και να ανοίξει ο δρόµος αύξη-

σης των µισθών των υπόλοιπων εργαζοµέ-
νων έως το τέλος Αυγούστου. 

Ελεγχοι
Μοναδική περίπτωση καθυστέρησης είναι 
να µην µπορεί ο µηχανισµός του συστήµα-
τος «Εργάνη» να λειτουργήσει. Σε µια τέτοια 
περίπτωση, θα ζητηθεί από τους εργοδοτι-
κούς φορείς να καταθέσουν οι ίδιοι στοιχεία 
µε τον αριθµό των εργαζοµένων στις επιχει-
ρήσεις τους. Υπενθυµίζεται, όµως, ότι δεν εί-
ναι υποχρεωµένοι να το κάνουν. Σηµειώνε-
ται ότι το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη κάνει 
χρήση της Στατιστικής Ταξινόµησης Οικονο-
µικών ∆ραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ∆), έτσι ώστε 
να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να προκύψουν 
καθυστερήσεις. Με την ολοκλήρωση της δεύ-
τερης συνεδρίασης του ΑΣΕ και την επίσηµη 
ανακοίνωση επέκτασης των συµβάσεων, το 
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) θα διε-
ξαγάγει ελέγχους, προκειµένου να διαπιστω-
θεί αν οι επιχειρήσεις προέβησαν σε αυξή-
σεις µισθών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι 
ελεγκτές θα προχωρούν στην επιβολή προ-
στίµων. Ο έλεγχος θα γίνεται είτε απευθείας 
στις επιχειρήσεις µέσω επιθεωρητών είτε ηλε-
κτρονικά, µέσω των αναγγελιών µισθοδοσίας, 
που είναι υποχρεωτικό να γίνονται µέσω του 
συστήµατος «Εργάνη». 

για τις συλλογικές συµβάσεις


