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Ε
κθεση-βόµβα στις απαιτήσεις των δανει-
στών και κυρίως του ∆ΝΤ, που αποδει-
κνύει µε οικονοµικά δεδοµένα τον ερ-

γασιακό µεσαίωνα στη χώρα, απέστειλε στην 
επιτροπή εµπειρογνωµόνων για τα εργασια-
κά η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Σύµφωνα µε την έκθεση των 33 σελίδων που 
αποκαλύπτει η Realnews, 126.956 εργαζόµε-
νοι επιβιώνουν µε λιγότερα από 100 ευρώ τον 
µήνα, ενώ µισό εκατοµµύριο απασχολούµενοι 
έχουν αποδοχές λιγότερες από τον νοµοθετη-
µένο κατώτατο µισθό των 586 ευρώ. 

Παράλληλα, ο µέσος όρος των µηνιαίων 
αποδοχών των Ελλήνων από το 2009 έως το 
2014 µειώθηκε κατά 26,3%, ενώ µόλις το 40% 
των εργαζοµένων της χώρας απασχολείται µε 
όρους συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Εργασί-
ας, πάνω από το 50% των προσλήψεων για την 
περίοδο 2013-2015 ήταν µε συµβάσεις µερι-
κής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, 
µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να πληρώνο-
νται µε το 1/2 ή το 1/4 του κατώτατου µισθού.

Μάλιστα, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, η 
µείωση των µισθών δεν οδήγησε ούτε σε πτώ-
ση των τιµών των προϊόντων, ούτε σε τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας. Ως κύριες αιτίες κα-
ταγράφονται ο περιορισµός της ζήτησης και 
ο αρνητικός πληθωρισµός.  Στην έκθεση επι-
σηµαίνεται ότι η σωρευτική µείωση του ΑΕΠ 
ανήλθε σε 25% από το 2008, ενώ οι εργαζόµε-
νοι έχασαν περίπου το 50% της αγοραστικής 
τους δύναµης, γεγονός που οδηγεί σε σηµα-
ντική µείωση της εσωτερικής ζήτησης. Η ελλη-
νική οικονοµία βρίσκεται σε περίοδο αποεπέν-
δυσης, µε αποτέλεσµα να µη δηµιουργούνται 
νέες θέσεις εργασίας, παρά τη ραγδαία µείω-
ση των µισθών και την προώθηση ευέλικτων 
µορφών απασχόλησης. 

Το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι η µεί-
ωση των κατώτατων αποδοχών όχι µόνο απέ-
τυχε να διευκολύνει την επανείσοδο των ανέρ-
γων στην αγορά εργασίας, αλλά, αντίθετα, οδή-
γησε σε µια άνευ προηγουµένου αύξηση των 
επιπέδων της ανεργίας. Ειδικότερα, η ανερ-
γία εκτοξεύθηκε από 7,3% το 2008 σε 27,9% 
το 2013 και σταθεροποιήθηκε το 2016, ενώ η 
ανεργία των νέων αυξήθηκε στο 60% το 2013 
και σταθεροποιήθηκε γύρω στο 50% φέτος. 

Το διάστηµα 2008-2013, 427.000 Ελληνες 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µετανάστευσαν 
σε αναζήτηση υψηλότερων µισθών και καλύ-

τερων κοινωνικών υποδοµών. Το υπουργείο 
Εργασίας επισηµαίνει ότι η περαιτέρω µείω-
ση των αποδοχών θα οδηγήσει σε βαθύτερη 
ύφεση την οικονοµία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα 
είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε. στην οποία ο κατώ-
τατος µισθός µειώθηκε. Αντίθετα, κατά την ίδια 
περίοδο της κρίσης, ο κατώτατος µισθός αυξή-
θηκε 11,3% στο Ηνωµένο Βασίλειο, 8,2% στο 
Βέλγιο, 7,6% στη Γαλλία και κατά 2% σε Πορ-
τογαλία και Ισπανία.   

Συλλογικές διαπραγµατεύσεις
Το υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι η καθιέ-
ρωση των ατοµικών συµβάσεων εργασίας δη-
µιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού κυ-
ρίως σε επίπεδο µικρών και µεσαίων επιχειρή-
σεων, επισηµαίνοντας ότι οι κλαδικές συµβά-
σεις κυριαρχούν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες 
της Ε.Ε. Ο αριθµός των κλαδικών και επαγγελ-
µατικών συλλογικών συµβάσεων µειώθηκε από 
65 το 2010 σε 23 το 2012, ενώ ο αριθµός των 
συµφωνιών σε επίπεδο επιχείρησης αυξήθηκε 
από 227 σε 976 κατά την ίδια περίοδο. 

Οι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν ότι δεν 
υπάρχει συνδικαλιστική δράση και επαρκής 
εκπροσώπηση των εργαζοµένων, ιδιαίτερα σε 
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, µέσω της 
δηµιουργίας ενώσεων προσώπων, γεγονός που 
έρχεται σε αντίθεση µε όσα προβλέπει η νοµο-
λογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
∆ικαιωµάτων και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και περιλαµβάνο-
νται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας του 2009. 

Οµαδικές απολύσεις  
Το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι δεν 
απαιτούνται αλλαγές, υπογραµµίζοντας µά-
λιστα τη συµφωνία των εκπροσώπων εργο-
δοτών και εργαζοµένων για το συγκεκριµένο 
ζήτηµα. Στην έκθεση αναλύονται οι εξής πα-
ράγοντες σχετικά µε τις οµαδικές απολύσεις:
f Η διάρθρωση των επιχειρήσεων στην Ελ-
λάδα. Από τις συνολικά 222.281 επιχειρήσεις 
που λειτουργούσαν το 2015, οι 210.865 απα-
σχολούσαν έως 19 άτοµα, δηλαδή το 94,86%. 
fΗ ανυπαρξία δικτύου κοινωνικής προστα-
σίας των ανέργων, αλλά και η αδυναµία του 
κράτους να επανεντάξει στην αγορά εργασί-
ας τους µακροχρόνια ανέργους.  
fΗ αλλαγή της νοµοθεσίας, µε την αύξηση 
των ορίων των οµαδικών απολύσεων το 2010.  

«Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι πο-
λιτικές για την αγορά εργασίας θα πρέπει να 
ευθυγραµµιστούν µε τις διεθνείς και ευρωπα-
ϊκές βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, είναι σηµα-
ντικό να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής οικονοµίας. Με βάση τα στοιχεία του 
ΟΟΣΑ σχετικά µε πρόσθετους περιορισµούς 
για τις οµαδικές απολύσεις, εάν επικεντρωθού-
µε στις χώρες της Ε.Ε., παρατηρούµε ότι µε-
ταξύ των 22 χωρών της Ε.Ε. το 2013 η Ελλάδα 

κατατάσσεται 13η, µαζί µε την Αυστρία. Αυ-
τό δείχνει ότι η Ελλάδα ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές της Ε.Ε. και, ως εκ τούτου, δεν βλέ-
πουµε κανένα ενδιαφέρον για την αλλαγή των 
ρυθµίσεων στις οµαδικές απολύσεις», αναφέ-
ρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση. 

Συνδικαλιστικός νόµος 
Το υπουργείο Εργασίας στην έκθεση παρα-
θέτει τι ισχύει σήµερα όσον αφορά τον τρό-
πο προκήρυξης απεργιών, την εκπροσώπη-
ση των εργαζοµένων, τον χρόνο προειδοποί-
ησης για την πραγµατοποίηση απεργίας, επι-
σηµαίνοντας µάλιστα πότε µπορεί να ανατρα-
πεί µια απεργιακή κινητοποίηση, εάν δεν πλη-

ροί τις νόµιµες προϋποθέσεις. 
Σχετικά µε την προστασία των συνδικαλιστών από την από-

λυση, επισηµαίνεται ότι προστατεύονται µόνο για τις δραστη-
ριότητές τους σχετικά µε τη συνδικαλιστική τους δράση, ενώ, 
όσον αφορά τυχόν άλλα προνόµια που έχουν οι συνδικαλιστές, 
το υπουργείο αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα οφέλη ού-
τε για τις συνδικαλιστικές άδειες.

Σχετικά µε την ανταπεργία, το υπουργείο Εργασίας αναφέ-
ρει ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν επιθυµούν την καθιέρω-
σή της, επισηµαίνοντας ότι οι εργοδότες µπορούν και τώρα να 
προσφύγουν στα δικαστήρια και να σταµατήσουν ή να ακυ-
ρώσουν µια απεργιακή κινητοποίηση. Στην έκθεση περιλαµβά-
νεται και ο αναλυτικός πίνακας που παρουσιάζει η «R» µε τον 
ακριβή αριθµό των απεργιών από το 2009 έως το 2015, αλλά 
και των εργαζοµένων που συµµετείχαν σε αυτές. 

Η έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα: «Οι απαραίτητες µε-
ταρρυθµίσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επιστροφή της 
Ελλάδας στην κανονικότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέ-
λου, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλό-
γου και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Υπάρχει µια βα-
θιά ριζωµένη κοινωνική συναίνεση µεταξύ όλων των κοινωνι-
κών εταίρων και των πολιτικών κοµµάτων ότι δεν απαιτούνται 
ουσιαστικές αλλαγές στο καθεστώς των οµαδικών απολύσεων 
και στον νόµο σχετικά µε τη συνδικαλιστική δράση».

Η KOMIΣΙΟΝ δεν ενδιαφέρεται και δεν προω-
θεί την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού 
στον ιδιωτικό τομέα, εκτιμώντας ότι δεν δημιουρ-
γεί καμία διαφορά.

Τη θέση αυτή διατυπώνει, μιλώντας στον αντα-
ποκριτή της «R» στις Βρυξέλλες, Θάνο Αθανασί-
ου, η αρμόδια για τα εργασιακά επίτροπος της Κο-
μισιόν, η Μαριάν Τάισεν, η οποία από κοινού με 
τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις και τον επίτροπο 
Μοσκοβισί διαχειρίζονται και εποπτεύουν το ελ-

ληνικό πρόγραμμα. 
«Κατά τη δική μου εκτίμηση, το θέμα είναι τελείως 

άσχετο με τα παραπάνω. Σε οικονομικούς όρους, 
δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στο να απο-
δίδονται στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα 
12, 13 ή 14 μισθοί ανά έτος. Αυτό που στην πραγμα-
τικότητα για εμάς έχει σημασία και σας το λέω για 
φορολογικούς λόγους, για παράδειγμα, είναι μό-
νο το πραγματικό ετήσιο σύνολο των αποδοχών», 
τονίζει στην «R» η αρμόδιος επίτροπος.

Η Κομισιόν δεν ζητεί κατάργηση του 13ου 
και του 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα

ΜΑΡΙΑΝ ΤΑΪΣΕΝ

Εργάζονται 
µε µισθό 
100 ευρώ 
τον µήνα!
Η «R» αποκαλύπτει 
την απάντηση του 
υπουργείου Εργασίας, µε 
την οποία αποδοµούνται 
σηµείο προς σηµείο οι 
απαιτήσεις των δανειστών 
για µικρότερους µισθούς 
και πιο εύκολες απολύσεις

Η ΠΡΩΤΗ από τις 33 
σελίδες της απάντη-
σης του υπουργείου 
Εργασίας, που απο-
καλύπτει η «R»
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