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ΤΛΛΟΓΟ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                            

   ΟΣΑ ΝΟΜΟΤ ΘΕΠΡΩΣΘΑ  

Μέινο ηεο Π.Ο.Ε.-Ο.Σ.Α. 

 

ΠΡΑΚΣΘΚΟ 11/25-07-2016 

ΣΑΚΣΗΚΖ  ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
    ηελ Ζγνπκελίηζα  θαη ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ Ο.Σ.Α. Ννκνχ 

Θεζπξσηίαο   ζήκεξα ηελ
 
25ε

 
 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ  ηνπ έηνπο 2016, εκέξα Γεπηέξα  

θαη ψξα 13.00’, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ Ο.Σ.Α. Ννκνχ Θεζπξσηίαο,  χζηεξα απφ ηαθηηθή 

πξφζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ Τθαληή ππξίδσλα,  ζε θαζέλα απφ ηα κέιε.  ε 

ζχλνιν (7 ) κειψλ παξαβξέζεθαλ ηα (4) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

 

 Α/Α    ΠΑΡΟΝΣΕ                                                     Α/Α      ΑΠΟΝΣΕ     

 
   1.    Τθαληήο ππξίδσλ(Πξφεδξνο)                              1.  Πάζρνο Γεψξγηνο 

   2.    Νάηζεο  Γεκήηξηνο (Αληηπξφεδξνο)                      2.   Γξίβα    Δηξήλε      

   3.    Μαιαγθάξαο ηέξγηνο                                           3.   Μπαζηαξάο ηαχξνο 

   4.    Νηθνιάνπ Γεψξγηνο 

   5.      

   6.     

   7.     

 

 

Ζ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ έγηλε απφ ηνλ Νηθνιάνπ Γεψξγηνο, Αλ.  Γξακκαηέα ηνπ 

πιιφγνπ . 

Ο Πξφεδξνο αθνχ δηαπίζησζε  φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζήιζε ζηo κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη πάξζεθε ε 

αλάινγε απφθαζε σο εμήο: 

 

 

1
ν
 ΘΕΜΑ: «ηεξίμεη ζην θάιεζκα Οκνζπνλδηώλ θαη Εξγαηηθώλ Κέληξσλ γηα ηηο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ..Ε. ». 

           (Αξηζ. Απόθαζεο: 33/2016) 

Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην1ν  ζέκα, έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηα εμήο: 
«πλάδειθνη νη απψιεηεο καο είλαη κεγάιεο. πλππνινγίδνληαο φινπο ηνπο παξάγνληεο, 

κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε πσο νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ 

θζάλνπλ ή θαη πξνζεγγίδνπλ ην 50% ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ζ επίζεζε ζηνλ θαηψηαην 

κηζζφ είρε σο απνηέιεζκα νη απνδνρέο ην 2014 λα είλαη ρακειφηεξεο αθφκα θαη απφ ηα 

θαηψηαηα φξηα ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Οκνζπνλδίεο  θαη Δξγαηηθά Κέληξα 

απεπζχλνπλ θάιεζκα  ζπκπφξεπζεο θη αγψλα γηα λα δηακνξθψζνπκε ηνπο φξνπο 

αληεπίζεζεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο εληαία, θαηά θιάδν, παλειιαδηθά. Να αγσληζηνχκε 

καρεηηθά, αλππνρψξεηα, θαλέλαο λα κε δνπιεχεη ρσξίο πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ρσξίο 

ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα. Καλέλαο θιάδνο κφλνο ηνπ, θαλέλα ζσκαηείν κφλν ηνπ δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ εληαία θη νξγαλσκέλε επίζεζε θπβέξλεζεο θαη εξγνδνζίαο. 

Υξεηάδεηαη λα δπλακψζεη ε ελφηεηα ησλ γξακκψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ε νξγάλσζή ηεο 

ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζηνπο θιάδνπο. Με θέληξν δξάζεο θαη πάιεο θάζε ρψξν δνπιεηάο κε 
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βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζσκαηείσλ, ησλ επηηξνπψλ αγψλα, λα ζπγθεληξψζνπκε θαη 

πξνεηνηκάζνπκε δπλάκεηο πνπ ζα κπνπλ κπξνζηά ζην απαηηεηηθφ απηφ κέησπν πάιεο. Με 

ελεκέξσζε, ζπζπείξσζε θαη θηλεηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ δπλάκεσλ. Με θαιή πξνεηνηκαζία 

θαη ζπδήηεζε γηα ην πιαίζην δηεθδηθήζεσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο κνξθέο αγψλα. Με ηελ 

θνηλή δξάζε λα μεπεξάζνπκε απφςεηο πνπ δε δίλνπλ δηέμνδν, πνπ ιέλε φηη «ηίπνηα δελ 

αιιάδεη», «ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη». Όζν θη αλ είλαη δχζθνιε ε θαηάζηαζε, πνιιά 

κπνξνχλ λα γίλνπλ, αλ απνθαζίζνπκε λα δείμνπκε ηελ πξαγκαηηθή δχλακή καο. Απηή ηε 

ζηηγκή, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε νξγάλσζε ηνπ αγψλα θαη φρη νη «θνηλσληθνί δηάινγνη» 

πνπ ζηήλνπλ ε θπβέξλεζε θαη νη ελψζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα λα καο παγηδεχζνπλ θαη απηνί 

λα ζπλερίδνπλ λα θιηκαθψλνπλ ηελ επίζεζε ζε βάξνο ηεο ηάμεο καο. Γηθή καο επζχλε είλαη 

λα δπλακψζνπκε ηελ θνηλή δξάζε θαη ηε ζπκκαρία κε φιν ηνλ εξγαδφκελν ιαφ πνπ ζηελάδεη, 

ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά, φπσο θη εκείο, θάησ απφ ηνλ ίδην δπγφ ησλ βηνκεράλσλ, ησλ 

ηξαπεδηηψλ, ησλ κεγαιεκπφξσλ, ησλ εθνπιηζηψλ. ε θάζε θιάδν, ζε θάζε ζσκαηείν θαη 

ρψξν δνπιεηάο ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο, δπλάκεηο πξσηνπφξεο θαη ηίκηεο πνπ δελ 

παξαζχξνληαη απφ ηηο ζεηξήλεο ηεο εηηνπάζεηαο θαη ηνπ ζπκβηβαζκνχ, δπλάκεηο κε ζέιεζε 

θη ηθαλφηεηα λα εγεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο.  Οη εξγαδφκελνη, νη άλεξγνη, νη 

ζπληαμηνχρνη, ζπλνιηθά ν εξγαδφκελνο ιαφο έδσζαλ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα πνιχ 

ζεκαληηθέο κάρεο απέλαληη ζε εξγνδνζία – θπβέξλεζε – ΔΔ – ΓΝΣ, κε θχξην κέησπν ηνλ 

αληηαζθαιηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνπο βάξβαξνπο λφκνπο ηνπο. Ο ζχιινγφο καο, καδί κε 

Δξγαηηθά Κέληξα, Οκνζπνλδίεο, ζπλδηθάηα, ρηιηάδεο εξγαηνυπάιιεινη πνπ ζπζπεηξψλνληαη 

ζην ΠΑΜΔ καδί κε πνιιά άιια ζσκαηεία δψζακε πνιχκνξθνπο αγψλεο, κε ζέζεηο πνπ 

ζηήξηδαλ ηα εξγαηηθά ιατθά ζπκθέξνληα έδεηρλαλ ηηο αηηίεο θαη ην πνηνο πξέπεη λα πιεξψζεη. 

Με ηηο κεγάιεο απεξγίεο, ηα ζπιιαιεηήξηα, ηα κπιφθα ησλ αγξνηψλ, κε πξσηνβνπιία θαη 

ζρέδην, ην θίλεκα έδεημε φηη είλαη φξζην, δσληαλφ, καρεηηθφ, παξά ηα εκπφδηα θαη ηηο 

ηξηθινπνδηέο απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο εξγνδνζίαο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ. Μπνξεί 

λα αλαζπληαρζεί, λα γίλεη δπλαηφ θαη ξσκαιέν, λα θηάζεη ζε ζεκείν λα ηαξαθνπλά 

θπβεξλήζεηο θαη ηα αθεληηθά ηνπο, λα ακθηζβεηήζεη ηελ θπξηαξρία ηνπο, ηε βαξβαξφηεηά 

ηνπο, λα δηεθδηθήζεη κηα αμηνπξεπή δσή.Απηήλ αθξηβψο ηελ πξννπηηθή έρνπκε θαζήθνλ λα 

εληζρχζνπκε, λα νξγαλψζνπκε κε ηε ζηάζε θαη ηε δξάζε καο, ηε ζπκκεηνρή καο. 

Με απηνχο ηνπο αγψλεο θαηαθέξακε: 

Να απνθαιχςνπκε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή πιαηηά ζην ιαφ, λα εκπνδίζνπκε ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα κέηξα ζηε ιατθή 

ζπλείδεζε. 

Δκπνδίζακε ηελ εξγνδνζία θαη ηα θφκκαηά ηεο λα θάλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζπκκέηνρνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπο. 

Οη αγψλεο ελίζρπζαλ ηα βήκαηα ελφηεηαο θαη ζπκκαρίαο ησλ εξγαηψλ κε ηα ιατθά 

ζηξψκαηα, ηνπο ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο, ηνπο αγξφηεο.  

Γεκηνπξγήζακε πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρεηα, κε δεδνκέλν φηη ε αλακέηξεζε κε ηελ 

πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ απαηηεί αγψλεο κε ζπλέρεηα, επηκνλή θαη ηαμηθή ζπλέπεηα, κε 

ελαιιαγή θαη δηαξθή πξνζαξκνγή ησλ κνξθψλ πάιεο.  

Σα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα δελ πξέπεη λα καο ηθαλνπνηνχλ. Μπνξνχκε λα πεηχρνπκε 

πεξηζζφηεξα.  
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Ζ λνκνζέηεζε ηνπ θφθηε θαη ην λέν θχκα θνξνιεειαζίαο ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο, 

ακέζσο κεηά ηελ «ηαθφπιαθα» ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, απνδεηθλχεη πσο ε επίζεζε δελ 

έρεη ηέινο αλ δελ ηε ζηακαηήζνπκε εκείο. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε εξγαηηθή-ιατθή νηθνγέλεηα 

καηψλεη θαζεκεξηλά, ην θεθάιαην απνιακβάλεη λέεο πξνθιεηηθέο θνξναπαιιαγέο, παίξλεη 

δεζηφ ρξήκα απφ ην λέν αλαπηπμηαθφ λφκν ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ. Ζ 

θαπηηαιηζηηθή εξγνδνζία επηδνηείηαη κε εθαηνκκχξηα, ηεο ραξίδνληαη ρξέε εθαηνκκπξίσλ 

πνπ είλαη ην δηθφ καο αίκα, νη ηεξάζηηεο απψιεηεο ζην εξγαηηθφ εηζφδεκα, ζηηο θνηλσληθέο 

παξνρέο.Ζ «αλάπηπμε», πνπ επαγγειίδνληαη θπβέξλεζε, ΔΔ, ΓΝΣ, ΔΒ, εθνπιηζηέο θαη 

ηξαπεδίηεο, ζα πνηηζηεί κε ην αίκα ησλ παηδηψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ θαηαδηθάδνληαη 

ζηελ αλεξγία, ηε θζελή εξγαζία θαη ηελ δνπιεηά-ιάζηηρν! Ζ εξγνδνζία ηζαθίδεη φηη έρεη 

απνκείλεη απφ Δ θαη πξνσζεί λέεο απαξάδεθηεο ζπκθσλίεο κε φρεκα ηηο ελψζεηο 

πξνζψπσλ. Ο ΔΒ αλνηρηά πιένλ απαηηεί λα θαηαξγεζνχλ φια ηα επηδφκαηα (13νο – 14
νο

 

κηζζφο), λα έξζεη λένο λφκνο πνπ ζα πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία θαη ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Έρνπλ δειαδή ην δηθφ ηνπο ζρέδην κε ζηφρν ηελ παξαπέξα κείσζε 

ησλ κηζζψλ, ησλ κεξνθάκαησλ, ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. Γηαθεξπγκέλν ζηφρν έρνπλ λα 

θαηεβάζνπλ ην κέζν κηζζφ αθφκα πεξηζζφηεξν, θαζψο θαη ηνλ θαηψηεξν κηζζφ.  Ζ εξγαηηθή 

ηάμε ρξεηάδεηαη ην δηθφ ηεο ζρέδην φρη κφλν γηα λα απνθξνχζεη ηε λέα επίζεζε, αιιά γηα λα 

δηεθδηθήζεη ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο πνπ είρε κε γλψκνλα ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο! Οη 

αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

κεγαινεξγνδνζίαο γηα αληαγσληζηηθφηεηα, θεξδνθνξία, αλάθακςε θεξδψλ. Οη ερζξνί ηεο 

ηάμεο καο πξνζπαζνχλ λα καο πείζνπλ γηα ην αληίζεην, γηα λα ππνρσξήζνπκε απφ ηηο δίθαηεο 

δηεθδηθήζεηο καο. Κακία ππνρψξεζε δελ βνήζεζε. Κάζε ππνρψξεζε έθαλε πην επηζεηηθή ηελ 

εξγνδνζία. Έηζη θηάζακε κέρξη εδψ! Γε δερφκαζηε λα δνπιεχνπκε γηα έλα μεξνθφκκαην, 

φηαλ εκείο παξάγνπκε φιν ηνλ πινχην. Γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε δελ ππάξρεη θακία ειπίδα 

αθφκε φηαλ έξζεη ε φπνηα αλάθακςε θεξδψλ, αλ δελ νξγαλψζεη ηνλ αγψλα ηεο. Γλσξίδνπκε 

θαιά, φηη νη εθκεηαιιεπηέο καο έρνπλ εμνπιηζηεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ κε ηζρπξφ αληεξγαηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Σα θφκκαηα πνπ ςήθηζαλ καδί ην 3
ν
 

κλεκφλην, ζηεξίδνπλ ηελ ΔΔ θαη ηνλ θαπηηαιηζηηθφ δξφκν αλάπηπμεο, απνηεινχλ ηζρπξφ 

καχξν κέησπν απέλαληη ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ην ιαφ. Αλίθεηνη δελ είλαη! 

Φαίλνληαη αλίθεηνη γηαηί νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ δνθηκάζεη ηελ ηεξάζηηα δχλακή ηνπο. 

Γπλακψλνπκε ηελ πάιε καο γηα απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξνρέο. 

Γηεθδηθνχκε ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ καο, φια φζα καο έθιεςαλ, καο αθαίξεζαλ, φια φζα 

είλαη δηθαίσκά καο κε βάζε ηνλ πινχην πνπ παξάγνπκε θαη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο καο. 

Να απαηηήζνπκε :  

 Σελ επαλαθνξά ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ζηα 751 επξώ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

αληεξγαηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο θαη ηελ επαλαθνξά 

ησλ θιαδηθώλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ. Σα δηθαηώκαηά καο, ν θιεκκέλνο 

ηδξώηαο θαη ην αίκα καο δελ είλαη πεξαζκέλα, μεραζκέλα. 

 Σελ θαηάξγεζε ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ θαη ηεο αληηδξαζηηθήο αμηνιόγεζεο ζην 

δεκόζην, ηελ επαλαθνξά ηνπ 13
νπ

 θαη 14
νπ

 κηζζνύ, ηελ θάιπςε ησλ απσιεηώλ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 
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 πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο κε απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο κε θξηηήξην ηηο 

ηεξάζηηεο απώιεηεο ζην εξγαηηθό εηζόδεκα ζε θάζε θιάδν θαη ρώξν δνπιεηάο.  

 Σελ επαλαθνξά ησλ θνκκέλσλ ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ. 

 Σελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κε αύμεζε ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο. 

 Να κπεη θξέλν ζηε θνξνιεζηεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Να πιεξώζνπλ νη βηνκήραλνη, νη ηξαπεδίηεο θαη νη εθνπιηζηέο.  

Με βάζε απηφ ην θαηαξρήλ πιαίζην, ην ζσκαηείν καο λα απνθαζίζεη λα αλαιάβεη ην 

δηθφ ηνπ κεξίδην επζχλεο ζηνλ εληαίν, θνηλφ αγψλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. ηνπο δξφκνπο ηνπ 

αγψλα ζα θξηζνχκε φινη θαη κπνξνχκε λα ζπλαληεζνχκε δηακνξθψλνληαο έλα εληαίν θαη 

ζηαζεξφ κέησπν αγψλα..»  

 

  

Σν Γ.. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη χζηεξα απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  

 

Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α       Α  Π  Ο  Φ  Α    Θ  Ζ  Ε  Θ 
 

    Σν Γ.. ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ΟΣΑ Ννκνχ Θεζπξσηίαο , απνθαζίδεη λα 

ζηεξίμεη ην θάιεζκα Οκνζπνλδηψλ θαη Δξγαηηθψλ Κέληξσλ πξνθεηκέλνπ φινη, καδί κε 

ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηνλ εξγαδφκελν ιαφ, λα νξγαλψζνπκε κε ηφικε, ην κεγάιν 

κέησπν αγψλα γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ απσιεηψλ πνπ είρακε ζε κηζζνχο, κεξνθάκαηα, 

ζπληάμεηο θαη θπξίσο ηεο θαηάξγεζεο ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ή 

θαηαξγνχλ ηηο Δ. 

   

                   Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 33/2016 

 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην Πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη: 
 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                     Ο ΑΝ.  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ                 ΣΑ  ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΕΛΗ  

                                                                                                   Ο ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ 

                                                                                                                      

 

  ΤΦΑΝΣΗ  ΠΤΡΘΔΩΝ            ΝΘΚΟΛΑΟΤ ΓΘΩΡΓΟ                   ΝΑΣΗ ΔΗΜΗΣΡΘΟ                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                 ΜΑΛΑΓΚΑΡΑ ΣΕΡΓΘΟ 
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