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Απόφαση για το θέμα: 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Από τα πλέον ακραία αντεργατικά και αντικοινωνικά μέτρα που πάρθηκαν στο πλαίσιο των 
αλλεπάλληλων μνημονίων με την τρόικα ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΕΕ είναι  η  αποδυνάμωση του θεσμού των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μέχρι του σημείου της εξαφάνισής του με στόχο τη μείωση του 
κόστους  εργασίας,  ώστε  αυτό  να  πλησιάσει  το  κόστος  των   υπόλοιπων βαλκανικών  χωρών. 
Ψηφίστηκε η κατάργηση της δυνατότητας κήρυξης των συλλογικών συμβάσεων ως υποχρεωτικών 
για όλο τον κλάδο, η αντικατάσταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων από επιχειρησιακές με 
χειρότερους όρους,  η απαγόρευση των αυξήσεων,  το πάγωμα των μισθολογικών εξελίξεων,  η 
δυνατότητα των εργοδοτών να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμφωνία με τους εργαζόμενους για νέα 
συλλογική σύμβαση και οποιαδήποτε διαπραγμάτευση που αφορά επιδόματα και όρους εργασίας. 
Καταργήθηκαν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου και περιορίστηκε η «μετενέργεια» των όρων των 
συλλογικών συμβάσεων. Αυτό συνεπάγεται υπογραφή ατομικών συμβάσεων με μοναδικό προς τα 
κάτω όριο τον κατώτατο μισθό της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας!

Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων έγινε παράλληλα με την γενικότερη απορρύθμιση 
των  εργασιακών  δικαιωμάτων  που  περιλαμβάνει  χαμηλότερες  αμοιβές  για  τους  νέους, 
αποφασιστική  διευκόλυνση  των  απολύσεων  και  ελαστικοποίηση  των  σχέσεων  εργασίας  (εκ 
περιτροπής  εργασία,  διαθεσιμότητα,  «διευθέτηση»  του  χρόνου  εργασίας,  κ.ά.)  και  απώλεια 
πολλών άλλων δικαιωμάτων.

Οι  εργοδοτικές  οργανώσεις  του  κλάδου  των  μηχανικών/τεχνικών  έσπευσαν  να 
εκμεταλλευτούν  τις  δυνατότητες  των  νέων  αντεργατικών  νομοθετημάτων  και  κατήγγειλαν 
συντονισμένα όλες τις συλλογικές συμβάσεις του κλάδου, που αφορούν όλους τους μισθωτούς 
αρχιτέκτονες  ανεξάρτητα αν διαθέτουν κανονική – τυπική πρόσληψη ή πληρώνονται  με Δελτίο 
Παροχής  Υπηρεσιών  (οι  οποίοι  ρητά  καλύπτονται  από  τη  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  του 
Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών), εκβιάζοντας τις οργανώσεις των εργαζομένων να υπογράψουν 
συμβάσεις με μειώσεις αποδοχών για να αποφύγουν τις «χαοτικές» μειώσεις που συνεπάγεται η 
μη υπογραφή σύμβασης.  

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποκύψουν σε αυτούς τους εκβιασμούς!
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ:

• Θα  σταθεί  στο  πλευρό  των  συναδέλφων,  που  εργάζονται  με  οποιαδήποτε  μορφή 
εξαρτημένης  εργασίας.  Καλεί  τα  τμήματα  του  Συλλόγου  και  του  τοπικούς  Συλλόγους 
αρχιτεκτόνων να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις με το θέμα αυτό για ενημέρωση των 
συναδέλφων και υποστήριξη των αγωνιστικών διεκδικήσεών τους 

• Ζητά την κατάργηση όλων των πρόσφατων και παλαιότερων αντεργατικών νόμων, που 
απορρέουν  από  την  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και   ελαστικοποιούν  την  εργασία,  
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διευκολύνουν  τις  απολύσεις  και  αποδυναμώνουν  το  θεσμό  των  συλλογικών  συμβάσεων, 
οδηγώντας στην  κινεζοποίηση των εργασιακών σχέσεων.  Αποκατάσταση των απωλειών του 
εισοδήματος των εργαζομένων.

Απαιτεί:

•  Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης 
και της λογικής του απασχολήσιμου-εργαζόμενου που με μία ώρα εργασίας εβδομαδιαίως δεν 
θεωρείται  κάποιος  άνεργος.  7ωρο-5νθημερο-35ωρο,  κλαδικές  ΣΣΕ  που  να  ικανοποιούν  τις 
σύγχρονες ανάγκες. Βασικός μισθός 1.400€. Κατώτερος μισθός για τον Μηχανικό, σε Δημόσιο 
και Ιδιωτικό Τομέα τα 2100€. 

• Επίδομα  ανεργίας  1120€ για  τους  άνεργους  συναδέλφους  ανεξάρτητα  από  τρόπο 
αμοιβής  (μισθό,  ΔΠΥ)  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις.  Οι  αυτοαπασχολούμενοι  που 
αναγκάζονται  να  διακόψουν  προσωρινά  την  επαγγελματική  τους  δραστηριότητα  να 
απολαμβάνουν  πλήρη  δικαιώματα  ανέργου.  Πλήρη  ασφαλιστική  κάλυψή  τους  και  για  όσους 
αναζητούν εργασία μέσω ΟΑΕΔ και δεν βρίσκουν ανάλογη των προσόντων τους. Μείωση 30% 
των τιμολογίων ΔΕΚΟ με παράλληλη απαγόρευση της διακοπής παροχής νερού, ρεύματος και 
σταθερού τηλεφώνου. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και 
να βαρύνει  το κράτος και  τους εργοδότες.  Πλήρη,  δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με 
ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με κάλυψη από το κράτος με 
χρηματοδότηση  100%  συμπεριλαμβανομένων  και  των  οικογενειών  τους.  Χορήγηση  δωρεάν 
κάρτας απεριόριστων διαδρομών στις αστικές συγκοινωνίες. Επιδότηση ενοικίου στο 100% της 
αξίας  του. Αναστολή  κάθε  πράξης  αναγκαστικής  εκτέλεσης  σε  βάρος  της  κύριας  και 
δευτερεύουσας κατοικίας που ανήκει  κατά κυριότητα στον άνεργο, καθ'  όλη την διάρκεια της 
ανεργίας. Έκτατο επίδομα σε όλους τους ανέργους.

• Ουσιαστική  προστασία  της  μητρότητας.  Άδεια  κυήσεως,  τοκετού,  γαλουχίας  και 
φροντίδας των νεογέννητων, 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό, με πλήρεις αποδοχές και 
πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ). Αντίστοιχα 
δικαιώματα και παροχές για τις αυτοαπασχολούμενες.  Κρατικό δίκτυο υποδομών, κοινωνικών 
εγκαταστάσεων με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους 
ανάπηρους.

• Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους 
ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με προσανατολισμό στον έλεγχο της 
εργοδοτικής ευθύνης. Κατάργηση των ιδιωτικών ΕΞ.Υ.Π.Π. και δημιουργία κρατικού σώματος 
Τεχνικών  Ασφάλειας  και  Ιατρών  Εργασίας,  ενταγμένου  στο  Δημόσιο  Σύστημα  Υγείας. 
Κατοχύρωση εργοδοτικής εισφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου. 
Διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ.

Καλεί:

• Τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου των μηχανικών/τεχνικών (ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, 
ΠΕΔΜΕΔΕ,  ΠΕΣΕΔΕ  και  ΠΕΔΜΗΕΔΕ)  να  αποσύρουν  τις  καταγγελίες  των  συλλογικών 
συμβάσεων των εργαζομένων και να προχωρήσουν στην υπογραφή νέων, αξιοπρεπών ΣΣΕ, για 
όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. 

• Καλεί  τα  μέλη  του  Συλλόγου  να  συμμετάσχουν  στις  εκδηλώσεις  διαμαρτυρίας  που  θα 
διοργανωθούν  από  τα  σωματεία  του  κλάδου  για  την  υπεράσπιση  των  συλλογικών 
συμβάσεων.
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Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  θα  σταθεί  στο  πλευρό  των  μισθωτών  αρχιτεκτόνων  (αλλά  και  όλων  των 
εργαζόμενων τεχνικών) και των σωματείων τους σε κάθε δικαστική και εξωδικαστική διεκδίκηση για 
την ανάσχεση της επίθεσης στις συλλογικές τους συμβάσεις. 

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ
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