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Ανοίγει (και) το εσωτερικό 
μέτωπο στα εργασιακά
Το πρώτο ραντεβού για την υπογραφή Εθνι-

κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

μεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων 

θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 

20/3, καθώς στο τέλος Μαρτίου λήγει και η 

τρίμηνη διάρκεια μετενέργειάς της. Βέβαια, 

ενώ τα εργασιακά βρίσκονται στον πυρήνα 

της διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης 

και δανειστών, προκειμένου να ολοκληρωθεί 

η δεύτερη αξιολόγηση, στην πράξη οι εκπρό-

σωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων 

δεν θα μπορέσουν να πετύχουν σημαντικά 

αποτελέσματα.

Η διαδικασία αναμένεται να περιοριστεί στη 

διάσωση του οικογενειακού επιδόματος, 

αλλά και μιας σειράς θεσμικών θεμάτων που 

τα τελευταία χρόνια κατοχυρώνονται με τη 

Σύμβαση. Και αυτό γιατί δεν φαίνεται καμία 

απολύτως διάθεση από πλευράς πιστωτών να 

συζητηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στα εργασι-

ακά, ακόμη κι αν αυτά αφορούν την Εθνική 

Σύμβαση Εργασίας, για την οποία το σύνολο 

των εργοδοτικών φορέων και η ΓΣΕΕ έχουν 

ζητήσει να «επανέλθει στα χέρια τους».

Η διαδικασία υπογραφής νέας Εθνικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θεωρείται 

βέβαια αναγκαία, καθώς κινδυνεύει να βρεθεί 

στον αέρα, για άλλη μια φορά τα τελευταία 

χρόνια, το επίδομα γάμου και μια σειρά από 

άδειες που θεσμικώς κατοχυρώνει η Εθνική 

Σύμβαση Εργασίας. Στις 31/12/2016 έληξε η 

πλέον πρόσφατη ανανέωση που είχε δοθεί 

στην ΕΓΣΣΕ και 31/3 εκπνέει και το τρίμηνο 

της χρονικής επέκτασης κατά το οποίο με-

τενεργούν, ισχύουν δηλαδή όλοι οι όροι της 

παλιάς σύμβασης. Βέβαια, αν μετά τη λήξη 

αυτού που λέμε «μετενέργεια» δεν ανανεωθεί 

η Σύμβαση, τότε βρίσκεται αυτομάτως στον α-

έρα το επίδομα γάμου και μια σειρά από άλλα 

θεσμικά ζητήματα που κατοχυρώνει η ΕΓΣΣΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΓΣΕΕ ανέλαβε πρω-

τοβουλία και την ερχόμενη Δευτέρα πραγ-

ματοποιείται συνάντηση-διαπραγμάτευση 

της Συνομοσπονδίας με τις εργοδοτικές 

οργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν κα-

ταγγελίες εργαζόμενων για προσπάθειες 

εργοδοτών να καταργήσουν μονομερώς το 

επίδομα γάμου, ισχυριζόμενοι πως από που-

θενά δεν προκύπτει υποχρέωση του εργοδό-

τη να το καταβάλλει. Μάλιστα, σύμφωνα με 

συνδικαλιστές υπάρχουν εργαζόμενοι που 

προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν 

τις δίκες, επειδή ακριβώς υπάρχει, έστω και 

αποδυναμωμένη, η ΕΓΣΣΕ. Αν όμως παρέλ-

θει η 31/3 χωρίς να έχει στο μεταξύ επανα-

βεβαιωθεί η ΕΓΣΣΕ, τότε οι εργαζόμενοι θα 

βρεθούν χωρίς νομική κάλυψη, καθώς το 

επίδομα γάμου δεν «μετενεργεί», δεν καλύ-

πτεται δηλαδή από τον μανδύα της μετενέρ-

γειας που ξεκινά μετά τη λήξη του τριμήνου 

της χρονικής επέκτασης. Στη «μετενέργεια» 

μπαίνουν ο μισθός και 4 επιδόματα (ωρίμαν-

σης-πολυετίας, το οποίο έχει σταματήσει να 

ωριμάζει από 14.2.2012, τέκνων, σπουδών 

και επικίνδυνης εργασίας).

Η συνάντηση ΓΣΕΕ - εργοδοτών πραγματο-

ποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, κα-

τά την οποία τα εργασιακά έχουν αναδειχθεί 

στο μεγαλύτερο «αγκάθι».

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να κλείσει το 

Staff Level Agreement χωρίς να περιλαμβάνει 

τα εργασιακά, κάτι που αποκλείουν ακόμη 

και ευρωπαϊκές πηγές. Μάλιστα, το ΔΝΤ έχει 

ξεκαθαρίσει ότι απορρίπτει τη βασική επιδίωξη 

της κυβέρνησης για επαναφορά των συλλογι-

κών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων, αλλά 

και της επέκτασής τους και στις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις ενός κλάδου, εφόσον εκπροσω-

πείται το 51% των εργοδοτών.

Την ίδια στιγμή, ζητά μετ’ επιτάσεως την 

αύξηση των απολύσεων από το 5 στο 10%, 

αίτημα που δεν το επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί 

εκπρόσωποι στους θεσμούς, όμως κοινή είναι 

η θέση για κατάργηση της προέγκρισης στο 

θέμα των ομαδικών απολύσεων. Το ΔΝΤ θέτει 

επίσης τη θεσμοθέτηση του καθεστώτος της 

ανταπεργίας (lock out), την αλλαγή του πλαισί-

ου για  την προκήρυξη απεργιακών κινητοποι-

ήσεων, αλλά και του συνδικαλιστικού νόμου.

ΕΦΟΡΙΑ: Παρά το τσουνάμι κατασχέσεων, 

με ρυθμό 500 την ημέρα, οι φορολογούμε-

νοι τον Ιανουάριο φαίνεται πως διένυσαν 

έναν από τους χειρότερους -οικονομικά- 

μήνες της ζωής τους. Άφησαν χρέη ύψους 

1,630 δισ. ευρώ να γίνουν ληξιπρόθεσμα, 

τόσο για φόρους όσο και λοιπές υποχρεώ-

σεις τους προς το Δημόσιο, ανεβάζοντας 

τον συνολικό αριθμό των οφειλετών με 

ανοίγματα σε 4.173.206. Πρακτικά ένας 

στους δύο φορολογούμενους χρωστούν 

στο Δημόσιο, ενώ 2 στους 10 (στο σύνολο 

των 8,5 εκατομμυρίων) είναι εκτεθειμένοι 

σε κατασχέσεις. Τα στοιχεία τα οποία έδω-

σε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι απογοη-

τευτικά. Καταδεικνύουν ότι ο εκρηκτικός 

συνδυασμός φόρων και εισφορών έχουν 

γονατίσει την κοινωνία και δυστυχώς η ει-

κόνα δεν φαίνεται να μεταβάλλεται άμεσα. 

Μάλλον χειρότερη θα γίνει, όταν (εφόσον 

κλείσει η συμφωνία) εφαρμοστούν τα 

πρόσθετα μέτρα σκληρής λιτότητας, με 

μείωση του αφορολόγητου και περικοπές 

συντάξεων, προκειμένου να τραφούν τα 

υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα. Τον 

Ιανουάριο, τα στοιχεία μαρτυρούν ότι στον 

μακρύ κατάλογο των οφειλετών προστέθη-

καν 26.723 φορολογούμενοι, στοιχείο το 

οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να συνεκτι-

μηθεί με την παράλληλη αύξηση των κόκ-

κινων δανείων, εν αναμονή ρυθμίσεων που 

δρομολογούνται από το περασμένο καλο-

καίρι αλλά ακόμα δεν έχουν ψηφιστεί. Η 

νέα έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

δεν αποκλείεται παράλληλα να συνδέεται 

και με την πρεμιέρα των νέων ασφαλιστι-

κών εισφορών, οι οποίες τρόμαξαν τους 

εργαζόμενους και απειλούν εν μέσω χα-

οτικών διαδικασιών και πρακτικών αδυνα-

μιών την ομαλή είσπραξη των εσόδων του 

ΕΦΚΑ. Παρά την εκρηκτική αύξηση των 

ληξιπρόθεσμων τον Ιανουάριο, πάντως, 

το συνολικό στοκ των απλήρωτων φόρων 

και οφειλών προς το Δημόσιο μειώθηκε σε 

σχέση με τα τέλη του περασμένου έτους, 

καθώς από τα 95 δισ. ευρώ υποχώρησε 

στα 93,4 δισ. ευρώ. Κλειδί για αυτή την 

εξέλιξη αποτελεί η παράλληλη αύξηση των 

μέτρων αναγκαστικής είσπραξης καθώς 

η ΑΑΔΕ μέσω κατασχέσεων (αλλά και των 

ρυθμίσεων οφειλών) κατάφερε να εισπρά-

ξει πέρυσι 5,157 δισ. ευρώ.

Ακόμα μία υποτονική συνεδρίαση στο 

Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς, πα-

ρά το καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές, 

οι Έλληνες επενδυτές περιμένουν τις ε-

ξελίξεις στο μέτωπο της διαπραγμάτευ-

σης για να κινηθούν ανάλογα. Όσο οι 

διαπραγματεύσεις παρατείνονται, τόσο 

θα παραμένει η ανασφάλεια για το τελι-

κό πακέτο των μέτρων και πώς αυτό θα 

επηρεάσει την οικονομία και την αγορά. 

Σταθερά στις τράπεζες η μεγαλύτερη 

κινητικότητα, καθώς ο κλάδος επηρε-

άζεται περισσότερο από τις εξελίξεις 

και τα αποτελέσματα της διαπραγμά-

τευσης. Από εκεί και πέρα ξεχώρισαν 

συναλλακτικά οι Αεροπορία Αιγαίου, 

Viohalco, Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ελληνικά Πετρέλαια, Ε-

ΧΑΕ, ΜΕΤΚΑ, Motor Oil, Μυτιληναίος, 

ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Σαράντης, Τιτάν, F.F. 

Group, Grivalia, Πλαίσιο, ΕΛΤΕΧ Άνε-

μος, Νηρέας, MLS, Κορρές κ.ά.

Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 644,77 1,36%

FTSE 1.717,86 1,13%

FTSEM 827,85 3,52%

Δείκτης Τραπεζών 737,01 2,18%

Μετοχές με άνοδο 65

Μετοχές με πτώση 35

Μετοχές αμετάβλητες 23

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

32.575.559

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

46.620.856
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