
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηα θπβεξλεηηθά επηηειεία έρνπλ επηδνζεί ζε έλαλ αγώλα δξόκνπ 
γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ή έηζη ηνπιάρηζηνλ δηαηείλνληαη… Γηα ην ιόγν απηό έρνπλε 
πξνζιάβεη ζε δεκόζηνπο θνξείο πεξίπνπ 45.000 άηνκα, σο επί ην πιείζηνλ πηπρηνύρνπο, 
κε 5κελε ζύκβαζε. 
 
Η αιήζεηα είλαη όηη δελ ηνπο πήξε ν πόλνο γηα ηνπο άλεξγνπο, άιισζηε ε ζύκβαζε ησλ 
πεξηζζνηέξσλ ιήγεη ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Μάε…. Η αιήζεηα είλαη όηη 
ρξεζηκνπνηνύλ εκάο –ηνπο πξώελ άλεξγνπο, λπλ επηζθαιείο θαη κειινληηθά πάιη 
άλεξγνπο- ζα δνύξεην ίππν γηα λα ρηππήζνπλ βαζηθά θεθηεκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ, 
αλαδηαξζξώλνληαο πεξαηηέξσ ηελ εξγαζία πξνο όθεινο ησλ αθεληηθώλ. Ο Ν. 4152/13, 
ππνπαξάγξαθνο ΙΔ.1 δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα παξεξκελείεο: «Οη θαζαξέο ακνηβέο 
νξίδνληαη καηά παρέκκλιζη ηης ιζτύοσζας νομοθεζίας, ζε 490,00 επξώ κεληαίσο γηα 

σθεινύκελνπο ειηθίαο 25 εηώλ θαη άλσ, θαη ζε 427,00 επξώ κεληαίσο γηα σθεινύκελνπο 
ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηώλ. Εθηόο από ηα παξαπάλσ θαηαβαιιόκελα πνζά, νη δηθαηνύρνη 
θνξείο δεν σποτρεούνηαι να καηαβάλλοσν οποιαδήποηε άλλη παροτή ή ενίζτσζη ζηνπο 

σθεινύκελνπο». 
 
Καη γηα λα ην θάλνπκε ιηαλά, εκείο νη εξγαδόκελνη ζηα 5κελα –ζε αληίζεζε κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο καο, κόληκνπο ή ζπκβαζηνύρνπο- δε δηθαηνύκαζηε νύηε άδεηα, νύηε επίδνκα 
άδεηαο, νύηε απνδεκίσζε απόιπζεο, νύηε δώξν Πάζρα, νύηε επίδνκα πηπρίνπ (γηα 
όζνπο/εο πξνζιεθζήθακε σο πηπρηνύρνη/εο). Πξνθαλώο θαη δελ θαηνρπξώλεηαη ην 
δηθαίσκα ζην ζπλδηθαιηζκό ή ηελ απεξγία. Εθηόο απηνύ, ε Πεξηθέξεηα δελ έδσζε ζηνπο 
5κελίηεο νύηε θαλ ηε ζύκβαζε ηνπο γηα λα ηελ ππνγξάςνπλ, ελώ ν Δήκνο Ισαλληηώλ 
έδσζε πξνο ππνγξαθή ζύκβαζε πνπ αλαγξάθεη «Μεηθηέο Απνδνρέο: 490,00 επξώ», 
επηρεηξώληαο έηζη λα επηβάιιεη αθόκα κηθξόηεξεο απνιαβέο. Υπάξρεη όκσο θαη θάηη 
ρεηξόηεξν: νη 5κελίηεο πνπ πξνζειήθζεζαλ ζηηο 3 Δεθέκβξε 2013 είλαη απιήξσηνη!!! Αλ 
όια απηά δε ζπληζηνύλ πεξαηηέξσ ππνηίκεζε ηεο εξγαηηθήο δύλακεο, αθόκα θαη θάησ από 
ηα όζα νξίδεη ν κλεκόλην, ηόηε ηη είλαη; 
 
Μπνξεί νη θνξείο πξόζιεςεο καο, ποσ η θσζική και πολιηική ηοσς ηγεζία έτει όνομα και 
επίθεηο, λα καο ζεσξνύλ αλαιώζηκνπο. Μπνξεί λα καο ζεσξνύλ ηόζν ειίζηνπο πνπ 

επηδηώθνπλ λα μεκπεξδέςνπλ καδί καο ξίρλνληαο ην θηαίμηκν ζηελ ηξόηθα ή ζηε 
γξαθεηνθξαηία ηνπ ΟΑΕΔ. Μπνξεί λα λνκίδνπλ όηη ε καθξνρξόληα αλεξγία καο έρεη θάλεη λα 
ζθύβνπκε ην θεθάιη ζε θάζε ηνπο θαπξίηζην. Μπνξεί λα βάδνπλ όηη ζέινπλ κε ην κπαιό 
ηνπο! Για ένα πράγμα να είναι ζίγοσροι: δε θα κάηζοσμε με ζηασρφμένα τέρια!  
 
Τι θα ζσνέβαινε, άραγε, αν κι εμείς λειηοσργούζαμε «καηά παρέκκλιζη» ηφν όρφν 
ηης πρόζληυης μας; Ε; Μένει να ηο δούμε… 

Τι πάει να πει  
"καηά παρέκκλιζη ηης 
ιζτύοσζας νομοθεζίας" 

ρε;;; 

 

5μηνίτες δίχως ίχνος υπομονής... 


