
Δεν υπάρχει τέτοια έννοια όπως "κοινωνία", υπάρχουν μόνο άνδρες, γυναίκες και οικογένειες, είχε πει η Μάργκαρετ Θάτσερ, 
θέτοντας τη βάση του δόγματος του νεοφιλελευθερισμού, του δόγματος που διέπει τις μνημονιακές συμφωνίες και το 

καθεστώς που διανύουμε ακόμα σήμερα. Το δόγμα που διέπει και το πώς λειτουργεί φυσικά και η διοίκηση της ΝΟΚΙΑ, 
απορρίπτοντας την έννοια της ΣΣΕ. Με λίγα λόγια, οτι ο καθένας και η καθεμία μας πρέπει να είμαστε μόνοι μας στον αγώνα 
για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Μόνοι απέναντι στην κυβέρνηση, μόνοι απέναντι στον εργοδότη με ατομικές συμβάσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο και με μεθοδικότητα, τα πρώτα μέτρα πριν το πρώτο μνημόνιο (2010) χτυπούσαν το θεσμό των ΣΣΕ στο 
δημόσιο τομέα, στηριζόμενα επικοινωνιακά μέσω των κυρίαρχων ΜΜΕ σε κάποιες πραγματικές στρεβλώσεις που υπήρχαν εκεί, 
με το μάτι όμως στο σύνολο των ΣΣΕ. Έτσι το 2010 αντίθετα με τις ΣΣΕ που υπήρχαν στο δημόσιο, καταργήθηκαν με νόμο τα 
πεδία για τους μισθούς, μειώθηκαν κατά 12% τα επιδόματα και κατά 30% ο 13ος και 14ος μισθός.

Σε αυτό το φυλλάδιο επικεντρωνόμαστε στις βασικές μνημονιακές 
αλλαγές στις ΣΣΕ, μιας και έχουμε ενημερώσει για το σύνολο των 

αλλαγών στα εργασιακά, σε προηγούμενα φυλλάδια.
- Kαταργήθηκε η αρχή της επεκτασιμότητας. Αυτή προέβλεπε ότι 
«εάν η κλαδική ή η ομοιοεπαγγελματική σύμβαση δεσμεύει εργοδότες 
που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων ενός κλάδου ή 
ενός επαγγέλματος, τότε η δέσμευση από τη ΣΣΕ μπορεί να επεκταθεί 
σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος». Αυτό 
σήμαινε οτι καταργούνταν οι κλαδικές συμβάσεις, αφού δε θα ήταν 
υποχρεωτικές για όλους.
- Kαταργήθηκε η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης υπέρ των 
εργαζομένων. Δηλαδή οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας θα είχαν 
μεγαλύτερη ισχύ, ακόμα και αν προέβλεπαν μικρότερες αποδοχές απο τις 
κλαδικές.
- Αναγνωρίστηκε η δυνατότητα υπογραφής επιχειρησιακών ΣΣΕ σε περίπτωση απουσίας σωματείου και από ένωση 
προσώπων. Οι "ενώσεις προσώπων" είναι μορφώματα εικονικής εκπροσώπησης των εργαζομένων, κατά κανόνα εργοδοτικά, οι 
οποίες υπογράφουν ΣΣΕ με όρους που απέκλιναν αρνητικά από τους όρους των κλαδικών, όπως μειώσεις μισθών. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα, αφού οι επιχειρησιακές είχαν πια μεγαλύτερη ισχύ απο τις κλαδικές, πολλοί εργοδότες να χρησιμοποιούν αυτά τα 
μορφώματα με "δικούς τους" εργαζόμενους για να φτιάχνουν συλλογικές συμβάσεις κατώτερες των κλαδικών.
-Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Ο μηχανισμός της διαιτησίας έγινε πλέον 
αρμόδιος μόνο για τους κατώτατους μισθούς ενώ απαγορεύτηκε η χορήγηση αυξήσεων μέσω διαιτητικών αποφάσεων.
- Καταργήθηκε η καθολικότητα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αφού με νόμο πια καθορίστηκε ο κατώτατος 
μισθός επιφέροντας μείωση κατά 22% και κατά 32% σε νέους κάτω των 25 ετών.
- Κατάργηση της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων. Με τη λήξη τους δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος υπέγραφε ατομική 
σύμβαση ξεκινώντας απο το μηδέν, άσχετα με το τι περιείχε η παλιά του σύμβαση.

Τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων ήταν καταστροφικά για το επίπεδο ζωής και τα δικαιώματα όλων των 
εργαζομένων. Απο τις 190 κλαδικές/ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις που ήταν σε ισχύ το 2012 (στοιχεία απο ΓΣΕΕ) με τη 

λήξη τους το 2016 είχαν μείνει μόνο 29 (οι 16 αφορούσαν τον τουρισμό). 
Το 2012, το 73% των εργαζομένων καλυπτόταν απο κάποια ΣΣΕ. Το 2016 μόλις το 40% αλλά συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που καλύπτονταν με μειώσεις απο συμβάσεις που υπέγραφαν οι εργοδοτικές "ενώσεις προσώπων" (όχι σωματεία). Απο τέτοιες 
"συμβάσεις" καλύπτονταν το 73% όσων είχαν συμβάσεις και προέβλεπαν μειώσεις απο 10% ως 40%.
Πάνω απο το 30% του χαμένου εισοδήματος των μισθωτών απο την αρχή της κρίσης, οφείλεται στην κατάργηση των ΣΣΕ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απο την Αγγλία του 18ου αιώνα στη ΝΟΚΙΑ Ελλάδος σήμερα - Ένας συνεχής αγώνας

Το σωματείο μας απο το 2013 έχει ξεκινήσει να διεκδικεί την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).
Ξεκινήσαμε μέσα στη μέση της κρίσης γνωρίζοντας οτι ο αγώνας μας αυτός θα ήταν πιο δύσκολος απο το παρελθόν γιατί 
ήταν μέσα σε μία περίοδο που δανειστές και κυβερνήσεις, υλοποιώντας τα πιο τρελά όνειρα των εργοδοτών, καταργούσαν 
ουσιαστικά τις ΣΣΕ, μαζί με άλλα εργατικά δικαιώματα.
Κόντρα στους καιρούς, ξεκίνησε μία ευρεία διαδικασία που κράτησε πάνω απο τέσσερις μήνες και στην οποία συμμετείχαν 
πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κάνοντας έρευνα στις άλλες ΣΣΕ και τα δικαιώματα που είχαν κερδηθεί απο άλλα 
σωματεία στον κλάδο, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες μας στη ΝΟΚΙΑ. Τα συμπεράσματα κατέληξαν σε μία μαζική Γενική 
Συνέλευση όπου και οριστικοποιήθηκε η αρχή του αγώνα μας για την ΣΣΕ.
Ο αγώνας μας για ΣΣΕ προκύπτει απο την διαχρονική ανάγκη των εργαζομένων να καθορίσουν κάποιες ελάχιστες αποδοχές 
για όλους, ενάντια στις προθέσεις των εργοδοτών που θέλουν αφενός την αποκλειστικότητα στο να ορίζουν τους μισθούς 
και τις συνθήκες εργασίας με γνώμονα μόνο τα συμφέροντά τους, αφετέρου για να διαπραγματεύονται με κάθε εργαζόμενο 
μεμονωμένα και αποκομμένο απο τη δύναμη της συλλογικότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, δε μας κάνει καμία έκπληξη η στάση της διοίκησης της ΝΟΚΙΑ που απορρίπτει την 
υπογραφή ΣΣΕ.
Είναι πλέον πρόδηλο οτι δεν υπάρχει καμία προοπτική οικονομικής και οικογενειακής εξέλιξης στη 
ΝΟΚΙΑ, αν δεν υπογραφεί η ΣΣΕ. Είναι λάθος να νομίζουμε οτι οι συνεχείς αποχωρήσεις θα ασκήσουν 
κάποια πίεση. Αντιθέτως κάνουν εμφανές οτι για τη ΝΟΚΙΑ είμαστε αναλώσιμοι.
Το ίδιο εμφανές όμως είναι οτι με κάθε κινητοποίηση, με κάθε έναν και κάθε μία που συμμετέχει στο 
σωματείο, αυξάνεται και η πίεση στη διοίκηση. 
Είναι στο χέρι μας ως εργαζόμενοι να υπογραφεί αυτή η ΣΣΕ και ενωμένοι και με επιμονή θα το 
καταφέρουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε και έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε.

100€ Επίδομα για κάθε 
τέκνο μέχρι 18 ετών

Προσαύξηση γάμου/
συμβίωσης 10% επι του 

βασικού μισθού

Επίδομα φύλαξης 
τέκνων 250€ / μήνα

Εξασφάλιση ελάχιστων 
συνθηκών Υγιεινής και 

Ασφάλειας

Προσαύξηση Master,
10% επι του βασικού 

μισθού

Προσαύξηση 
Διδακτορικού,

15% επι του βασικού 
μισθού

Επίδομα τέκνων με 
ειδικές ανάγκες 100€/

μήνα

~5% ελάχιστη αύξηση 
κάθε έτος στο βασικό 
μισθό, ανάλογα με έτη 

προϋπηρεσίας

Επίδομα ξένης γλώσσας 
(πλην Αγγλικών)

10% επι του βασικού 
μισθού

Αποζημίωση 1/20 του 
βασικού μισθού ανά  

ημέρα ταξιδιού

Εξασφάλιση 
υπάρχοντων 

αδειών (ασθένειας, 
σπουδαστικές, κτλ)

Βασικός μισθός με 
μηδέν προϋπηρεσία ανά 

εκπαίδευση
1500€ για ΑΕΙ 5ετούς, 
1350€ για ΑΕΙ 4ετούς,

1300€ για ΤΕΙ
1100€ για ΙΙΕΚ

900€ για ανειδίκευτους

Έξοδα για φαγητό, 
μέχρι 90€ ανά μέρα για 

εξωτερικό

Επίδομα standby 40€ 
ανά ημέρα, 60€ αν 

χρειαστεί να εργαστεί

Εξασφάλιση όρων 
εργασίας και ωραρίου 

(υπερωρίες, standby, κα)

Ένα μύθος που διακινείται και απο 
τη διοίκηση, όπως μάθαμε στην 
τελευταία μας συνάντηση, είναι οτι 
η ΣΣΕ καθορίζει ίσους μισθούς για 
όλους. Αυτό είναι αναληθές για όλες 
τις ΣΣΕ. 
Οι ΣΣΕ καθορίζουν ΜΟΝΟ τις 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ αποδοχές και συνθήκες 
εργασίας παρέχοντας συνολικά 
ένα μαξιλάρι προστασίας στους 
εργαζόμενους απέναντι στους 
εργοδότες και ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο ζωής για όλους και όλες.

Περιεχόμενο ΣΣΕ εργαζομένων στη ΝΟΚΙΑ

Τα παραπάνω μπορεί σε κάποιους και κάποιες να φαντάζουν "πολλά". Αυτό είναι επειδή η 
ΝΟΚΙΑ (και η SIEMENS για τους παλαιότερους) θέλει να μας συνηθίσει στα ελάχιστα. ΣΣΕ 

είχαν κερδίσει με αγώνες,  μέχρι το 2014/5 (όταν επι μνημονίων στην ουσία καταργήθηκαν) τα 
σωματεία της Wind (από το 2006), της Vodafone (από το 2010), και το Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών, ενώ το Σωματείο του ΟΤΕ έχει ήδη υπογράψει σύμβαση (έχει απο το 1999).
Οι όροι που έχουμε και στη δική μας ΣΣΕ προέκυψαν απο μελέτη των συμβάσεων των 
σωματείων αυτών, τα οποία βρίσκονται σε παράλληλους αγώνες με εμάς αυτή τη στιγμή για 
να υπογράψουν πάλι. Το οτι εως τώρα δεν έχουν ανανεώσει τις συμβάσεις, δε σημαίνει οτι οι 
παραπάνω κατακτήσεις δεν ισχύουν μέχρι σήμερα σε αυτές τις εταιρίες. Τις έχουν ακόμα οι 
εργαζόμενοι εκεί, ενώ στη ΝΟΚΙΑ η διοίκηση προσπαθεί να μας πείσει οτι "είμαστε καλά".
Απο φέτος, σε διαδικασία διεκδίκησης κλαδική σύμβασης, για πρώτη φορά, είναι και το ΣΕΤΗΠ.

...μέχρι τη σημερινή πραγματικότητα.

Προσπαθήσαμε με αυτό το φυλλάδιο να ενημερώσουμε συνοπτικά τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες 
για την σημαντικότητα και την αξία των Συλλογικών Συμβάσεων και της οργάνωσης στα σωματεία 

διαχρονικά, καθώς και κάποιους απο τους αγώνες με τους οποίους αυτές κερδήθηκαν. Αγώνες πάντα 
αντίθετους με τα συμφέροντα των εργοδοτών και των κυβερνήσεών τους.
Ο αγώνας για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στη ΝΟΚΙΑ είναι μέρος ενός ευρύτερου αγώνα για να 
κερδίσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας, αλλά και για να μείνει επίκαιρο το αίτημα επαναφοράς των 
ΣΣΕ και των εργατικών δικαιωμάτων.

Στον αγώνα αυτόν δεν είμαστε μόνοι μας. Μαζί μας είναι τα σωματεία του κλάδου με τα οποία συμμετέχουμε στο Συντονισμό 
Σωματείων στις Τηλεπικοινωνίες και την Τεχνολογία, τα οποία διεκδικούν και πάλι ΣΣΕ. Φέτος ξεκίνησε και το ΣΕΤΗΠ να 
διεκδικεί κλαδική ΣΣΕ, ενώ και έξω απο τον κλάδο μας υπάρχουν πολλά σωματεία που συμμετέχουν στον αγώνα.

Ενωμένοι, τώρα όπως και τότε που διεκδικούσαν αυτό το δικαίωμα οι εργάτες για πρώτη φορά,  
μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε για εμάς αλλά και για τις μελλοντικές γενιές των εργαζομένων.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Σ.Σ.Ε.



...στις απαρχές του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα...

Ο ελληνικός καπιταλισμός λόγω της ιδιομορφίας της εδώ κοινωνίας και κατάστασης 
(μικρό-ιδιοκτησία, μικρά αστικά κέντρα, κτλ)  άργησε να αναπτυχθεί.

Τα αστικά κέντρα αναπτύχθηκαν μαζί με την άνοδο του καπιταλισμού και αυτό 
δημιούργησε την ανάγκη συνδικαλισμού. Τα ωράρια των εργατών ήταν 12ωρα, η παιδική 
εργασία ήταν κανόνας, όπως και τα μεροκάματα πείνας.

Η πρώτη απεργία στη Σύρο 1897 συνάντησε καταστολή και αιματηρά 
επεισόδια αλλά πέτυχε το σκοπό της στην καθιέρωση Κυριακάτικης 
αργίας, της μείωσης ωρών εργασίας και αύξηση του μεροκάματου.
Με την ανάπτυξη τη βιομηχανίας και της εκμετάλλευσης των εργατών 
ιδρύονται μαζικά σωματεία σε νέους τότε κλάδους (τυπογράφοι 1882, 
ραφτάδες 1883, μηχανικών-θερμαστών 1899, κα.). Οι αιματηρές εξεγέρσεις 
με αιτήματα όπως μείωση ωραρίου και καθορισμός κατώτατου μισθού, ήταν συνεχείς. Ιδρύονται πρώτα κάποια εργατικά 
κέντρα (πχ Θεσσαλονίκης, Αθήνας) και το 1918 η ΓΣΕΕ.
Με το νόμο «Περί Σωματείων» το 1914 του Βενιζέλου, γίνονται νόμιμα τα σωματεία. Οι διώξεις όμως αυξάνονται αφενός 
λόγω της μεγάλης επιρροής των πρωτοεμφανιζόμενων κομμουνιστών (ΣΕΚΕ) για τον έλεγχο της ΓΣΕΕ, αφετέρου με 
την οικονομική κρίση της περιόδου και τους πολέμους η ανέχεια πολλαπλασιάζεται και άρα και οι αγώνες. (πχ Απεργία 
1923 στον Πειραιά με 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, κατάληψη ΓΣΕΕ από στρατό 1924 ενάντια στην Πρωτομαγιά, 
η εξέγερση τη Θεσσαλονίκης το 1936 - εικόνα πάνω δεξιά). Στο μεσοπόλεμο οι διώξεις σοσιαλιστών συνδικαλιστών από 
διαδοχικές κυβερνήσεις, η άγρια καταστολή και οι εξορίες ήταν συνεχείς.
Με την δικτατορία του Μεταξά αναστέλλονται όλες οι συνδικαλιστικές ελευθερίες. Από την άλλη, ακολουθεί μπαράζ 

συνδικαλιστικής νομοθεσίας στα πρότυπα του καθεστώτος του Μουσολίνι, χτίζοντας έτσι "λαϊκό προφίλ" αλλά και για να καμφθούν 
οι λαϊκές αντιδράσεις και για να ελεγχθεί η δυναμική του συνδικαλισμού. Φυσικά αυτή η νομοθεσία ήταν μανδύας μίας σκληρής και 
βαθιά αντεργατικής δικτατορίας μιας και όλα ελέγχονταν από το καθεστώς. Στη ΓΣΕΕ ο πρόεδρος ορίζεται από την κυβέρνηση. Το 
1938, στο παραπάνω πλαίσιο, θεσμοθετείται και για πρώτη φορά η Συλλογική Διαπραγμάτευση και Σύμβαση, που όμως καμία σχέση 
δεν έχει με τον εργατικό παράγοντα και τις επιλογές των εργαζομένων, αλλά συντάσσεται και υπογράφεται από την κυβέρνηση (ο 
καθορισμός κατώτατου μισθού από το κράτος που  εφαρμόστηκε το 2012, νομικά μας γύρισε εδώ).

Τις δεκαετίες 1950 – 1970 υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα λόγω ανοικοδόμησης και ειδικών προνομίων 
στους επενδυτές και το κεφάλαιο, δίχως όμως αντίκρυσμα στους εργάτες.

Η ήττα της αριστεράς στον εμφύλιο έφερε διώξεις, καθαιρέσεις από συνδικάτα 
και εξορίες σε όσους ήταν ύποπτοι για «κομμουνιστική προπαγάνδα», κάτι 
που περιελάμβανε όσους ουσιαστικά είχαν οποιαδήποτε αγωνιστική δράση 
ασχέτως αν ήταν κομμουνιστές ή όχι. Αυτό αποστέρησε για μεγάλο διάστημα 
το εργατικό κίνημα από τα πιο αγωνιστικά και υγιή κομμάτια του. Ο κρατικός 
παρεμβατισμός στα συνδικάτα ήταν έντονος. Ενδεικτικά, στο καταστατικό της 
ΓΣΕΕ συμπεριλήφθηκε εδάφιο για διαγραφή σωματείων και εργαζομένων που 
κρίνεται ότι ασκούν «αντεθνική και κομμουνιστική προπαγάνδα».
Ακόμα όμως και αν άμεσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, για τους παραπάνω 
λόγους, η παρέμβαση των αγωνιστών εργαζομένων ήταν απο δύσκολη έως 
αδύνατη, στο κεντρικό πολιτικό πεδίο ήταν μία περίοδος έντονης πολιτικοποίησης 
και αναταραχής (ΕΔΑ, Νεολαία Λαμπράκη, κίνημα 114, κτλ). 
Η περίοδος ειδικά από το ΄56 μέχρι το ’61 χαρακτηρίστηκε από μαζικές απεργίες 
με στόχο καλύτερους μισθούς και τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού 
κινήματος. Κάτω απο πιέσεις, το 1955 έρχεται η αναθεώρηση του νόμου Μεταξά 
για τις ΣΣΕ, με κατάργηση της κυβερνητικής εντολής για τη σύναψή τους, αλλά 
με υποχρεωτική τη Διαιτησία.
Απο το 1967 και στη διάρκεια της χούντας καταργείται στην ουσία ο συνδικαλισμός με τη διάλυση πάνω απο 400 σωματείων και 
ομοσπονδιών. Το 1982 ψηφίζεται ο νόμος 1264 περί εκδημοκρατισμού των σωματείων που διέπει τα σωματεία μέχρι σήμερα, νόμο που 

άλλαξε ως προς το δικαίωμα προκήρυξης απεργίας με την τελευταία παρέμβαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις που ξέραμε μέχρι και τα μνημόνια το 2012, ψηφίστηκε το 1995 όπου όριζε 
ελεύθερες τις ΣΣΕ ως προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ σωματείων και εργοδοτών, αλλά και την προσφυγή στη 
Διαιτησία ως δικαίωμα των σωματείων σε περίπτωση αδιαλλαξίας του εργοδότη.

Στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα, η άνθιση του καπιταλισμού και η 
βιομηχανική επανάσταση, αρχικά στην Αγγλία, έφερε μία μεγάλη μεταβολή στην εργασία. 

Ενώ πριν υπήρχε ο εξειδικευμένος μάστορας ή τεχνίτης που πούλαγε τα «έργα» του, με 
την άνοδο του καπιταλισμού έμπαινε στο προσκήνιο ο καπιταλιστής και η βιομηχανία, σαν 
μεσάζοντες μεταξύ της εξειδίκευσης και του προϊόντος. Όλο και περισσότεροι παλιοί «μάστορες 
και τεχνίτες» γίνονται εργάτες και υπάλληλοι (ο τσαγκάρης έγινε υπάλληλος σε εργοστάσιο 
παπουτσιών, ο χτίστης υπάλληλος σε εργολάβο, κτλ). Έτσι φτάνουμε στις αρχές του 18ου αιώνα 
στη δημιουργία εργατικών σωματείων και την απόκτηση ταξικής συνείδησης.
Στα πρώτα αιτήματα των εργατών της Αγγλίας ήταν ο καθορισμός κατώτατων μισθών μέσω 
συλλογικής διαπραγμάτευσης με τα σωματεία, με πιο ριζοσπαστικό εκφραστή της δυσαρέσκειας 
των εργατών το κίνημα Luddism που αποτελούνταν απο εργάτες υφαντουργίων που έκαιγαν 
βιομηχανικές μονάδες ως αντίδραση στις άθλιες συνθήκες εργασίας. Η κυβέρνηση της 
Μ.Βρετανίας απάντησε με στρατιωτική επέμβαση και με το νόμο του 1799 που απαγόρευε οποιαδήποτε συλλογική διαπραγμάτευση 
με ποινή φυλάκισης και έκρινε παράνομα τα σωματεία και τις ενώσεις εργατοτεχνιτών. Ο νόμος αυτός έφερε νέες απεργίες και αγώνες με 
κορύφωση τις απεργίες στην Ανατολική Αγγλία το 1816 με σύνθημα «Ψωμί ή Αίμα» και στη Σκωτία. 
Το καθεστώς παρανομίας των σωματείων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανέχεια της εργατικής τάξης στη Βικτωριανή Αγγλία και την 
παιδική εργασία που ήταν κανόνας τότε, έφερε νέα δυναμική στην εργατική τάξη και το 1825 η κυβέρνηση αναγκάστηκε να περάσει νέο 
νόμο που έκανε τα σωματεία νόμιμα, αλλά πάλι χωρίς δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση. Η πρώτη αναγνώριση του δικαιώματος 
στη συλλογική διαπραγμάτευση στη Μ.Βρετανία ήρθε το 1871, μετά απο αιματηρούς αγώνες.
Απεργίες σταθμοί για την υπογραφή συμβάσεων ήταν οι μεγάλες απεργίες των ανθρακωρύχων το 1898 και το 1912 με αίτημα την 
καθιέρωση κατώτατων μισθών και της Μάχης του George Square το 1919 όπου εργάτες των αποβάθρων απαιτούσαν και πέτυχαν 47ώρο 

την εβδομάδα και συλλογικά κατώτατο μισθό.

Φυσικά, κοντά χρονικά, παράλληλες ιστορίες υπήρχαν και στις άλλες μεγάλες χώρες τις 
Ευρώπης.  Περνάμε όμως στις ΗΠΑ του 19ου αιώνα που ήταν η άλλη μεγάλη ανερχόμενη 

βιομηχανοποιημένη χώρα.
Η πρώτη καταγεγραμμένη κινητοποίηση που οδήγησε την κυβέρνηση σε «νόμο» ενάντια στη 
συλλογική διαπραγμάτευση ήταν οι αγώνες των παπουτσοποιών (Πενσυλβάνια-1806) που 
αρνήθηκαν να δουλέψουν αν δεν προκαθοριστούν κατώτατες τιμές για την εργασία και τα 
προϊόντα τους. Αγώνας που κατεστάλη με δικαστική εντολή που απαγόρευσε τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις ως "συνομωσία και εγκληματική πράξη αντίθετη με τους κανόνες 
προσφοράς-ζήτησης".
Στα μέσα του 19ου αιώνα μορφοποιήθηκαν οι πρώτες εργατικές ενώσεις σε σωματεία, που 
στηρίζονταν σε εργάτες και όχι τεχνίτες καθώς κάλπαζε ο καπιταλισμός και η μισθωτή εργασία.
Η μαζική μετανάστευση προς την Αμερική έφερε μαζί τις νέες ιδέες από την Ευρώπη κυρίως τον 
Μαρξισμό που έβλεπε πια το συνδικαλισμό όχι μόνο ως μέσο διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών 
εργασίας, αλλά και ως μέσο ανατροπής του καπιταλισμού και χειραφέτησης των εργατών. Ο 
συνδυασμός της ανάγκης που δημιουργήθηκε από ντόπιους και μετανάστες για συλλογική 
ρύθμιση μισθών και ωραρίων, με την πείρα και τις ιδέες που έφταναν από Ευρώπη, μαζικοποίησε 

το συνδικαλισμό με ισχυρότερα τότε σωματεία αυτά των σιδηροδρομικών και των μεταλλωρύχων.
Το 1842 ήρθε η πρώτη δικαστική αναγνώριση των σωματείων, αλλά και πάλι χωρίς δικαίωμα σε συλλογική 
διαπραγμάτευση και απεργία.
Οι αγώνες της εργατικής τάξης τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου , κατά κανόνα, βάφονταν με αίμα από την 
τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες. Απεργίες-σταθμοί του κινήματος τότε ήταν η απεργία των σιδηροδρομικών 
το 1877 που καταπνίγηκε από το στρατό, η απεργία του Σικάγο το 1886 με αίτημα το 8ωρο και η απεργία των 
ανθρακωρύχων στο Ludlow το 1914, με πολλούς νεκρούς, με βασικό αίτημα την αναγνώριση του σωματείου ως 
διαπραγματευτή για καθορισμό ελάχιστων μισθών και συνθηκών εργασίας.
Η πρώτη συλλογική σύμβαση που υπογράφεται και νομιμοποιείται είναι στους Σιδηρόδρομους το 1926. Μόλις 
το 1935 περνάει πρώτη φορά στις ΗΠΑ ομοσπονδιακός νόμος που προστατεύει το συνδικαλισμό και θεσμοθετεί 
το δικαίωμα στις συλλογικές συμβάσεις.

Απο την Αγγλία του 18 αιώνα...

Για να μιλήσουμε όμως για τη σημασία των ΣΣΕ, πρέπει να ξεκινήσουμε απο την αρχή, έστω συνοπτικά. Ξεκινάμε απο τις απαρχές της 
εργατικής αυτής κατάκτησης και περνάμε απο εκεί στην σημερινή εργασιακή πραγματικότητα στην Ελλάδα. 

Προσπαθούμε να καταστεί σαφές οτι η ΣΣΕ δεν είναι απλά μία εργατική κατάκτηση, αλλά ο συλλογικός καθορισμός ελάχιστων 
αξιοπρεπών αποδοχών για όλους είναι ο ίδιος ο λόγος ύπαρξης των Σωματείων απο τις απαρχές τους. Οτι τότε, όπως και τώρα, κάθε 
επίθεση στο συνδικαλισμό περνούσε πρώτα απο την απαξίωση των ΣΣΕ. Συμβάσεις που προέκυψαν μετά απο αιματηρούς αγώνες για 
να μην ζούμε τώρα όπως οι πρώτοι εργάτες, και χωρίς αυτές αργά ή γρήγορα μπορεί να καταλήξουμε πάλι έτσι, εμείς ή τα παιδιά μας.
Προσπαθούμε επίσης να παρουσιάσουμε συνοπτικά την κατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων στην Ελλάδα μετά απο τις 
παρεμβάσεις των μνημονίων, δίνοντας και μία εικόνα των επιπτώσεων που είχε η κατάργησή τους στο επίπεδο ζωής των εργαζομένων.

Τα δικαιώματα των γυναικών στη μητρότητα και εργασία, οι κατώτατοι καθορισμένοι μισθοί για τους 
εργάτες, τα επιδόματα οικογενειακής ζωής, το 8ωρο, οι υπερωρίες, οι ετήσιες άδειες, ο 13ος &14ος μισθός, 

τα επιδόματα και οι άδειες ασθένειας, καθορισμός συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας... Αυτά είναι μόνο κάποια 
απο τα δικαιώματα που είτε άμεσα, είτε έμμεσα προέκυψαν απο το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση 
και τη σύμβαση. Αυτά πολεμούν οι εργοδότες μέσω της μάχης για κατάργηση των ΣΣΕ.


