ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΠΟΙΟ ΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑΣΙ;
Η υλλογική φμβαςη Εργαςίασ είναι μια ςυμφωνία μεταξφ κεφαλαίου και εργαςίασ, που ζχουν
δομικά αντικρουόμενα ςυμφζροντα μζςα ςτθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Η
Σφμβαςθ Εργαςίασ προςπακεί να αποτυπϊςει για μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο τουσ όρουσ με
τουσ οποίουσ τα δφο αυτά μζρθ ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ. Είναι μια φωτογραφία των μεταξφ τουσ
ςυςχετιςμϊν και ταυτόχρονα μια προςπάκεια «ανακωχισ» τθσ ςφγκρουςισ τουσ. Όςο υπάρχουν
δομικά ςυγκρουόμενα κοινωνικά/ταξικά ςυμφζροντα, κοινωνικι ειρινθ με τουσ όρουσ που κζλει θ
πιο ιςχυρι πλευρά (αυτι του κεφαλαίου) δεν υπάρχει, οφτε κα υπάρξει ποτζ ςε μόνιμθ βάςθ. Με ι
χωρίσ Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, αυτι θ ςφγκρουςθ κα υποβόςκει ι κα εκφράηεται ανοικτά,
διάχυτα ι κεντρικά, ιπια ι βίαια.
Η Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ δεν προςδιορίηει μόνο το φψοσ τησ αμοιβήσ, αλλά και τουσ όρουσ τησ
(π.χ. ανά χρονικι μονάδα; με το κομμάτι;), προςδιορίηει τισ ϊρεσ εργαςίασ (το ωράριο δθλαδι), άρα
αυτόματα τθν υπερωριακι εργαςία και τθν πικανι αμοιβι τθσ, τα ρεπό, τισ μζρεσ των διακοπϊν και
το πϊσ αυτζσ αμείβονται, τα «δϊρα», που ιταν μια ζμμεςθ κατάκτθςθ αφξθςθσ του πραγματικοφ
μιςκοφ. Το τελευταίο ιςχφει και για τα διάφορα επιδόματα, όπωσ επίςθσ και το ποιοι/εσ τα
δικαιοφνται. Η Σφμβαςθ επίςθσ προςδιόριηε τθν αμοιβι ανά επάγγελμα ι ανά περίπτωςθ ξεκινϊντασ
από τον κατϊτερο μιςκό και φτάνοντασ αναλόγωσ τθσ ειδικότθτασ (ι το βακμό) ςτο ανϊτερο
κλιμάκιο.
Ακόμα παραπζρα, μια Συλλογικι Σφμβαςθ περιλαμβάνει και τισ υπόλοιπεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, αφοφ
προςδιορίηει το ωράριο και τα ρεπό ςτθ βάςθ τθσ επικινδυνότητασ του επαγγζλματοσ, τθσ ςωματικισ
φκοράσ που επιφζρει ςτο άτομο. Η τελευταία παρατιρθςθ είναι και θ γζφυρα που αποκαλφπτει και
τθν επιπλζον καταςτατικι λειτουργία τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ, εφόςον τόςο το αν ζνα επάγγελμα
ανικει π.χ. ςτα βαρζα και ανκυγιεινά, όςο και το φψοσ του μζςου μιςκοφ αποτελοφν τθ βάςθ για το
προςδιοριςμό τόςο του πόςα χρόνια μιςκωτισ δουλειάσ απαιτοφνται για να ζχει δικαίωμα να βγει
ςτθ ςφνταξθ ο/θ κάκε/μια εργαηόμενοσ/θ, όςο και το φψοσ αυτισ.
Υπό τθν ζλλειψθ των Συλλογικϊν Συμβάςεων, θ ατομικι διαπραγμάτευςθ του/τθσ εργαηόμενου/θσ
γίνεται υπό τουσ δυςμενζςτερουσ όρουσ ςυςχετιςμϊν δφναμθσ με τθν αντίπαλθ πλευρά. Οπότε όλα
τα παραπάνω τίκενται υπό αίρεςθ, ενϊ πρακτικά ο δρόμοσ που ακολουκείται είναι αυτόσ του
φαινομενικά ελεφθερου επαγγελματία που πουλά τισ υπθρεςίεσ του ςε διάφορουσ άλλουσ
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, ενϊ ουςιαςτικά υπάρχει εξαρτθμζνθ ςχζςθ μιςκωτισ εργαςίασ (κοινϊσ
τα «μπλοκάκια»). Υπό αυτιν τθ ςυνκικθ δεν υπάρχουν οφτε δϊρα, οφτε ςυγκεκριμζνεσ άδειεσ και
ρεπό, οφτε επιδόματα, οφτε εργοδοτικζσ ειςφορζσ ςτα αςφαλιςτικά ταμεία, οφτε υποχρεωτικι
αμοιβι ςτθ βάςθ του ωραρίου, αλλά ίςωσ με βάςθ το κομμάτι, ενϊ τζλοσ υπάρχει για τον/τθν
«μπλοκάκια/ιςςα» φορολόγθςθ με τουσ όρουσ του/τθσ ελεφκερου/θσ επαγγελματία κι όχι του/τθσ
εργαηόμενου/θσ.
Ακόμα χειρότερα θ ςυνκικθ ζλλειψθσ και απαξίωςθσ Συλλογικϊν Συμβάςεων γεννά και τα
ςυμπαρομαρτοφντα. Δθλαδι τείνει ςτθν απαξίωςθ γενικϊσ των ςυλλογικϊν διεκδικιςεων, τείνει προσ
μια κουλτοφρα και μια ςυνείδθςθ που αντιλαμβάνεται το άτομο υπό ζναν πόλεμο εναντίον όλων
(«όλοι εναντίον όλων», καταςτατικι αρχι τθσ φιλελεφκερθσ κοςμοαντίλθψθσ, αλλά και του
κοινωνικοφ δαρβινιςμοφ και του φαςιςμοφ), χωρίσ ςυλλογικότθτα, χωρίσ κοινά ςυμφζροντα με
άλλουσ ανκρϊπουσ και μια ενεργι αλλθλεγγφθ των ςυμφερόντων αυτϊν.
Στον κτθνιατρικό κλάδο Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ υπιρξε ςχεδόν αμζςωσ μετά τθ ςυγκρότθςθ του
Π.Κ.Σ.. Χρειάςτθκε όμωσ να φτάςουμε μζχρι το 2001 για να γίνει αιτιολογθμζνθ καταγγελία των
αρχικών ςυμβάςεων και να υπογραφοφν νζεσ με ΣΕΒ και ΓΣΕΕΒΕ, μαηί με όλουσ τουσ γεωτεχνικοφσ
κλάδουσ. Ακολοφκθςε μάλιςτα θ ςφναψθ χωριςτϊν ςυμβάςεων με εργοδοτικζσ οργανϊςεισ που
απαςχολοφςαν μόνο κτθνίατρουσ (Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Κτθνιατρικϊν Φαρμάκων). Αποτζλεςμα

αυτϊν ιταν να κθρυχκεί θ Σ.Σ.Ε. των κτθνιάτρων υποχρεωτική και να καλφπτει όλουσ τουσ
κτθνίατρουσ ακόμα και αυτοφσ που δοφλευαν ςε κτθνιατρεία. Προσ ζκπληξη όλων η τότε (και
ςημερινή) ηγεςία του ΠΚ δεν ανανζωςε τισ ..Ε. που είχαν ςυναφθεί με αποτζλεςμα αυτζσ να
ακυρωθοφν πριν καν τισ καταργήςουν τα μνημόνια και να μείνει όλοσ ο κλάδοσ εργαςιακά
ξεκρζμαςτοσ, βορά κάκε εργοδότθ ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται και πάρα πολλά κτθνιατρεία.
Οπότε, θ ςυνκικθ μζςα ςτθν οποία ςιμερα καλοφνται οι εργαηόμενοι/εσ κτθνίατροι να διεκδικιςουν
καλφτερουσ όρουσ εκμετάλλευςθσ, αλλά και ηωισ, είναι δυςμενζςτεροι, όχι μόνο λόγω των νομικϊν
όρων και του «ξανά από τθν αρχι», αλλά και γιατί ςτο εςωτερικό του Συλλόγου, που παραμζνει
διαταξικόσ, οι ςυςχετιςμοί είναι διαφορετικοί ςε ςχζςθ με το 2001. Η Συλλογικι Σφμβαςθ του 2001
υπογράφθκε υπό μια τότε χρονικι ςυνκικθ, όπου ςτο εςωτερικό του κλάδου (και του Συλλόγου) η
μιςθωτή ςχζςη εργαςίασ μεταξφ κτηνιάτρων ήταν πιο περιοριςμζνη ςυγκριτικά με τη ςημερινή
κατάςταςη. Αντίκετα ςιμερα τα ςυγκρουόμενα υλικά ςυμφζροντα που ζρχονται ςτθν επιφάνεια
καταδεικνφουν τθν οξφτθτα του ηθτιματοσ και οι εςωτερικοί ςυςχετιςμοί δεν είναι υπζρ των
μιςκωτϊν, αλλά των εργοδοτϊν τουσ. Ακόμα παραπζρα θ ανωτζρω περιγραφείςα κατάςταςθ ςε
επίπεδο κουλτοφρασ και ςυνείδθςθσ, ςε νζα κομμάτια εργαηομζνων ςτον κτθνιατρικό χϊρο είναι
εντονότερθ, λόγω τθσ ψευδαίςκθςθσ ότι ζνα ιατρικό επάγγελμα κακιςτά το άτομο που το αςκεί
εξαςφαλιςμζνο επαγγελματία και ελίτ αυτισ τθσ κοινωνίασ, άρα και θ όποια αποτυχία βιϊνεται ωσ
προςωπικι αποτυχία και ματαίωςθ κι όχι ωσ κίνθτρο για κοινωνικι δράςθ.
Υποχρζωςθ του Συλλόγου, είναι να προςτατεφςει τα πιο «αδφναμα μζλθ» του. Αναγκαία, λοιπόν,
είναι θ διεκδίκθςθ αλλαγισ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ για τον/τθν κάκε εργαηόμενο/θ. Αιτιματα,
από τα οποία κα μποροφςαν να ξεκινιςουν ευρφτερεσ διεκδικιςεισ είναι τα ακόλουκα:


Κλαδικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ Κτθνιάτρων, με βάςθ τισ υπάρχουςεσ προ μνθμονίων.

 Οριςμόσ κατώτατου μιςκοφ, ο οποίοσ να καλφπτει τισ ανάγκεσ μασ για αξιοπρεπι διαβίωςθ και
όχι απλώσ επιβίωςθ.


Επαναφορά τθσ επεκταςιμότθτασ και τθσ ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ.



Επαναφορά τθσ ιςχφοσ και τθσ διάρκειασ τθσ μετενζργειασ.



Δυνατότθτα μονομεροφσ προςφυγισ ςε ΟΜΕΔ.



Επαναφορά τθσ προςτατευτικισ νομοκεςίασ για απολφςεισ.



Επαναφορά όλων των ρυκμίςεων για τθν κιρυξθ απεργίασ.



Μόνιμθ και ςτακερι εργαςία.



Κατάργθςθ τθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με μπλοκ παροχισ υπθρεςιών.

 Εκτενι περιγραφι του επαγγζλματοσ των κτθνιάτρων και ζνταξθ αυτοφ ςτθ κατθγορία των
βαρζων και ανκυγιεινών, με παράλλθλθ κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων και παροχών που
ςυνεπάγεται.
 Δθμιουργία μθτρώου εργοδοτών για τθν πάταξθ τθσ αδιλωτθσ, μαφρθσ εργαςίασ που λαμβάνει
χώρα κυρίωσ ςτισ 24ωρου τφπου μεγάλεσ κλινικζσ των ηώων ςυντροφιάσ αλλά και ςτον υπόλοιπο
κλάδο.

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ
http://www.emvolimo.gr/
https://www.facebook.com/arpaktin

