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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ένα  μήνα  μετά  από  τον  σχηματισμό  της  τρικομματικής  κυβέρνησης,  η  ζωή  όλων  των 

εργαζομένων εξακολουθεί να δοκιμάζεται σκληρά, οι άνεργοι βυθίζονται στην απελπισία και όλοι οι 

ασφαλισμένοι παρακολουθούν έντρομοι την κατάρρευση των Ταμείων, με άμεση υποβάθμιση της 

υγείας, της περίθαλψης και μείωσης των συντάξεων, με τη συνέχιση της κατεδαφιστικής πολιτικής 

των μνημονίων. 

Η  αναγκαία  κατάργηση  της  πιο  αντεργατικής  νομοθετικής  πράξης  του  2ου  Μνημονίου    (ΠΥΣ 

αριθμ.  6),  που  κατέστρεψε  ό,τι  είχε  απομείνει  όρθιο  από  μισθούς,  συλλογικές  συμβάσεις  και 

εργασιακά δικαιώματα,  παραπέμπεται στο απροσδιόριστο μέλλον  και  σε  έναν  κοινωνικό διάλογο 

των  τριτοβάθμιων  οργανώσεων  περιορισμένου  αντικειμένου,  και  πάντα  υπό  την  έγκριση  της 

Τρόικας.    

Άπαντες  γνωρίζουν  ότι  όσο  περνά  ο  καιρός,  τόσο  η  εφιαλτική  κατάσταση  που  βιώνουν  οι 

εργαζόμενοι μονιμοποιείται.  

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας βρίσκεται σε πλήρη απορρύθμιση και χιλιάδες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αναγκάζονται να κλείσουν. 

Η  μείωση  των  μισθών  είναι  ανεξέλεγκτη  και  απάνθρωπη,  οι  εργοδότες  κάνουν  πάρτι  με  τις 

εκβιαστικές ατομικές συμβάσεις και την επιβολή των φτηνότερων λεγόμενων «ελαστικών» μορφών 

εργασίας, οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και η εφαρμογή τους μόνο ως ανέκδοτο ακούγονται, η 

διεκδίκηση  των  ελάχιστων  εργασιακών  δικαιωμάτων  σκοντάφτει  στο  πιο  αντεργατικό  νομοθετικό 

πλαίσιο  που  είχε  ποτέ  η  χώρα,  οι  απολύσεις  έχουν  ξεπεράσει  κάθε  φαντασία  και  η  ανεργία 

εξαθλιώνει κάθε ελληνική οικογένεια.  

Οι αδιέξοδες μνημονιακές πολιτικές της ύφεσης, της ανεργίας και της εξαθλίωσης, όχι μόνο δεν 

γίνεται  προσπάθεια  να  σταματήσουν,  αντίθετα  εντείνονται  και  η  Κυβέρνηση  σύσσωμη  ψάχνει 

εναγωνίως 3  δις  για φέτος  και   11,5  δις  για  τα  έτη 2013‐2014,  και απειλεί  να πετσοκόψει ακόμα 

περισσότερο μισθούς, συντάξεις, και κοινωνικό κράτος.  

Η  δημόσια  κοινωνική  ασφάλιση  διαλύεται,  το  κούρεμα  των  ασφαλιστικών  Ταμείων  και  η 

υπεξαίρεση  των  αποθεματικών  τους,  οδηγεί  τις  συντάξεις  σε  ελεύθερη  πτώση  και  εν  τέλει 

εξαφάνιση.  

Ενέργεια,  νερό,  μεταφορές,  υποδομές και βασικές  λειτουργίες  του δημοσίου σχεδιάζεται από 

την τρικομματική κυβέρνηση να εκχωρηθούν σε ιδιώτες.        

 Απέναντι  σε  όλα  αυτά,  οι  Ομοσπονδίες  μας  –εκπροσωπώντας  πάνω  από  1  εκατομμύριο 

εργαζόμενους μισθωτούς‐ θεωρούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για καμία περίοδο χάριτος.  

Πριν να είναι πολύ αργά υψώνουμε αγωνιστικό μέτωπο με άμεσα αιτήματα: 

• τη νομοθετική κατάργηση της αντεργατικής ΠΥΣ 

• την επαναφορά των κατώτατων μισθών της ΕΓΣΕΕ 2010‐2012 

• την επαναφορά των ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων και το σεβασμό τους 
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• την επαναφορά της υπερίσχυσης των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών  Σ.Σ.Ε. και την  

εφαρμογή της ευνοϊκότερης ρύθμισης με παράλληλη την κήρυξή τους ως υποχρεωτικών 

για όλους τους εργοδότες 

• την κατάργηση του εργοδοτικού θεσμού των «ενώσεων προσώπων» και των ατομικών 

συμβάσεων 

• την  κατάργηση  όλου  του  μνημονιακού  αντεργατικού  νομοθετικού  πλαισίου      στις 

ατομικές  εργασιακές  σχέσεις  (απολύσεις,  αποζημιώσεις,  διαθεσιμότητες,  μερική 

απασχόληση,  εκ  περιτροπής  εργασία,  συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου  δανεισμός 

εργαζομένων, εργολαβικές αναθέσεις έργων κλπ)  

• την  επανασύσταση  και  πλήρη  λειτουργία  των  Οργανισμών  Εργατικής  Κατοικίας  και 

Εργατικής Εστίας 

• την άμεση ανακούφιση  των ανέργων με ουσιαστική αύξηση  του επιδόματος ανεργίας 

και διεύρυνσης του χρόνου χορήγησής του  

• τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος και των ασφαλιστικών μας ταμείων, 

την  ύπαρξη  αξιοπρεπούς  υγειονομικής  περίθαλψης  για  τους  ασφαλισμένους,  τη 

διασφάλιση των συντάξεών μας, κύριων και επικουρικών  

• την υπεράσπιση του δημόσιου και καθολικού χαρακτήρα της Υγείας,  της Παιδείας  και 

την ύπαρξη του  κοινωνικού κράτους    

• την υπεράσπιση των δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων κοινωνικών αγαθών με 

γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων της κοινωνίας και της διασφάλισης τους ως 

εργαλείου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.          

  

Η πρωτοβουλία μας ούτε αφαιρεί, ούτε διαιρεί, ούτε υποκαθιστά κανέναν.   

Αντίθετα,  επιδιώκει  να  προσθέσει,  να  πολλαπλασιάσει  και  να  πιέσει  έτσι  ώστε  να 

προχωρήσουμε σε μια μέγιστη δυνατή συγκέντρωση όλων των δυνάμεων του συνδικαλιστικού μας 

κινήματος,  των  απλών  εργαζομένων,  των  συνταξιούχων,  των  ανέργων,  των  γυναικών  και  της 

νεολαίας, πάνω σε μια ριζοσπαστική, αγωνιστική και ταξική διεκδίκηση  με σχέδιο, συντονισμό και 

διάρκεια.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ομοσπονδίες μας συντονισμένα θα αναλάβουν μια σειρά πρωτοβουλιών 

προς κάθε κατεύθυνση.  Καλούμε τα πρωτοβάθμια Σωματεία, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα   

να δράσουμε όλοι μαζί στο παραπάνω πλαίσιο. 

  
 

Οι Ομοσπονδίες Εργαζομένων 
 

ΟΣΝΙΕ:   Ομοσπονδία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Εργαζομένων  

ΟΙΥΕ:   Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

ΠΟΕΠΔΧΒ:   Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή, Διυλιστήρια και Χημική 
Βιομηχανία   

ΟΘΕ:   Ομοσπονδία Θυρωρών Ελλάδος   

ΠΟΙΕ‐ΦΣΕΚ:   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών, Φαρμακευτικών και Συναφών 
Κλάδων   
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ΠΟΣΠΕΡΤ:   Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – 
Τηλεόρασης 

ΠΟΘΑ:   Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος 

ΠΟΕΣΥ:   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών   

ΠΟΕΠΤΥΜ:   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου & ΜΜΕ   


