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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η Ομοσπονδία μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα ενώνει την φωνή της στον κοινό 
αγώνα των εργαζομένων  που τον καθοδηγεί η  Γ. Σ .Ε. Ε. ,  ως προς την κατάφορη παραβίαση των 
θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας  από τα νομοθετικά μέτρα της Κυβέρνησης για την εφαρμογή 
του διεθνούς μηχανισμού δανεισμού της χώρας, όπως κατατέθηκε  στο πρόσφατο  υπόμνημα που 
στάλθηκε  στην Διεθνή Oργάνωση Eργασίας ( ILO) . 
 
Η παράνομη κρατική παρέμβαση στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων  - η απορρύθμιση  των 
εργασιακών σχέσεων – οι δραστικές μειώσεις στους μισθούς (όπως ΔΕΣΦΑ-ΔΕΠΑ ) και συντάξεις – η 
κατάργηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων (όπως  τα Β Α Ε υγραερίων) και προσδοκιών των 
εργαζομένων δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελούν επιχείρημα στις δεσμεύσεις της χώρας προς τους 
διεθνείς πιστωτές της . Η  θέση αυτή δεν είναι λαϊκισμός. Είναι υπεύθυνη και εκτενώς τεκμηριωμένη. 
 
Για τα δημόσια ελλείμματα , πρέπει και  έχει πάρει σαφή εντολή από τον Ελληνικό  Λαό η Κυβέρνηση  να 
τα πάρει από αυτούς που δημιούργησαν  τα κάθε είδους βατοπέδια ,τοξικά ομόλογα, of sore εταιρείες 
μαύρου χρήματος κλπ. 
 
Ο κλάδος μας , όπως και όλοι οι εργαζόμενοι δίνουν το παρόν όπου απαιτείται ,δυναμικά  και υπεύθυνα 
γιατί τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας. Αυτή την περίοδο με συλλογικότητα και 
αποφασιστικότητα   οι πρόεδροι των Σωματείων Εμπορίας με το προεδρείο της Ομοσπονδίας 
διαπραγματευόμαστε με τις εταιρείες την κλαδική σύμβαση και αναμένουμε για περαιτέρω ενέργειες την 
πρόταση του μεσολαβητή  από τον ΟΜΕΔ για την κλαδική των οδηγών. Παράλληλα μαζί με το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής στηρίζουμε τα αιτήματα και τις απεργιακές  κινητοποιήσεις που 
αποφάσισε το ΔΣ των συνάδελφων μας στην DIAXON για την υπογραφή της ΣΣΕ καθώς και την 
συμμετοχή μας στην μεσολάβηση  του ΟΜΕΔ για την ΣΣΕ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ. 
 
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας  υλοποιώντας  εντολές   του ΔΣ  και της Γενικής Συνέλευσης συνεχίζει τις 
επαφές με τα σωματεία μέλη του  ,τις διοικήσεις των εταιρειών  καθώς και με τα αρμόδια Υπουργεία, 
προωθώντας  έτσι όπως πρέπει να τοποθετηθούν, τα ψηφίσματα, τα προβλήματα και τα αιτήματα  των 
εργαζομένων του κλάδου  με κύριο γνώμονα όχι Απολύσεις, να μην καταργούνται  θέσεις  Εργασίας, 
Ελληνοποίηση όλων των έργων, αξιοποίηση όλου του Ανθρώπινου Δυναμικού και Ασφαλείς Συνθήκες 
Εργασίας . 
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