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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
 
Το 15ο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, πραγματοποιείται εν μέσω 
ραγδαίων εξελίξεων στα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνολογικά αλλά 
κυρίως στα Εργασιακά, σε ολόκληρο τον κόσμο, διαμορφώνοντας ένα 
ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον. 
 
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας αποδεχόμενη πλήρως το Πρόγραμμα Δράσης 
το οποίο ψηφίστηκε και έγινε αποδεκτό από το 37ο Συνέδριο για την 
περίοδο 2008-2011, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίησή 
του. 
Για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνουμε για υπενθύμιση το Πλαίσιο που 
συμφωνήθηκε και το οποίο είναι σε δυσμενέστερη θέση απ’ ότι προ δύο 
ετών και χρειάζεται περισσότερος αγώνας και συντονισμός σε όλα τα 
επίπεδα εάν και εφόσον παραμένει πρόθεσή μας η υλοποίησή του 
προγράμματος. 
 
Δύναμή μας η παρουσία σας. 
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Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αναδιαμόρφωσαν τις οικονομικές και αναπτυξιακές πολιτικές προς όφελος 
του κεφαλαίου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προωθώντας σκληρά 
μονεταριστικά μοντέλα σε βάρος του κόσμου της μισθωτής εργασίας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών – μελών, προκειμένου να βελτιώσει 
την «ανταγωνιστικότητά της», συρρικνώνει τα εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, απορυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις και 
συρρικνώνει το Κράτος Πρόνοιας.  
Το τέλος της υποταγής της Ε.Ε. στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, μπορεί να 
επιτευχθεί με την κατάργηση του συμφώνου σταθερότητας (κάτι που 
φαίνεται στην άκρη του τούνελ μετά τα τελευταία γεγονότα της Οικονομικής 
Κρίσης) και την προώθηση μιας νέας Ευρωπαϊκής  συμφωνίας για την 
βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την απασχόληση. 

 
Η ελληνική οικονομία, αναδεικνύει την αγορά ως πρωτεύον στοιχείο έναντι 
των δημόσιων πολιτικών ανάπτυξης και αναδιανομής του εισοδήματος. 
Παρότι, οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στη Χώρα μας 
παραμένουν υψηλοί, από αυτό ωφελείται μόνο η κερδοφορία των 
επιχειρήσεων κι όχι οι εργαζόμενοι που συνέβαλλαν σε αυτή, με αποτέλεσμα 
τη φορολογική, εισοδηματική, εργασιακή και πληθωριστική πολιορκία 
των μισθωτών και των συνταξιούχων. 
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόστηκαν, είχαν οδυνηρές κοινωνικές 
συνέπειες γιατί πέραν των άλλων, έγιναν στο έδαφος ενός εξαιρετικά 
αδύναμου συστήματος κοινωνικής προστασίας. Διέλυσαν κατακτήσεις, 
δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις, οδήγησαν στην εμπορευματοποίηση 
και ιδιωτικοποίηση κρίσιμων κοινωνικών τομέων , με αποτέλεσμα: 
• Την εφιαλτική ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. 
• Την διεύρυνση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
• Την καλπάζουσα ακρίβεια. 
• Την μακροχρόνια λιτότητα και υποβάθμιση μισθών και συντάξεων. 
• Την συνεχή υπονόμευση του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος. 
• Την διάλυση των εργασιακών σχέσεων. 
• Την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής και της διατροφικής ασφάλειας. 

 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα του Κλάδου, πρέπει να διεκδικήσει και να 
επιβάλλει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης 
και απασχόλησης, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί όχι με τις ανάγκες της 
αγοράς, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων.  
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Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που ενδιαφέρει βασικά τις επιχειρήσεις 
και που εσφαλμένα προσπαθούν να την επιτύχουν, κυρίως με τον περιορισμό 
των θέσεων εργασίας, την απορύθμιση της αγοράς εργασίας και του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας, δηλαδή σε βάρος των εργαζομένων, 
μας βρίσκει αντίθετους. 
Η διεκδίκηση αυτής της στρατηγικής, προϋποθέτει την ενεργοποίηση 
του Συνδικαλιστικού Κινήματος σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, με όρους μαζικότητας, σύνθεσης, 
αντιπροσωπευτικότητας, δημιουργίας κινήματος, συμπόρευσης με την 
κοινωνία και τους πολίτες.  

 
Η βάση του διεκδικητικού πλαισίου που εγκρίθηκε στο 37ο Συνέδριό μας 
τον Φεβρουάριο του 2008 αποτελεί τον κύριο πυλώνα για τις 
παρεμβάσεις μας και τους αγώνες μας για την προώθηση των στόχων μας 
για την επόμενη περίοδο.

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 
 
Στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο στόχος 
της δημοσιονομικής και νομισματικής σταθερότητας προτάσσεται έναντι 
κάθε άλλου στόχου κοινωνικής πολιτικής, με συνέπεια να προωθείται μία 
μορφή ανάπτυξης χωρίς αύξηση των θέσεων εργασίας, με συνεχή συμπίεση 
του κόστους εργασίας, με απορύθμιση – ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων και καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, με στόχο την 
αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, συνεχίζουν να έχουν οδυνηρές κοινωνικές 
συνέπειες, διαλύοντας κατακτήσεις, δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις, 
γιατί πέραν των άλλων, έγιναν στο έδαφος ενός εξαιρετικά αδύναμου 
συστήματος κοινωνικής προστασίας. 
Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο, στο πλαίσιο των προτάσεών τους για μια βιώσιμη 
ανάπτυξη που δεν θα έχει στο κέντρο της το κέρδος αλλά τον άνθρωπο, το 
κοινωνικό συμφέρον, την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος, 
που θα δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, της καινοτομίας και 
της ποιότητας των προϊόντων και της εργασίας,  υποστηρίζουν και  διεκδικούν: 

 
• Την χάραξη Κλαδικών Πολιτικών. 
• Την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων με διεύρυνση της παραγωγικής βάσης. 
• Την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ΟΧΙ παθητικού περιεχομένου 
όπως: μείωση θέσεων εργασίας, εργολαβίες, ανατροπή εργασιακών σχέσεων 
κ.λ.π., αλλά επιθετικού περιεχομένου με :  τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, 
εξειδίκευση προσωπικού, βελτίωση  υποδομών, αναζήτηση νέων αγορών 
κ.λ.π.. 
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• Την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσα από την ποιότητα των 
προϊόντων και της εργασίας και ΟΧΙ μέσα από την συμπίεση του κόστους 
εργασίας και την μείωση των μισθών. 

• Τον έλεγχο της κερδοσκοπίας και των ανατιμήσεων των τιμών των 
προϊόντων. 

• Την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών, με προσωπικό πλήρους 
απασχόλησης αορίστου χρόνου. 

• Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με διασφάλιση των 
σταθερών θέσεων εργασίας και διαρκή εκπαίδευση - επιμόρφωση. 

• Την διατήρηση του Δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των 
επιχειρήσεων ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και των Θυγατρικών τους, 
δεδομένου ότι συμβάλουν στην Εθνική ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και 
παράλληλα η κερδοφορία τους και οι αποδόσεις τους συμβάλλουν στην 
εθνική οικονομία και μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους χωρίς να 
επιβαρύνουν κατ’ ελάχιστο τον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο για την 
άσκηση των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, όσο και για τις κοινωνικές 
τους δραστηριότητες: 
 Θεωρούμε απαραίτητη στρατηγική προϋπόθεση τη διατήρηση του 
δημόσιου ελέγχου από το κράτος και του management. 
 Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη του Ομίλου ΕΛΠΕ, εντός και εκτός Ελλάδος 
με αναπτυξιακές στρατηγικές, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των 
εργαζομένων και όλων των εταιρειών του Κλάδου που δραστηριοποιούνται 
στην Χώρα μας. 
 Στηρίζουμε τις διεθνείς συνεργασίες στον Τομέα του Φυσικού Αερίου. 
 Αποκλείουμε σε κάθε περίπτωση να θιγούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα των εργαζομένων, το Πνεύμα και το Νόημα των Συλλογικών 
Διαπραγματεύσεων. 
Σε κάθε περίπτωση εάν και εφόσον επιχειρηθούν αντιαναπτυξιακές ή 
αντεργατικές πολιτικές, η Ομοσπονδία στηρίζει τις δράσεις των 
Σωματείων για την αποτροπή τους. 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ: 
Στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ανεργία, που εφαρμόζονται στη Χώρα μας 
από το 1998, προωθούνται: 
 

 Η επέκταση της μερικής και της προσωρινής απασχόλησης και 
 η επιδότηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ανακυκλούμενων θέσεων 

εργασίας, χωρίς τον στόχο της συνεχούς απασχόλησης. 
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους είναι απολύτως αρνητική. Κατά 
συνέπεια τα «Εθνικά Σχέδια», αποδείχθηκαν ελλιπή και αναποτελεσματικά 
επειδή δεν προωθούν πολιτικές αντιμετώπισης  της ανεργίας  απλά 
διαχειρίζονται αυτήν και συγκεκριμένα: 
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• Η μεταφορά σημαντικών πόρων, μέσω του χρηματιστηρίου, από τους πολίτες 
στις επιχειρήσεις για την διεύρυνση του όγκου διαθεσίμων κεφαλαίων τους, δεν 
οδήγησε στην πραγματοποίηση επενδύσεων και στην αύξηση της απασχόλησης, 
αλλά στον πλουτισμό των επιτήδειων. Η ανεργία και οι καθημερινές απολύσεις 
έχουν ξεφύγει από κάθε όριο. Όλη η Χώρα και ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα 
ερημώνει, εγκαταλελειμμένη στην τύχη της και στα χέρια των «αεριτζήδων» 
επιχειρηματιών που πήραν επιδοτήσεις και αγόρασαν λουκέτα, με την ανοχή ή 
και την παρότρυνση της κυβέρνησης. 

• Η μείωση των αμοιβών της υπερωριακής απασχόλησης με τον Ν.3385/05, 
συνέβαλε στη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων, αλλά με μηδαμινά 
αποτελέσματα στην αύξηση της απασχόλησης. 

• Τα «προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας», δεν συνέβαλλαν καθόλου στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
αντίθετα αύξησαν μόνο την κερδοφορία των επιχειρήσεων. 

• Τα 28 δις € που έχει χαρίσει η κυβέρνηση στους Τραπεζίτες δεν 
συνέβαλλαν ούτε και αυτά στην αναθέρμανση της οικονομίας αλλά 
αντιθέτως αύξησαν την κερδοφορία τους. 

 

Η ανεργία και η υποαπασχόληση επιβεβαιώνουν ότι, σε συνθήκες 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης ο καπιταλισμός αδυνατεί να εξαλείψει την 
ανεργία, που είναι σύμφυτη με αυτόν.  
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στον Κλάδο, είναι συντεταγμένο με το 
διεκδικητικό πλαίσιο της ΓΣΕΕ και γνωρίζοντας ότι η δραστική μείωση της 
ανεργίας και η πλήρης και σταθερή απασχόληση, είναι συνυφασμένες με την 
προώθηση μιας ριζοσπαστικής πολιτικής ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, θα 
αγωνιστεί για να ληφθούν άμεσα μέτρα με στόχο την καταπολέμηση της 
ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης,  απαιτώντας: 

 

 Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΛΑΕΚ και εφαρμογή 
του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ της 
ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων. 

 Τη δημιουργία ειδικού κονδυλίου στον Κρατικό Προϋπολογισμό με 
πόρους που θα προέρχονται από την αναδιανομή του εισοδήματος από τους 
έχοντες και κατέχοντες, με στόχο την επιδότηση πρόσληψης μακροχρόνιων 
ανέργων. 

 Την σύνδεση της επιδότησης των επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου 
με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση κλεισίματος ή 
μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε άλλη χώρα, εφόσον έχουν επιδοτηθεί να 
υποχρεώνονται στην έντοκη επιστροφή των ποσών που επιδοτήθηκαν και στην 
καταβολή αποζημιώσεων για τις κοινωνικές συνέπειες που προκάλεσαν. 

 Την επιδότηση της εργασίας με ουσιαστικές προϋποθέσεις, χωρίς 
δυσμενείς συνέπειες για τα εργασιακά κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζομένων. 
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 Την υλοποίηση της πρότασης της ΓΣΕΕ για την περαιτέρω μείωση του 

χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών.   
 Την ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης με :  

• Τον άμεσο εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. 
• Την ένταξη σε καθεστώς προσυνταξιοδότησης των μακροχρόνια ανέργων 
ηλικίας άνω των 50 ετών, η εναλλακτικά η διασφάλιση της απασχόλησής τους 
μέσω ειδικών προγραμμάτων. ( π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, περιβάλλον, 
ποιότητας ζωής ). 

• Την ταυτόχρονη αύξηση του επιπέδου και της διάρκειας καταβολής του 
επιδόματος ανεργίας, στο 80% του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη με 
διεύρυνση του χρόνου καταβολής του. 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 
 
Η διαρκής επέκταση των «ευέλικτων» μορφών εργασίας, η μη τήρηση των 
νόμιμων εργασιακών προϋποθέσεων, οι μαζικές απολύσεις, το νέο δουλεμπόριο 
των επιχειρήσεων  ενοικίασης εργαζομένων με τον μανδύα της Παροχής 
Υπηρεσιών, η ελαστικοποίηση του 8ώρου, η κατάργηση των Κανονισμών 
Εργασίας και η ενεργοποίηση των Επιχειρηματικών Αρχών Συμπεριφοράς 
(όπου ο εργαζόμενος χάνει την αξιοπρέπειά του στις περισσότερες 
περιπτώσεις), η καταστρατήγηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο 
όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, διαμορφώνουν ένα νέο 
«μεσαιωνικό» τοπίο εργασιακών σχέσεων. 

 
Για το Συνδικαλιστικό Κίνημα, «μερική και ελαστική» μορφή απασχόλησης 
σημαίνει: 

 «Μερική» και «ελαστική» αμοιβή. 
 «Μερική» και «ελαστική» ασφάλιση. 
 Παραπέρα αποδυνάμωση και συρρίκνωση των Συνδικάτων και της 

διεκδικητικής και διαπραγματευτικής τους ικανότητας. 
 
Θέση μας είναι ότι απέναντι στις εφαρμοζόμενες πολιτικές απορύθμισης της 
εργασίας, χρειάζονται μέτρα που να τις αναβαθμίζουν, να προστατεύουν τα 
θεσμοθετημένα δημοκρατικά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και να 
ενισχύουν την σταθερή και πλήρη απασχόληση. 
 
Αγωνιζόμαστε για βελτιωμένες, ανθρώπινες, αξιοπρεπείς, δημοκρατικές και 
σύγχρονες εργασιακές σχέσεις,  με την κατάργηση όλων των αντεργατικών 
νόμων.  
 
Απαιτούμε, η οποιαδήποτε πολιτική  μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας 
να : 
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•  Αναβαθμίζει και όχι να υποβαθμίζει την εργασία. 
•  Προωθεί την πλήρη και σταθερή απασχόληση. 
• Υπερασπίζει τον θεσμό των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με στόχο 

την σύγκλιση αυτών. Το περιεχόμενο των Κλαδικών ΣΣΕ, πρέπει να 
κατοχυρώνει τους όρους συνοχής ανάμεσα στους εργαζόμενους του 
Κλάδου, οι δε επιχειρησιακές ΣΣΕ να προσαρμόζονται στην ιδιαιτερότητα 
των επιχειρήσεων. 

• Κατοχυρώνει τον ενιαίο χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων για τους 
παλιούς και νέους εργαζόμενους. 

• Αναβαθμίζει τον ρόλο της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του 
κοινωνικού διαλόγου, που θα πρέπει να έχει ως αφετηρία την προστασία 
της απασχόλησης και την δημιουργία όρων για την ενίσχυσή της. 

• Αντιμετωπίζει την εργοδοτική αυθαιρεσία, με την διαρκή αναβάθμιση 
και ενεργοποίηση των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών. 

• Διατηρεί την νομοθεσία της χώρας  για την παροχή της εργασίας ως δίκαιο 
εφαρμογής, χωρίς την εις βάρος των εργαζομένων Ευρωπαϊκή Οδηγία. 

 
Έχει τεκμηριωμένα αποδειχθεί με Μελέτες του ΙΝ.Ε / ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ , ότι 
τα αποτελέσματα της «ευελιξίας» δεν είναι, ούτε η μείωση της ανεργίας, 
ούτε η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αντίθετα είναι η ένταση της  
απορύθμισης προς όφελος του κεφαλαίου.  
 
Το μέτωπο του συνδικαλιστικού κινήματος και οι αντίστοιχες κοινές 
δράσεις των κοινωνικών κινημάτων κατά των εργασιακών απορυθμίσεων, 
για την κατοχύρωση και αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων, πρέπει 
επιπλέον να περιλαμβάνουν και να διεκδικούν: 
• Την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων για τα χρονικά όρια 
εργασίας και την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, για τις υποβαθμισμένες 
εργασιακές σχέσεις στους νεοπροσλαμβανόμενους στις Δημόσιες και Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις κ.λ.π. 
• Την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο και στο πνεύμα 
της κοινοτικής οδηγίας για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου (99/70) και την 
κατάργηση των αντεργατικών εξαιρέσεων και περιορισμών του Π.Δ. 164/04. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 
 
Στην εποχή της απογείωσης της παραγωγικότητας της εργασίας, του τεράστιου 
συσσωρευμένου πλούτου, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ 
διαφορετικά, εάν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές έθεταν σαν στόχο την ανάπτυξη, 
έναντι της «δημοσιονομικής ισορροπίας». 
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Η κοινωνική ασφάλεια και προστασία για όλους, θα μπορούσε να είναι 
πραγματικότητα, αν η εργατική δύναμη δεν ήταν εμπόρευμα που 
αγοράζεται και πουλιέται, αν δεν χρειαζόταν να αναπαράγεται ως 
εμπόρευμα για να λαδώνει τη μηχανή της κερδοφορίας του κεφαλαίου . 

 
Το μέτωπο για την προάσπιση της Κοινωνικής Ασφάλισης και την 
αναβάθμιση των Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, 
είναι το πιο επίκαιρο μέτωπο της συσπείρωσής μας το   τρέχον διάστημα και θα 
συμβάλουμε σε αυτό με όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες . 
 
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε άμεσα να προετοιμαστούμε πιο 
αποτελεσματικά, για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε και να 
διεκδικήσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του Ασφαλιστικού Συστήματος. 
• Να πούμε ναι στην προοπτική ενίσχυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
• Να συνδέσουμε το Ασφαλιστικό με τις πολιτικές απασχόλησης, τις πολιτικές 
αντιμετώπισης της ανεργίας, το χτύπημα της μαύρης εργασίας, την 
νομιμοποίηση των οικονομικών μεταναστών, την αύξηση των μισθών και τη 
μείωση του χρόνου εργασίας. 
• Να δείξουμε πως το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο το συνταξιοδοτικό, αλλά 
περιλαμβάνει το σύστημα υγείας και την ασφάλιση των ανέργων. 
• Να συνδέσουμε το ασφαλιστικό με την εισοδηματική πολιτική, την 
επιχειρούμενη σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα και την συνολική 
πολιτική της λιτότητας.  
• Να απαιτήσουμε την πραγματική σύγκλιση και την αναδιανομή του 
παραγόμενου πλούτου, σε όφελος της εργασίας και της κοινωνικής  
Ασφάλισης. 
• Να επαναφέρουμε το ζήτημα της αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων 
και να δείξουμε πως ανοίγουν αυτές οι σαρωτικές αλλαγές το δρόμο για τα 
κεφαλαιοποιητικά συστήματα ασφάλισης και για την ιδιωτικοποίησή τους.  
• Να δείξουμε πως δεν μπορεί να υπάρξει καμιά υποχώρηση από την 
απαίτηση για επιστροφή των κλεμμένων από τα Ταμεία. 

 
Ο Διάλογος για το Ασφαλιστικό είναι ένα ανοιχτό θέμα για τους εργαζόμενους 
όπου θα πρέπει η κυβέρνηση σε μηδενική βάση να το εξετάσει προκειμένου να 
ακουστούν οι απόψεις των εργαζομένων. 
 
 «Το Σύστημα οδεύει προς την χρεοκοπία» ακούγεται από «σοφούς», για να 
τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους. Ψεύδονται ασυστόλως. Η βιωσιμότητα 
του κλάδου Συντάξεων του ΙΚΑ είναι θετική, αν εκλείψουν: 
1. Η εισφοροδιαφυγή με κύριο εισφοροδιαφεύγοντα το ίδιο το Κράτος . 
2. Οι χαριστικές ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις που εισφοροδιαφεύγουν και   
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3. Το κράτος να σταθεί με συνέπεια στην ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση που 
προβλέπει ο Ν.3029/02.  

 
Η πρόταση – μελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που κατατέθηκε τον Μάρτη του 2005, 
είναι η μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική πρόταση βιωσιμότητας και προοπτικής 
της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας για το σήμερα και για το μέλλον.  
 
Το πλαίσιο των θέσεων – προτάσεων αφορά στη διασφάλιση των 
προϋποθέσεων ανάπτυξης, μεταρρύθμισης και βελτίωσης του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους 
για τον σχηματισμό του αναγκαίου αποθεματικού με: 
• Συνεπή εφαρμογή της χρηματοδότησης του ΣΚΑ (Συστήματος Κοινωνικής 
Ασφάλισης) από το κράτος. 
• Εκσυγχρονισμό του συστήματος είσπραξης των εσόδων. 
• Ενίσχυση της απασχόλησης και καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας. 
• Να σταματήσει η υπονόμευση του ΙΚΑ με τις ρυθμίσεις οφειλών υπέρ των 
επιχειρήσεων. 
• Να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό έλλειμμα με την αναγκαία χρηματοδότηση 
του συστήματος. Ορθολογική αξιοποίηση των αποθεματικών του συστήματος 
και αντιμετώπιση των οργανωτικών και λειτουργικών του προβλημάτων, ώστε 
να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος. 

 
Είναι ζήτημα εθνικής προτεραιότητας και με αυτό το κριτήριο πρέπει να το 
προσεγγίσουμε, πέρα και πάνω από μικροκομματικά ή στενά συντεχνιακά 
συμφέροντα. 
 
Το Ασφαλιστικό Σύστημα υπονομεύεται από την εισφοροδιαφυγή, 
πλήττεται από την μαύρη εργασία και μεγαλώνουν τα ελλείμματά του γιατί 
το κράτος δεν δίνει τα χρήματα που του χρωστάει. 
 
Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. 

   
Είναι απόλυτα σαφές ότι η ΓΣΕΕ, τα Συνδικάτα και οι εργαζόμενοι, πρέπει 
να είμαστε σε μια διαρκή κινητοποίηση για την Κοινωνική Ασφάλιση. 
Στόχος μας είναι να πετύχουμε λύσεις που θα διασφαλίζουν στο ΣΚΑ, τόσο την 
οικονομική βιωσιμότητα, όσο και την κοινωνική αποτελεσματικότητα στις 
παροχές. 
 
Θέσεις της ΓΣΕΕ, που θα καταστήσουν το ΣΚΑ πηγή κοινωνικής 
δικαιοσύνης και συνοχής και είμαστε αποφασισμένοι να τις στηρίξουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις, ώστε:  
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• Να υπάρξει σεβασμός στις ασφαλιστικές κατακτήσεις μας. Οι μόνες 
αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις παροχών ασφάλισης, μπορούν να 
αφορούν την κάλυψη του «κοινωνικού ελλείμματος» και σε καμιά περίπτωση 
αύξηση ορίων ηλικίας, μείωση συντάξεων ή αλλαγή του τρόπου υπολογισμού 
τους. 
• Να μην αλλάξουν προς το χειρότερο, αλλά αντίθετα να βελτιωθούν οι κάθε 
είδους παροχές του ΣΚΑ. 
• Να υπάρξει συνέπεια στην κρατική χρηματοδότηση, ώστε να εξασφαλίζεται 
διαχρονικά η βιωσιμότητα και η κοινωνική αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος.  

 
ΤΕΑΠΕΠ:  Η θέση μας παραμένει για ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο Ταμείο 
εφ’ όσον χαρακτηρίζεται για την μοναδικότητά του και θα αγωνιζόμαστε γι’ 
αυτό με κάθε συνδικαλιστικό και ένδικο μέσον.  
 
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 
 
Εμείς οι εργαζόμενοι, έχουμε την υποχρέωση να υποστηρίξουμε Αξίες και 
Τομείς για Κράτος Πρόνοιας, από την οποιαδήποτε - ανοικτή ή κρυφή - 
ιδιωτικοποίηση. 
Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχουν πολιτικές λύσεις για τα κοινωνικά προβλήματα 
χωρίς την συμμετοχή των ανθρώπων που τους αφορά: 

 Παλεύουμε για την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών 
υπηρεσιών και την ανατροπή των ιδιωτικοποιήσεων που προωθούνται από 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές. 
 

 Αγωνιζόμαστε για: 
• Εθνικό Σύστημα Υγείας, που θα θέτει ως προτεραιότητες την αύξηση των 
δημόσιων δαπανών υγείας, την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, της πρόληψης 
και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον εκσυγχρονισμό της νοσοκομειακής 
περίθαλψης, την πλήρη δωρεάν δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 
όλους. 
• Πραγματικά δωρεάν και ενιαία δημόσια Παιδεία, με γενναία αύξηση των 
δημόσιων δαπανών. 
• Αναβάθμιση του ΣΚΑ, με την συνεχή χρηματοδότησή του από το κράτος 
προκειμένου να βελτιώνει το επίπεδο των παροχών του και να εξασφαλίζει την 
σιγουριά στους απόμαχους της εργασίας. 
• Μέτρα και δράσεις για την νεολαία, για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης, εργασίας και δημιουργικής απασχόλησης, για να σπάσει τα όρια 
των κοινωνικών γκέτο που στήνονται γι’ αυτήν. 
• Ενίσχυση της Πρόνοιας για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
και εκείνα που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. 
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ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 
 
Η Χώρα μας σήμερα είναι μία από τις ακριβότερες Χώρες της Ε.Ε., την ώρα 
που έχει  τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, τα μικρότερα επίπεδα κοινωνικής 
προστασίας και μισθούς - συντάξεις που υπολείπονται σημαντικά του μέσου 
όρου των 27 της Ε.Ε. 
Η καλπάζουσα ακρίβεια, η οποία δεν αποτυπώνεται καθαρά στον επίσημο 
τιμάριθμο, είναι μία από τις χειρότερες μορφές καταλήστευσης  των 
εισοδημάτων μας και άντλησης υπερκερδών από το κεφάλαιο. 
Οι μισθοί και οι συντάξεις κυριολεκτικά σαρώνονται από την διαρκή λιτότητα 
και την καλπάζουσα ακρίβεια. 
Δίπλα στους ανέργους, συνεχίζουν να  πληθαίνουν τα στρώματα των 
εργαζομένων με μισθούς και συντάξεις φτώχειας. 
 
Το σημερινό επίπεδο παραγωγικότητας της Ελληνικής οικονομίας βρίσκεται 
στο 94% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η αγοραστική δύναμη 
του μέσου μισθού βρίσκεται στη κορυφή του μέσου όρου των 27 κρατών της 
Ε.Ε. Ωστόσο στις κατώτατες αποδοχές η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη ( ο 
κατώτατος μισθός ανέρχεται στο ήμισυ περίπου του αντίστοιχου 
κατώτατου μισθού των 27 ) και επιβάλλει σημαντικές αυξήσεις για την 
κάλυψη της διαφοράς και την σταδιακή σύγκληση. 

 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα διεκδικεί την πραγματική αναπροσαρμογή 
μισθών και συντάξεων, καθώς και αντίστοιχα μέτρα ( φορολογικά κ.λ.π. ), τα 
οποία θα αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του εργατικού εισοδήματος. 
Ζητάμε μια ουσιαστική αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και την 
αύξηση των μισθών και συντάξεων, σαν μέτωπο των κοινωνικο-ταξικών 
αναμετρήσεων.  
Ένα μέτωπο όχι μόνο κατά των κυβερνήσεων αλλά και κατά των εργοδοτών  οι  
οποίοι  έχουν  το ίδιο  μερίδιο ευθύνης,  διαμέσου των  συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και συμβάσεων, για να προωθήσουν την ουσιαστική 
αύξηση των μισθών, αποδίδοντας έτσι στους εργαζόμενους το μερίδιο που 
τους αναλογεί. 

 
Η Ομοσπονδία θέτει ως αδιαπραγμάτευτο όρο για νέους και παλιούς 
εργαζόμενους: 
• Την πλήρη διασφάλιση των κατακτήσεών μας με ελεύθερες Συλλογικές 
Διαπραγματεύσεις,  
• Την διεύρυνση του περιεχομένου και τον ενιαίο χαρακτήρα των όρων 
αμοιβής και εργασίας των Συλλογικών Συμβάσεων . 
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Το αίτημά μας για ουσιαστικές αυξήσεις, που να αντανακλούν και να 
ανταποδίδουν την ουσιαστική συμμετοχή στην αύξηση του ΑΕΠ και της 
παραγωγικότητας, συμβάλλοντας στην αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος 
υπέρ των εργαζομένων, είναι στόχος πρώτης προτεραιότητας για όλες τις 
Συλλογικές Συμβάσεις  ( Κλαδικές και Επιχειρησιακές ) και την Σύγκληση 
αυτών κατά το δυνατόν. 
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση των μισθών και των συντάξεων δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης, εάν παράλληλα δεν 
επιτευχθεί η πάταξη της αισχροκέρδειας, ο έλεγχος της ακρίβειας και της 
ανεξέλεγκτης ανατίμησης των ειδών πρώτης ανάγκης, που συρρικνώνουν 
διαρκώς την αγοραστική αξία του εργατικού εισοδήματος. 

 
Σήμερα που η ασυδοσία της «ελεύθερης» αγοράς παίρνει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις, πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά σε ένα κοινωνικό μέτωπο κατά 
της ακρίβειας που ροκανίζει το εργατικό εισόδημα,  παλεύοντας για 
πραγματικά μέτρα, για τον έλεγχο των τιμών, κατά των μονοπωλιακών και 
ολιγοπωλιακών καταστάσεων, για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης 
ανάγκης, για την ανακοπή των ιδιωτικοποιήσεων, κ.λ.π. 

 
Οι εργαζόμενοι και το Συνδικαλιστικό τους Κίνημα, καταδικάζουν τις 
αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές και πρέπει ενωμένοι να τις 
αντικρούσουμε.     
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  -  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: 
 
Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και η νεοφιλελεύθερη 
παγκοσμιοποίηση των αγορών, είναι οι αιτίες που έκαναν ανεπανόρθωτες και 
επέκτειναν σε παγκόσμια κλίμακα τις καταστροφές  στη γη (οικοσύστημα, 
φύση) με κυριότερη συνέπεια την κλιματική αποσταθεροποίηση και τη 
συνεπαγόμενη απειλή για την ίδια την επιβίωση ακόμη και ολόκληρων Κρατών.  
 
Στον «βωμό» του  κέρδους το υπάρχον πολιτικό σύστημα καταστρέφει τη 
μοναδική ελληνική φύση, τσιμεντοποιεί τα πάντα, μπαζώνει παραλίες και 
ποτάμια και εκποιεί τις δασικές εκτάσεις και τη δημόσια γη ,  αφού πρώτα 
κατέστρεψε και έκανε μη λειτουργικό το αστικό περιβάλλον. 
 
Οι αγώνες για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι αγώνες ενάντια στην 
παράλογη πολιτική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι αγώνες ενάντια στον 
καταναλωτισμό και την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, είναι 
αγώνες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας 
αναδεικνύοντας μια σειρά στόχους τους οποίους και υποστηρίζουμε: 
• Προστασία των δασών, των ακτών, των θαλασσών. Η προστασία και  
ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς. 
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• Καμιά οικοδόμηση δασικών εκτάσεων, εκτεταμένο πρόγραμμα 
αναδασώσεων καμένων και χέρσων εκτάσεων καθώς και φυτεύσεων στο αστικό 
περιβάλλον, καμιά εκποίηση δημόσιας γης. 
• Απαγόρευση της παραγωγής και χρήσης μεταλλαγμένων προϊόντων, 
αυστηρά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από αυτά. 
• Ενδυνάμωση των ΑΠΕ χωρίς να ξεχνάμε τα Εθνικά μας Ενεργειακά 
Αποθέματα.  

 
Οι ίδιες αιτίες, είναι αυτές που διαμορφώνουν την ποιότητα και του εργασιακού 
περιβάλλοντος, τις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 

 
Η αναγκαιότητα για την βελτίωση των Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας, επιβάλλει την αναβάθμιση των Επιτροπών 
Υ&Α.Ε., ώστε συντονισμένοι με την ΓΣΕΕ και το ΕΛΙΝΥΑΕ να 
διεκδικήσουμε: 
• Την ίδρυση φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου. 
• Την καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών 
ατυχημάτων. 
• Την υλοποίηση και την ένταση των ελέγχων εφαρμογής της σχετικής 
νομοθεσίας. 
• Την ανάπτυξη και αναβάθμιση του ρόλου των Επιθεωρητών Εργασίας στην 
κατεύθυνση των προτάσεων της Συνομοσπονδίας.  
• Την λήψη μέτρων από τις βιομηχανίες, για την αποτελεσματική προστασία 
τόσο του εργασιακού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών που 
λειτουργούν. 
• Την δημιουργία Επιτροπών Υ&Α.Ε. σε όλους τους χώρους εργασίας και την 
σύνδεσή τους με την Γραμματεία Υ&Α.Ε της Ομοσπονδίας. 
• Την διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση των Επιτροπών και των 
εργαζομένων. 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
 
Το ισχύον φορολογικό σύστημα, λειτουργεί ως μηχανισμός 
ανισοκατανομής του εισοδήματος σε βάρος της μισθωτής εργασίας. 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στον Κλάδο, θεωρεί ότι περαιτέρω συμπίεση των 
εισοδημάτων των μισθωτών και συνταξιούχων και του επιπέδου κοινωνικής 
προστασίας δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

 
Πρέπει να διαμορφωθεί ένα νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα 
αναδιανέμει το εισόδημα υπέρ του κόσμου της εργασίας, ενισχύοντας το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, εκπαίδευσης κ.λ.π. και το οποίο θα  
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προβλέπει ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μισθωτούς και τους 
συνταξιούχους, προκειμένου να αναπληρώσουν τα φορολογικά βάρη που 
επωμίσθηκαν αυτοί μόνο, για να επιτευχθούν διάφοροι «οικονομικοί στόχοι». 
 
Ο πυρήνας της δικής μας διεκδίκησης είναι η διαρκής ανακατανομή του 
παραγόμενου πλούτου υπέρ του κόσμου της εργασίας, με πολιτικές που θα 
υπακούουν στις εισοδηματικές και κοινωνικές ανάγκες, όπως: 
• Κατάργηση των απαλλαγών και της ευνοϊκής φορολόγησης του κεφαλαίου 
και των νομικών προσώπων. 
• Είσπραξη των βεβαιωμένων φόρων και πάταξη της φοροκλοπής (φόρου 
εισοδήματος και ΦΠΑ ). 
• Επιβολή περιβαλλοντολογικών φόρων στις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν το 
περιβάλλον, κατά τα πρότυπα των άλλων χωρών της Ε.Ε. 
• Επέκταση  των τεκμαρτών δαπανών και διεύρυνση του πόθεν έσχες. 
• Αντιστροφή της σχέσης άμεσων-έμμεσων φόρων, με στόχο τη μείωση της 
έμμεσης φορολογίας. 
• Πλήρη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και εκλογίκευση αυτής 
με την προσθήκη ενδιάμεσων φορολογικών κλιμακίων. 
• Αύξηση του αφορολόγητου ποσού, σύμφωνα με την πρόταση της ΓΣΕΕ. 

 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  -  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: 
 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα στην Ε.Ε. και στη χώρα μας, έχει εισέλθει σε ένα 
δρόμο προκλήσεων με χαρακτηριστικά διαφορετικού περιεχομένου από τις 
προκλήσεις προηγούμενων δεκαετιών, έτσι: 

 Η αύξηση της ανεργίας, η ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, η φτώχεια και 
ο κοινωνικός αποκλεισμός ολοένα και μεγαλύτερων ομάδων του πληθυσμού, 
συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην απομαζικοποίησή του. 

 Η κρίση των κομμάτων και των άλλων φορέων εξουσίας, επεκτάθηκε και 
στο Κίνημα, χάνοντας την εμπιστοσύνη με την οποία η κοινωνία περιέβαλλε τα 
Συνδικάτα ως αναγκαία συλλογική δυναμική έκφραση των συμφερόντων των 
εργαζομένων. 
 
Επομένως το ζητούμενο για το Συνδικαλιστικό Κίνημα είναι, να 
ισχυροποιηθεί με μεγαλύτερη μαζικότητα, σαν έκφραση συλλογικής 
εκπροσώπησης των εργαζομένων με κάθε μορφή απασχόλησης. Με την 
διεκδικητική του δράση,  να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη 
στους εργαζόμενους και να ενισχύσει την ένταξη στους κόλπους του, των 
δυνάμεων της εργασίας που πλήττονται από την υπονόμευση των κατακτήσεών 
τους. 
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Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, πρέπει στην σημερινή συγκυρία  να 
αξιοποιήσει αυτή την κοινωνική  δυναμική και να αντιμετωπίσει τις νέες 
προκλήσεις και τις ασκούμενες αντεργατικές πολιτικές. 
• Απαιτείται να αναζητήσουμε τρόπους για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και 
φερέγγυου κινήματος, με δράση για την επίλυση των προβλημάτων και 
ικανοποίηση των συμφερόντων των εργαζομένων, απέναντι στις δημόσιες 
πολιτικές καθώς και σ’ αυτές των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου. 
 
• Απαιτείται να επιλέξει νέες μορφές οργάνωσης και δράσης, οι οποίες θα 
εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, τη σύνδεση του αγώνα 
με τη λύση των προβλημάτων, τη χάραξη στρατηγικής προοπτικής και την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διάνοιξη νέων δρόμων κοινωνικής και 
εργασιακής συνείδησης, με στόχο την περιθωριοποίηση των τάσεων αδράνειας 
και εξατομίκευσης.  
 
Για να επιβάλλει το Συνδικαλιστικό Κίνημα του Κλάδου το σχεδιασμό του 
και τις  επιδιώξεις του  πρέπει: 

 Να προχωρήσει στην οργανωτική ανασυγκρότησή του και τη  λειτουργική  
αποτελεσματικότητά του, προς όφελος των εργαζομένων. 

 Να μαζικοποιήσει τα Συνδικάτα και να ενισχύσει την αυτονομία του για να 
αντιμετωπίσει ποιο αποτελεσματικά τις επιδιώξεις του. 

 Να διευρύνει το πεδίο δράσης του, να αναβαθμίσει τις συμμετοχικές 
διαδικασίες και να ενισχύσει τις δημοκρατικές λειτουργίες. 

 Να αναβαθμίσει το περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων και να 
ενισχύσει τον ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

 Να επεξεργάζεται συνεχώς ολοκληρωμένες θέσεις για τον Κλάδο, 
ενισχύοντας τη δύναμη και τις διεκδικήσεις,  για την επίλυση των προβλημάτων 
των εργαζομένων. 

 Να συνδέσει τους εργαζόμενους και τη δράση τους, με τα ευρύτερα 
κοινωνικά κινήματα ( αντιπολεμικό, φοιτητικό, οργανώσεις καταναλωτών 
κ.λ.π.). 

  Να προσδιορίσει τη στρατηγική του, οριοθετώντας τη σχέση του με τα 
προβλήματα που δημιουργούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές.  

 Να διαμορφώσει μια «νέα στρατηγική σύνθεση», για να απαντήσει στον 
κεντρικό του  στόχο, « κράτος Πρόνοιας ή  κοινωνία της αγοράς». 
 
Μόνο μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι θέσεις και οι διεκδικήσεις του 
Συνδικαλιστικού Κινήματος θα γίνονται ευρύτερα κατανοητές και αποδεκτές, 
αφού η απήχηση των διεκδικήσεών του και των αγώνων του θα 
ευαισθητοποιήσει πιο πολλούς  εργαζόμενους και ο ρόλος του θα αναγνωρίζεται 
ολοένα και περισσότερο, εμπνέοντας τον κόσμο της εργασίας, συσπειρώνοντας 
τις δυνάμεις του, ενοποιώντας τη δράση του και διεκδικώντας την ουσιαστική 
επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων. 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: 
Με τον Νόμο 3304/2005, ενσωματώθηκαν στην Εθνική Νομοθεσία οι δύο 
Οδηγίες της Ε.Ε. για την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων και για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Ωστόσο θεωρούμε ότι: 
• Ο Νόμος δεν αντιμετωπίζει συνολικά και με αποτελεσματικό τρόπο το 
πρόβλημα των διακρίσεων στην εργασία, καθώς προϋποθέτει ότι η αγορά 
εργασίας είναι ρυθμισμένη και ομαλά εξελισσόμενη, κάτι που δεν συμβαίνει 
στη Χώρα μας. 
• Ο προσανατολισμός των ρυθμίσεων, είναι κυρίως προς την κατασταλτική 
δικαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην εργασία. 
• Παρά τη θέσπιση της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης, τα μέτρα και οι 
δράσεις που έχουν αναληφθεί είναι περιορισμένα και παραμένει σε «εμβρυικό» 
στάδιο. 
Διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση διατάξεων και τη λήψη μέτρων, που θα 
ανοίγουν τους ορίζοντες στις εργαζόμενες για ισότιμη συμμετοχή στην 
εργασία, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στην παραγωγή και στις μαζικές – 
κοινωνικές Οργανώσεις.  
 
Συντονισμένα, με την ΓΣΕΕ και τις Οργανώσεις Γυναικών, διεκδικούμε 
συγκεκριμένες δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων: 

 Στο επίπεδο αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου: 
• Την απόδοση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και την 
αναβάθμισή της. 
• Την ενίσχυση των υπηρεσιών που εμπλέκονται με την εξάλειψη των 
διακρίσεων. 
• Την σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για τις Επιχειρήσεις και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία. 

 Στο πλαίσιο παρεμβάσεων και πολιτικών δημόσιου χαρακτήρα: 
• Την διάθεση επαρκών πόρων από τον κοινωνικό προϋπολογισμό, για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων κατά των διακρίσεων. 
• Την υλοποίηση ειδικών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
εργοδοτών και ενημέρωση / κατάρτιση των εργαζομένων, σχετικά με το 
θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
• Την πλήρη και ισότιμη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
• Την ανατροπή του καταμερισμού εργασίας κατά φύλο και την κατάργηση 
των διακρίσεων στην εργασία, στην αμοιβή και στην εκπαίδευση. 
• Τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία της μητρότητας. 
• Τη δημιουργία και στήριξη κέντρων εξωσχολικής δραστηριότητας και την 
επέκταση του θεσμού του ολοήμερου Σχολείου, προκειμένου να βελτιωθούν οι 



 18

συνθήκες συμφιλίωσης της εργασίας και της οικογένειας για την εργαζόμενη 
γυναίκα. 
• Προώθηση μέτρων, για την συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής και της 
εργασίας ( ενίσχυση δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, υποδομές 
κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, κλπ).  
 
Στο Ασφαλιστικό και στις «προτάσεις» για την λύση του, η μεγαλύτερη 
ηθελημένη ασάφεια αφορά στο θέμα των γυναικών.  
Στην πυρά οι μάγισσες!! 
Λένε ότι : «Οι γυναίκες έχουν, στατιστικά, προσδόκιμο χρόνο ζωής 5 χρόνια 
περισσότερα από τους άντρες και παίρνουν σύνταξη 5 χρόνια γρηγορότερα».  
«Λησμονούν» όμως όλοι, ότι μια γυναίκα εργαζόμενη προσθέτει στις 40 ώρες 
εργασίας της άλλες 40 απλήρωτες στο σπίτι,  εργασίες  που  το κόστος τους  
μπορεί να μετρηθεί, γνωρίζοντας τα μεροκάματα αυτών που τις κάνουν 
επαγγελματικά. 
 Την απάντηση θα την πάρουν από τις γυναίκες, συσπειρωμένες στους 
αγώνες των Συνδικάτων τους. 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: 
 
Οι νέοι και οι νέες αντιμετωπίζουν σε όλη τους την έκταση τις εργασιακές 
ανατροπές, την ανασφάλεια και αβεβαιότητα της εργασίας. 
 
Το δικαίωμα των νέων ανθρώπων στη ζωή, τη μόρφωση, την εργασία, τον 
ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό, τη δημιουργία, την άθληση, την ψυχαγωγία, 
πρέπει να γίνει έμπρακτα σεβαστό. 
 
Σήμερα που η επισφαλής απασχόληση και η ανεργία απειλούν την 
παραμονή τους και την σταθερή και ισότιμη ένταξή τους στην εργασία: 
 

 Οφείλουμε να παρέμβουμε πιο δυναμικά και αποφασιστικά, σε αυτά τα 
μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της Νέας Γενιάς. 
 Υποχρεωνόμαστε να τους παραδώσουμε ότι εμείς και άλλοι πριν από μας με 
αγώνες δεκαετιών κατέκτησαν. Να μην απεμπολήσουμε ούτε «γράμμα» που 
υποτίθεται «δεν μας αφορά». Το μέλλον των παιδιών μας δεν μας ανήκει για 
να το διαχειριζόμαστε ευκαιριακά κατά το δοκούν. 
 Επιβάλλεται να δημιουργήσουμε με την στάση μας, συνθήκες συμμετοχής 
τους στη συλλογική δράση και ένταξής τους στα Συνδικάτα.  
 Να Δημιουργήσουμε Γραμματεία Νεολαίας κάτω από την ομπρέλα της 
Γραμματείας Νέων της ΓΣΕΕ. 
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: 
 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα του Κλάδου, υποστηρίζει την ανάπτυξη συνθηκών 
ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου με τους εργοδότες και το κράτος, 
προκειμένου μέσα από την διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης, να 
διεκδικεί την προώθηση των θέσεών του, η οποία δεν υποκαθιστά σε καμία 
περίπτωση την διεκδικητική του πορεία και δεν εκφυλίζει την οργανωμένη 
πάλη των Συνδικάτων. 
 
Η Ομοσπονδία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και να 
ενισχύσει τον διαπραγματευτικό ρόλο των Σωματείων της, με την βοήθεια του 
επιστημονικού της φορέα του Κλαδικού Ινστιτούτου Εργασίας Πετρελαίου 
& Χημικής Βιομηχανίας και σε συνεργασία με το ΙΝ.Ε/ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ, 
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και το ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ, οργανώνει και 
πραγματοποιεί Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και συνδικαλιστικής 
επιμόρφωσης για τους Συνδικαλιστές και Εργαζόμενους του Κλάδου. 
 
Η συνδικαλιστική επιμόρφωση είναι ουσιαστικά πολιτική εκπαίδευση, 
δεδομένου ότι: 
• Στοχεύει στην επικαιροποίηση των δεδομένων και του περιεχομένου της 
δράσης των Συνδικάτων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
• Αποβλέπει στη δημιουργία και ανάπτυξη κριτικής σκέψης και συνείδησης. 
• Ενισχύει την δυνατότητα επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων. 
• Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επιθετικές πρωτοβουλίες των 
Συνδικάτων, για την αντιμετώπιση των οικονομικών, εργασιακών, 
ασφαλιστικών και κοινωνικών προβλημάτων των εργαζομένων . 
• Ενισχύει, με επιστημονική τεκμηρίωση, τις θέσεις του Συνδικαλιστικού 
Κινήματος όχι μόνο στα θέματα θεσμικού ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, αλλά 
και σε θέματα συγκυρίας ή τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

 
Απαιτείται να εντείνουμε ακόμη περισσότερο ΟΛΟΙ ( Συνδικαλιστικά 
Στελέχη και Εργαζόμενοι ) τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε τις 
δομές και τη δράση του Κλαδικού Ινστιτούτου Εργασίας Πετρελαίου & 
Χημικής Βιομηχανίας, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο ρόλο του 
ως «εργαλείο» στην υπηρεσία του Συνδικαλιστικού Κινήματος του 
Κλάδου.  

 
ΔΙΕΘΝΗ: 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της που κινούνται στον πυρήνα της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, διαμορφώνουν την Ευρώπη της 
απορύθμισης και των ιδιωτικοποιήσεων, της συνεχούς συρρίκνωσης του 
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 κοινωνικού κράτους και των κατακτήσεων των εργαζομένων, της καταπίεσης 
και της καταστολής, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 
Η σημερινή Ε.Ε. μέσα από την Ατλαντική συμμαχία,  δείχνει να ταυτίζεται  –
παρά τις κάποιες αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί – με τον Ιμπεριαλισμό.  
 

Η στάση μας απέναντι στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και στα 
προβλήματα που δημιουργεί ο χαρακτήρας της, είναι διαμετρικά αντίθετη. Η 
απάντησή μας είναι :  
• Η αντίσταση σ’ αυτήν τη βάση των πολιτικών,  
• Η παγκοσμιοποίηση των δικαιωμάτων,  
• Η συμμετοχή στο κίνημα  της αλληλεγγύης των Λαών.  
 

Το Κίνημα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, είναι η 
καινούργια και ελπιδοφόρα εξέλιξη της εποχής μας και οφείλουμε με τη 
συμμετοχή μας να κατακτήσουμε ένα πιο ισχυρό και ευρύτερο ορίζοντα, 
στις πρωτοβουλίες και τη δράση μας. 
 
 

Οι στόχοι μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση: 
• Η στρατηγική μας για το «μέτωπο αναβάθμισης της εργασίας» δεν πρέπει 
να περιορίζεται γεωγραφικά. Απαιτεί μια ενεργό συνδικαλιστική δράση με το 
Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα που πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά τον 
σχεδιασμό ενός νέου «Σύμφωνου ανάπτυξης και απασχόλησης», το οποίο θα 
πρέπει να διαμορφωθεί από τις κοινωνικές δυνάμεις της Ευρώπης και όχι από 
τις αγορές και τις τράπεζες. 
• Η διαμόρφωση των θέσεών μας για τα ζητήματα του Κλάδου και η 
συστηματική προώθησή   τους,   στις αντίστοιχες    Ευρωπαϊκές  Οργανώσεις, 
στα πολιτικά  κόμματα και τους Έλληνες ευρωβουλευτές και στην κυβέρνηση, 
να αποτελέσει το αγωνιστικό διεκδικητικό πλαίσιο για την ένταξή τους στην 
εθνική πολιτική αλλά και στις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
• Η προάσπιση δημοκρατικών και ατομικών δικαιωμάτων, παραδοσιακών 
και νέων. 
• Η προστασία του περιβάλλοντος, μπροστά στην απειλούμενη  οικολογική 
καταστροφή. 
• Η προάσπιση της Ειρήνης, κατά της λογικής της υστερίας του τρόμου  και 
των «προληπτικών» πολέμων. 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης, η διαμόρφωση ενός «μετώπου της 
εργασίας» στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η συντονισμένη παρέμβασή μας 
στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Συνδικαλιστικό Κίνημα, όπου μετέχουμε.  
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 Οι στόχοι μας για την Ν.Α. Ευρώπη: 

• Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρότι είναι πορεία μακράς πνοής και 
προοπτικής, απαιτείται να είναι πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά 
συντεταγμένη για να μην αποτελεί μία διαρκή πηγή προβλημάτων, αλλά να 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την αντίφαση ανάμεσα στα νέα και τα 
παλαιά  μέλη, τις επί μέρους διαφοροποιήσεις ( επίπεδο αμοιβών, ρυθμιστικό 
πλαίσιο εργασίας, ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, φορολογία, 
παραοικονομία κ.λ.π. ), ώστε να μη καλλιεργηθούν ευνοϊκοί παράγοντες για την 
ανάπτυξη κοινωνικού αποκλεισμού και τα νέα μέλη να μην λειτουργήσουν ως ο 
λεγόμενος «τρίτος κόσμος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε σε κάθε ενέργεια που προωθεί τη 
διασφάλιση της Ειρήνης, με τρόπους που να σέβονται τα δικαιώματα των 
Λαών. 
• Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους αγώνες των Λαών, που 
αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών. 
• Συμμετέχουμε στο «Περιφερειακό Δίκτυο Συνδικάτων Ενέργειας Ν.Α. 
Ευρώπης – RETUN SEE », σαν μέσο για την ενίσχυση των δεσμών μας με τα 
αντίστοιχα Συνδικάτα, με σταθερό προσανατολισμό: 
 

 Την συστηματοποίηση της αναγκαίας πληροφόρησης για τις εξελίξεις  
στον Κλάδο Ενέργειας και στην αγορά Εργασίας, στην ευρύτερη περιοχή. 

 Την συγκρότηση «μετώπου παρέμβασης» στις εθνικές κυβερνήσεις. 
 Την ενίσχυση του κύρους και της αποτελεσματικότητας της παρέμβασής 

μας, στα όργανα και τις λειτουργίες της ΕMCEF. 
 Την οργανωμένη και αποτελεσματική παρέμβασή μας, στις δομές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: 
Η οικοδόμηση των κοινωνικών συμμαχιών αποκτά μόνιμα και σταθερά 
χαρακτηριστικά, όταν στηρίζεται πάνω σε κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις 
χωρίς αντιστοιχίες πίσω από τα προβλήματα και τις ανάγκες ενός κοινωνικού 
στρώματος. 
 
Η υπεράσπιση της Ειρήνης, τα οικολογικά προβλήματα, η Παιδεία, η Υγεία, η 
Κοινωνική Ασφάλιση, η Ανεργία, ο Κοινωνικός Αποκλεισμός, οι Διακρίσεις, ο 
Εκδημοκρατισμός, ο Πολιτισμός κ.λ.π., ενδιαφέρουν το ίδιο και μπορούν να 
κινητοποιούν τους πολίτες και όλα τα κοινωνικά στρώματα.  
 
Συνοπτικές κατευθύνσεις των κοινωνικών μετώπων και στόχων μιας 
εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης είναι: 
• Η ριζική αναδιανομή εισοδημάτων, με ουσιαστική ενίσχυση των μισθών και 
συντάξεων. 



• Η πλήρης και σταθερή απασχόληση. 
• Η θεσμοθέτηση διατάξεων και η λήψη μέτρων, για τις γυναίκες που θα 
αφορούν την ισότιμη συμμετοχή τους στην εργασία, στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, στην παραγωγή και στις μαζικές κοινωνικές Οργανώσεις.  
• Η εξάλειψη της νέας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
• Ο δραστικός περιορισμός των κοινωνικών ανισοτήτων. 
• Η αναβάθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και των 
εργασιακών σχέσεων. 
• Η δημοκρατική μεταρρύθμιση της φορολογίας και της Δημόσιας 
Διοίκησης. 
• Η απόκρουση των ιδιωτικοποιήσεων και η προώθηση του δημόσιου 
χαρακτήρα και κοινωνικού ελέγχου των στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων. 
• Η πάταξη της διαπλοκής., της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας.  
• Η διαμόρφωση ενός ισχυρού σύγχρονου καθολικού κοινωνικού κράτους. 
• Η δωρεάν, καθολική σε όλα τα επίπεδα, δημόσια Παιδεία και δημόσια 
Υγεία. 
• Η διεύρυνση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. 
• Η προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των δημοσίων 
αγαθών. 
• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 
 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα του Κλάδου πρέπει και μπορεί :  
 

 Nα συμμετέχει σε όλα τα μέτωπα πάλης, που αναπτύσσονται για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, για νέες αξίες αλληλεγγύης, 
ισότητας και δικαιοσύνης. 

 Να υποστηρίζει ενεργά όλους τους κοινωνικούς αγώνες που 
εμπερικλείουν μεγάλα αιτήματα, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και βαθιές 
αλλαγές, που αμφισβητούν σε βάθος τον νεοφιλελεύθερισμό και ανοίγουν δρόμους 
για προοδευτικές πολιτικές. 

 
                                                              
 

ΑΘΗΝΑ: 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 
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