
Ανακοίνωση Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

 

18/6/2015 

ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 
Καθόλη τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου τα συνδικάτα και οι 

εργαζόμενοι έδωσαν μεγάλους σε ένταση και διάρκεια αγώνες για την ανατροπή 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της σκληρής λιτότητας, της ύφεσης και της 
ανεργίας, που επέβαλλαν οι δανειστές και εφάρμοσαν κυνικά όλες οι διαδοχικές 
μνημονιακές κυβερνήσεις. 

Έδωσαν μεγάλες μάχες για την ανατροπή όλων των αντεργατικών και 
αντιλαϊκών πολιτικών, όλων των μνημονιακών νόμων που κατέστρεψαν μισθούς 
και συντάξεις, που κατεδάφισαν το εργατικό δίκαιο, τις ΣΣΕ και κάθε εργασιακό 
δικαίωμα, που θεσμοθέτησαν την απόλυτη εργασιακή ζούγκλα και εκτόξευσαν 
την ανεργία, τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση.  

Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους συνέβαλλαν αποφασιστικά στην 
εκδίωξη της κυβέρνησης  ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και στην πολιτική αλλαγή της 25ης Γενάρη.  

Έβαλαν τη δική τους σφραγίδα για να ξεφύγει επιτέλους η χώρα μας από το 
«μονόδρομο» των Μνημονίων και έθεσαν στο επίκεντρο τα δίκαια αιτήματα του 
κόσμου της εργασίας, των ανέργων, των συνταξιούχων, των νέων.  

Αιτήματα που έγιναν αποδεκτά και υιοθετήθηκαν από τη σημερινή 
κυβέρνηση της χώρας, τόσο προεκλογικά, όσο και με τις προγραμματικές 
της δηλώσεις.  

Σήμερα, 4 μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας 
παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία και ιδιαίτερο προβληματισμό την 
Κυβέρνηση να μην προχωρά στην τήρηση και εφαρμογή των δικών της 
εξαγγελιών, των δικών της δεσμεύσεων απέναντι στους εργαζόμενους και 
τον ελληνικό λαό. 

Οι δανειστές και οι εκπρόσωποί τους σε Ε.Ε  ΔΝΤ και ΕΚΤ  εκβιάζουν ωμά 
για τη συνέχιση των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών. Δημιουργούν 
περιβάλλον   οικονομικής ασφυξίας  στοχεύοντας στην πλήρη υποταγή της 
Κυβέρνησης, του λαού και των εργαζομένων.  

Καλούμε την Κυβέρνηση να μην υποκύψει. Να μην κάνει ούτε ένα βήμα πίσω 
από το προεκλογικό της πρόγραμμα και τις προγραμματικές της δεσμεύσεις.  Να 
απορρίψει τους εκβιασμούς και να προχωρήσει αποφασιστικά στην υλοποίηση 
του προγράμματος της. Να αποτινάξει τα βαρίδια του δημοσίου χρέους και των 
ατέλειωτων δανειακών υποχρεώσουν στους τοκογλύφους δανειστές με διαγραφή 
του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Να βάλει τη χώρα σε ένα νέο δρόμο 
παραγωγικής ανασυγκρότησης και  ανάπτυξης, με επίκεντρο την κοινωνική 
δικαιοσύνη και τη  δίκαιη αναδιανομή του πλούτου σε όφελος του λαού και του 
τόπου.  

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να παρακολουθεί 
παθητικά τις εξελίξεις.  

Αντιτασσόμαστε ξεκάθαρα σε κάθε παρέκκλιση και σε κάθε υπαναχώρηση 
από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, που δικαιώνουν τους αγώνες των εργαζομένων 
και του λαού μας.  

Απαιτούμε και καλούμε την Κυβέρνηση: 

 Να προχωρήσει άμεσα στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την επαναφορά 
του κατώτατου μισθού στα 751€ για όλους τους εργαζόμενους και την 
επαναφορά του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, 



 Να καταργήσει όλες τις μορφές των ευέλικτων μορφών  εργασίας και της 
σύγχρονης δουλείας: την ενοικιαζόμενη και εκ περιτροπής εργασία, τις 
εργολαβίες, την κοινωφελή εργασία, τα 5μηνα voucher, τη μαθητεία.  

 Να εφαρμόσει και να ελέγξει αυστηρά την τήρηση της εργατικής 
νομοθεσίας, τόσο στο επίπεδο της ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία 
όσο και στην αντιμετώπιση της μαύρης, ανασφάλιστης εργασίας. 

 Να επαναφέρει με νομοθετική ρύθμιση  την κυριακάτικη αργία  

 Να μην προχωρήσει σε νέες μειώσεις συντάξεων και μισθών και να 
επαναφέρει σταδιακά τις απώλειες της τελευταίας πενταετίας. 

 Να ενισχύσει και να προστατέψει το δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, να ενισχύσει τα κοινωνικά αγαθά της Υγείας και 
της Παιδείας  

 Να πει αποφασιστικά όχι το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας 
και στις ιδιωτικοποιήσεις 

Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε τη ΓΣΕΕ να οργανώσει την υπεράσπιση και 
την προώθηση των αιτημάτων του συνδικαλιστικού κινήματος, 
εγκαταλείποντας την αδράνεια στην οποία βρίσκεται, και δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να υπερασπιστούμε τους 
εργαζόμενους.  
 

Στα πλαίσια αυτά καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη  
συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και άλλων οργανώσεων  

την Κυριακή 21/6/2015 και ώρα 7:00 μ. μ. στο Σύνταγμα. 

 
Δεν υποστέλλουμε τη σημαία. 
Οι αγώνες μας συνεχίζονται 
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