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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Η Οµοσπονδία µας συµπαραστέκεται ενεργά και ηθικά στους εργαζοµένους των 

stage, στον αγώνα τους για µόνιµη εργασία. ∆υστυχώς το κράτος µε την απόφαση της 
κυβέρνησης δείχνει να συµπεριφέρεται εκδικητικά και να τιµωρεί τους πλέον χαµηλά 
αµειβόµενους εργαζοµένους των 400 – 500 ευρώ για οκτάωρη εργασία και χωρίς 
καµµία ασφάλιση εδώ και αρκετά χρόνια. 

Με πρόσχηµα την αξιοκρατία δείχνουν την πόρτα της απόλυσης σε χιλιάδες 
συνανθρώπων µας. Σε αυτούς που σήµερα παριστάνουν τους ανήξερους, και δεν είναι 
λίγοι, θα απαντούσαµε ότι εδώ και οκτώ χρόνια όλοι µας παντού, σε όλες τις 
υπηρεσίες συναντάµε εργαζοµένους των stage, ενοικιαζόµενους εργαζοµένους, 
εργαζοµένους µε µπλοκ παροχής υπηρεσιών. Η ΓΣΕΕ, τα εργατικά κέντρα, οι 
οµοσπονδίες, οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως τα Ε.Α.Σ., το 
Ι.Κ.Α., οι Ο.Τ.Α. χρησιµοποιούν αρκετούς ενοικιαζόµενους εργαζοµένους, 
εργαζοµένους των stage, εργαζοµένους µε µπλοκ παροχής υπηρεσιών εδώ και οκτώ 
χρόνια. Εµείς συµφωνούµε µε την πλήρη κατάργηση όλων αυτών των µορφών 
εργασίας στον ευρύτερο δηµόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα. Θεωρούµε ότι κανείς 
εργαζόµενος δεν πρέπει να απασχολείται σε οχτάωρη εργασία και να λαµβάνει την 
πενιχρή αµοιβή των 400 – 500 ευρώ.  

Καλούµε την κυβέρνηση να σεβαστεί όλους αυτούς τους εργαζοµένους, οι οποίοι 
εδώ και χρόνια υφίστανται την εκµετάλλευση των διαφόρων κυβερνήσεων, και να 
πράξει το αυτονόητο, να τους εξασφαλίσει το δικαίωµα στη µόνιµη εργασία.  

Καλούµε τα συνδικάτα να σταµατήσουν να παριστάνουν τον Πόντιο Πιλάτο. 
Γιατί δεν µπήκαν µπροστά όταν έπρεπε αφενός µεν για να αποτρέψουν την ψήφιση 
αυτών των απαράδεκτων νόµων των ελαστικών µορφών απασχόλησης και αφετέρου 
γιατί δεν έγινε προσπάθεια για την κατάργησή τους; 

Καλούµε τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ να σεβαστεί το θεσµικό του ρόλο, του 
θεµατοφύλακα των δικαιωµάτων όλων των εργαζοµένων, κυρίως των χαµηλόµισθων 
και των αδυνάτων. Θεωρούµε ότι ο φαρισαϊσµός έχει όρια και δεν επιτρέπεται αυτοί 
που θεσµικά εκπροσωπούν και αγωνίζονται για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων να 
απασχολούν εδώ και αρκετά χρόνια τουλάχιστον 30 εργαζοµένους ανασφάλιστους 
και µε την εξευτελιστική αµοιβή των 400 – 500 ευρώ.  

Η Οµοσπονδία των εργατοϋπαλλήλων της Χηµικής Βιοµηχανία Ελλάδος 
είναι κάθετα αντίθετη και θα αγωνιστεί ενάντια : 

Σε κάθε δίωξη οποιουδήποτε εργαζοµένου 
Στην ανασφάλιστη εργασία 
Σε οποιαδήποτε µορφή ελαστικής απασχόλησης   
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