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Η Οµοσπονδία µας καταγγέλλει ως απαράδεκτη, αντεργατική, 
αναξιόπιστη και κατάφορα άδικη τη µεθοδευµένη προσπάθεια από 
εγχώρια και ξένα κέντρα αποφάσεων να στοχοποιηθούν οι εργαζόµενοι 
του ιδιωτικού τοµέα, να χαρακτηριστούν υπεύθυνοι για τα ελλείµµατα 
και τα χρέη και να δηµιουργηθεί το κατάλληλο κλίµα για να ακυρωθούν  
πλήρως τα ήδη καταστρατηγηµένα εργασιακά δικαιώµατα και να 
περικοπούν οι µισθοί. 

Υπεύθυνες για αυτήν την τραγική κατάσταση που βιώνει σήµερα η 
χώρα µας είναι όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, µε την ανικανότητα, 
την ραθυµία και την ανεπάρκεια των στελεχών τους.  

Και βέβαια, η παρούσα κατάσταση θα ήταν ανυπολόγιστα χειρότερη 
και η οικονοµική κρίση θα είχε πλήξει τη χώρα µας πολύ νωρίτερα αν 
δεν υπήρχαν οι εδώ και αρκετά χρόνια κακοπληρωµένοι εργαζόµενοι του 
ιδιωτικού τοµέα. 

Με αµοιβές των 700 Ε, ανασφαλείς και ανασφάλιστοι, µε 
µεσαιωνικού τύπου ωράρια, ενοικιαζόµενοι, συµβασιούχοι, 
απασχολούµενοι µε ελαστικές µορφές απασχόλησης φύλαξαν 
Θερµοπύλες και είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται  για την έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας, για το αν υπάρχουν 
λεφτά και για το που πήγαν τα λεφτά. 

Θεωρούµε ότι η Γ.Σ.Ε.Ε θα πρέπει εδώ και τώρα να αναλάβει 
πρωτοβουλίες, να συντονίσει το συνδικαλιστικό κίνηµα και να ξεκινήσει 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ώστε να καταστήσουµε σαφές ότι δεν θα 
δεχθούµε πλέον περικοπές µισθών. δεν θα παραµείνουµε απλοί θεατές 
απέναντι στην κατάλυση του θεσµού κοινωνικού κράτους. 

Απαιτούµε την άµεση υπογραφή της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας, για να προχωρήσουµε σε διαπραγµατεύσεις µε τον ΣΕΒ για 
την υπογραφή των Κλαδικών ΣΣΕ της οµοσπονδίας µας. 

Αγωνιζόµαστε, απαιτούµε  και διεκδικούµε 
- Να µην µετατραπούν οι εργασιακές σχέσεις 
- Να καταργηθούν οι ελαστικές µορφές απασχόλησης 
- Κατάργηση του νόµου για την ενοικίαση εργαζοµένων 
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- Ουσιαστικές αυξήσεις και όχι περικοπές στους µισθούς 
- ΒΑΕ για όλους τους εργαζόµενους στη Χηµική Βιοµηχανία 
- Να µην αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης 
- Να µην αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού της σύνταξης 
- Την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που την δηµιούργησαν 
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