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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Στην πρόσκληση της ΓΣΕΕ, που απευθύνεται προς  τις δευτεροβάθµιες 
οργανώσεις και τα πρωτοβάθµια Σωµατεία που εκπροσωπούν, να προτείνουν 
πρόγραµµα δράσης και κινητοποιήσεων εκτιµώντας παράλληλα τη συµµετοχή του 
κόσµου της εργασίας, έχουµε να επισηµάνουµε τα παρακάτω : 
 Οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, που εκπροσωπούµε, έχουν υποστεί 
τεράστιες θυσίες τα τέσσερα (4) χρόνια µνηµονιακής πολιτικής που εφαρµόζεται στη 
χώρα µας. Οι θυσίες αυτές δεν είναι µόνο οικονοµικές, υψηλό ποσοστό των 
εργαζοµένων έχει απολυθεί και µεγάλη πλειοψηφία τους, ζουν σε καθεστώς πλήρης 
ανασφάλειας για το µέλλον της εργασίας τους. 
 Στον     κλάδο     της     χηµικής    βιοµηχανίας   πολλές    επιχειρήσεις   έχουν   
οδηγηθεί στην  πτώχευση  µε  απολυµένους   όλους τους εργαζόµενους, πολλοί  
από  αυτούς, ούτε  αποζηµιώσεις   δεν   τους έχουν καταβληθεί, ενώ  οι 
επιχειρηµατίες απαλλάσσονται από   συσσωρευµένα  χρέη    τους,   δάνεια που και 
αυτά φορτώνονται στις πλάτες του ελληνικού λαού,  ενώ οι ίδιοι δεν έχουν καµία 
συνέπεια    π.χ. 
 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, 400 εργαζόµενοι βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Τρία (3) χρόνια τώρα 
διεκδικούν αποζηµιώσεις, οφειλόµενα και κανένα αποτέλεσµα δεν έχουν. 
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆ΗΣ, η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ έχει κλείσει και έχουν απολυθεί όλοι οι 
εργαζόµενοι. Η ΙΝΤΕΡΚΕΜ έχει οδηγηθεί στο πτωχευτικό δίκαιο. Οι 80 εργαζόµενοι 
της επιχείρησης παραµένουν δύο (2) χρόνια απλήρωτοι και βρίσκονται σε δικαστικές 
περιπέτειες. 
ΜΠΑΛΗΣ, συµφερόντων Λαυρεντιάδη, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόµενοι 
βρίσκονται στην ίδια διαδικασία µε την ΙΝΤΕΡΚΕΜ. 
 Σήµερα, όλες οι επιχειρήσεις µε διάφορους τρόπους προσπαθούν να 
απαλλαχθούν από τους παλαιούς εργαζόµενους προσλαµβάνοντας νέους, µε 22 € 
ηµεροµίσθιο µικτά, σε χώρους άκρον επικίνδυνους και ανθυγιεινούς. 
 Οι   ατοµικές  συµβάσεις  έχουν  γίνει  πλέον  καθεστώς  µε τους  µισθούς των  
586 € και χωρίς φυσικά κανείς να συνυπολογίζει τα τέσσερα υποτίθεται επιδόµατα 
που συνεχίζουν να υπάρχουν. 
 Παρόλο αυτή τη µαύρη κατάσταση που επικρατεί, διαπιστώνουµε το 
σηµαντικό ρόλο της ύπαρξης των Σωµατείων στους εργοστασιακούς χώρους. 
           Παρόλο τις διαφοροποιήσεις που µπορεί να υπάρχουν στον τρόπο 
λειτουργίας και δράσης του κάθε Σωµατείου, οι εργαζόµενοι αισθάνονται µεγαλύτερη 
ασφάλεια. Έχουν δεχθεί µικρότερες περικοπές και εκεί που υπάρχουν πιο 
δραστήρια Σωµατεία ή και πιο εύρωστες εταιρείες έχουν διαφυλάξει τα κεκτηµένα 
τους και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν υπογραφτεί και συλλογικές συµβάσεις µε 
ακόµα πιο θετικά αποτελέσµατα. 
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 Συνήθως όµως, και οι συλλογικές συµβάσεις που υπογράφονται  από 
εργοστασιακά Σωµατεία, για τις νέες προσλήψεις δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη, µε 
συνέπεια οι νέοι εργαζόµενοι να ακολουθούν τους µνηµονιακούς µισθούς. 
 Όλοι είµαστε, γνώστες της πλήρους καταστροφής του εργατικού δικαίου. 
Ταυτόχρονα η πλήρης αποδυνάµωση που επικρατεί στις Επιθεωρήσεις Εργασίας 
δεν επιτρέπει τον ουσιαστικό έλεγχο στις επιχειρήσεις για την προστασία των 
ελάχιστων δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 
 Θέλουµε να τονίσουµε ιδιαίτερα, ότι τα τελευταία χρόνια έχουµε  και την 
πλήρη απαξίωση του ΣΚΕΕ. Επιπλέον τους τρεις (3)  τελευταίους µήνες, παραµένει 
ακέφαλο, χωρίς πρόεδρο (ΣΚΕΕ) και Ειδικό Γραµµατέα (ΣΕΠΕ). 
 Μέσα σ’  αυτό το µαύρο εργασιακό περιβάλλον, καλούµαστε να απαντήσουµε 
στο ερώτηµα που θέτει η ΓΣΕΕ, καλούµαστε να βρούµε τρόπους µαζικής 
αντιµετώπισης των προβληµάτων των εργαζοµένων, µέσα από αγώνες που πρέπει 
να δροµολογήσουµε. 
 Ως Οµοσπονδία, δυσκολευόµαστε ν’  απαντήσουµε µε βάση τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι σ’  αυτό το περιβάλλον που περιγράψαµε. 
Παρόλο τη δική µας θέληση και τη θέληση των Σωµατείων – µελών µας, για 
δραστικές κινητοποιήσεις διαρκείας ώστε να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές, που 
µας σκοτώνουν καθηµερινά. 

∆ιαπιστώνουµε επίσης  µεγάλες δυσκολίες, στο να πειστούν οι ήδη 
κουρασµένοι, πεινασµένοι, ανασφαλείς και απαισιόδοξοι εργαζόµενοι που πιστεύουν 
ότι δεν υπάρχει καµία ελπίδα ανατροπής αυτής της πολιτικής, και που πολλές φορές 
εκφράζονται απαξιωτικά  ακόµα και για το συνδικαλιστικό κίνηµα  καθώς και για  
τους θεσµικούς εκπροσώπους αυτών. 
 Όλοι µας, εκτός παραταξιακής λογικής, έχουµε χρέος και καθήκον,  να 
προστατεύσουµε τα θεσµικά µας όργανα και να πείσουµε τους εργαζόµενους ότι 
υπάρχει ελπίδα. 
 Όλοι µας, πρέπει βασανιστικά να βρούµε τρόπους ώστε να 
ενώσουµε τον κόσµο της εργασίας, δηµιουργώντας την ελπίδα ότι 
όλοι µαζί µπορούµε. 
 Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, προτείνουµε άµεσα να 
προγραµµατιστεί µια 24ωρη απεργία και ταυτόχρονα να προγραµµατιστούν  και 
κάποια συλλαλητήρια - συγκεντρώσεις, προγραµµατισµένα, οργανωµένα µε 
συγκεκριµένα  αιτήµατα µε κάλεσµα από τις Οµοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα και 
τη ΓΣΕΕ, µε καθηµερινό αγώνα για τη συµµετοχή των εργαζοµένων σ’  αυτά. 
 Στη συνέχεια η ΓΣΕΕ θα πρέπει να εκτιµήσει τα αποτελέσµατα  των 
κινητοποιήσεων και ανάλογα να προγραµµατίσει την περαιτέρω αγωνιστική δράση. 
 Πιστεύουµε,  ότι τα  αιτήµατα  που   πρέπει  να   προβάλουµε,  θα   πρέπει   
να «ακουµπούν»  τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, περιλαµβάνοντας την 
επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων, την κατάργηση των µνηµονιακών µισθών, 
την επαναφορά στοιχειώδους εργατικού δικαίου, την αλληλεγγύη των εργαζοµένων, 
την µείωση των φορολογικών βαρών των εργαζοµένων  κ.ά. , τους εργαζόµενους 
στις ∆ΕΚΟ στρατηγικής  και εθνικής σηµασίας που η τρόικα έχει στοχοποιήσει, και 
δυστυχώς η κυβέρνηση εκτελεί,  υλοποιώντας σχέδια µεγάλων συµφερόντων 
οδηγώντας τις εταιρείες,  στο κλείσιµο ή στο ξεπούληµά τους, µέσα από αδιαφανείς 
και «µαύρες διαδικασίες». 
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