
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ                      ΑΘΗΝΑ    24 / 3 / 2014 

ΧΗΜΙΚΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ                       ΑΡ.ΠΡΩΤ.       223 

ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)   
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ                

Δ/ΝΣΗ:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ                               

ΤΑΧ. ΚΩΔ. :  104 32                                                       

ΤΗΛ. : 210 5224674                                         

FAX  : 210 5244837                                                               

E – MAIL: oexbe@oexbe.gr                                                   

WEBSITΕ: www.oexbe.gr                                                                        

                                    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Στις 17/3/2014 η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την 
προκήρυξη 24ωρης Γενικής Απεργίας για την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και συγκέντρωση 
για την Αθήνα, Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.00 π. μ. Συγχρόνως αποφασίστηκε στις 4 
Απριλίου 2014 , ημέρα δράσης των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, να πραγματοποιηθεί 
συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασ. Σοφίας. 
 Η καταστροφική πολιτική των κυβερνήσεων και της τρόικας, τα τέσσερα δραματικά 
χρόνια του μνημονίου έχουν φέρει τους Έλληνες εργαζόμενους στην απόγνωση – απελπισία 
– εξαθλίωση. Οι άνεργοι παραμένουν μονίμως άνεργοι χωρίς ελπίδα, χωρίς μέλλον, χωρίς 
κοινωνικό κράτος, χωρίς να μπορούν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. 
 Πολλή συζήτηση έγινε για τη διαφορετική προσέγγιση παρατάξεων για την 
συγκεκριμένη απεργία και το αγωνιστικό πλαίσιό της. 
 Η άποψη της Ομοσπονδίας μας είναι ότι κανένα πλαίσιο ξεχωριστά δεν μπορεί να 
καλύψει τα δυσβάσταχτα μέτρα που ο ελληνικός λαός έχει φορτωθεί στις πλάτες του. Άποψή 
μας είναι ότι ένα πλαίσιο υπάρχει και είναι η ανατροπή αυτής πολιτικής που καθημερινά 
σκοτώνει. 

Αλήθεια, διαφωνεί κανείς για την πραγματικότητα που όλοι ζούμε ; 
- εργατικό δίκαιο, έχει ανατραπεί πλήρως, 
- διαθεσιμότητες, απολύσεις, ελαστικές μορφές εργασίας, 
- κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος, 
- καθημερινές περικοπές στους μισθούς και τα ημερομίσθια, 
- ατομικές συμβάσεις, περικοπές επιδομάτων, 
- καθιέρωση μισθών 580€ και 510€, 26€ και 22€ ημερομίσθια. 

           Αυτά και άλλα πολλά σηκώνει ο ελληνικός λαός στις πλάτες του. Οι όποιες 
διαφορετικές προσεγγίσεις δεν αλλάζουν την ωμή πραγματικότητα που βαρύνει τους πάντες 
έξω και πέρα από ιδεολογικές αντιλήψεις. 

                   ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ αυτής της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
       ΟΛΟΙ έχουμε ατομική ΕΥΘΥΝΗ για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μας, Συνδικάτα και Εργαζόμενοι. 
 
 Παλεύουμε για την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με τους μνημονιακούς 
μισθούς και ημερομίσθια, για υπογραφή συμβάσεων με καθολική εφαρμογή, για την 
επαναφορά των τριετιών και όχι την πλήρη κατάργηση, για να μην απελευθερωθούν οι 
απολύσεις. 
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