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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΠEΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΣΙΩΠΑ !
Ο κ. Βρούτσης , ο οδοστρωτήρας που εξαφάνισε τα εργασιακά δικαιώματα και
τις κατακτήσεις, ο απόλυτος συνεχιστής της καταστροφικής πολιτικής Κουτρουμάνη, ο
εγγυητής της μισθολογικής απαξίωσης για τον κόσμο της εργασίας, ο υπουργός που
μετέτρεψε το Υπουργείο Εργασίας σε Υπουργείο Εργοδοτών, προσπαθεί με Δελτίο
Τύπου που εξέδωσε στις 8/2/2015 να παρουσιαστεί ως μεταρρυθμιστής της αγοράς
εργασίας για το καλό μας.
ΑΥΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ
Ξεχνά τους εγκληματικούς νόμους της κυβέρνησης που συμμετείχε ως
εκτελεστής και τις

πληγές που άφησαν στις εργασιακές σχέσεις, χωρίς μάλιστα

δημοσιονομικό όφελος, όπως η κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της
μετενέργειας, του ρόλου του ΟΜΕΔ στη διαπραγμάτευση εργαζομένων – εργοδοτών και
τη νομοθέτηση μισθών πείνας και εξαθλίωσης.
Μας μιλάει για δήθεν οικονομική ανάπτυξη που άρχισε να χτίζεται, πριν ο λαός
τους δείξει την πόρτα της εξόδου μην αντέχοντας να τους βλέπει και να τους ακούει.
Προσπαθεί λες και απευθύνεται σε ιθαγενείς να μας πείσει ότι η μείωση των μισθών και
των ημερομισθίων με τον ρατσιστικό διαχωρισμό των νέων έγινε για το καλό μας.
Επιμένει αθεράπευτα στην καταστροφική πολιτική που καταδίκασε πρόσφατα ο
ελληνικός λαός, επιβεβαιώνοντας το ρητό « ο διάβολος μυαλό δεν έβαλε».

ΕΝΩ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΡΕΙΠΙΑ
Παρουσιάζεται ως λάτρης των ΣΣΕ και της διαπραγμάτευσης εργαζομένων –
εργοδοτών λες και δεν ήταν ο ίδιος και η κυβέρνηση που υπηρέτησε που κατάργησαν
κάθε θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε, στραγγαλίζοντας εργαζόμενους και συνδικάτα.
Προκαλεί τον κόσμο της εργασίας απαξιώνοντας την επαναφορά των κατώτατων
μισθών στα 751€ και γίνεται γελοίος όταν αναρωτιέται ειρωνικά γιατί 751€ και όχι 851€,
951€ κ.λ.π.
Η ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ !
Καλό ταξίδι στα όνειρά σας κ .Βρούτση.
Αποδειχθήκατε

άξιος

εκφραστής

των

δανειστών

και

των

εργοδοτικών

συμφερόντων που υπηρετήσατε. Οι εργαζόμενοι μόνο περιφρόνηση νιώθουν για εσάς
και το «θεάρεστο» έργο σας.
Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα ζητούν από την νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει
τις θέσεις της, χωρίς εκπτώσεις στα εργασιακά θέματα.
Η ελπίδα που δημιούργησε στους εργαζόμενους, έξω από ιδεολογικές
αντιλήψεις παρελθόντος, θα πάρει σάρκα και οστά, όταν καταργηθεί η ζούγκλα
που έχει δημιουργηθεί στο εργασιακό πεδίο.
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ

