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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΘ (10/9/2022)
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Φέτος, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις
Εργαζομένων και Συνδικάτων στα εγκαίνια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη (9 και 10 Σεπτέμβρη
2022) έχουν και πρέπει να αποκτήσουν ξεχωριστή σημασία και να αποτελέσουν ένα
μαζικό πολιτικό και συνδικαλιστικό γεγονός, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, η οποία
κυριολεκτικά εξοντώνει οικονομικά τους εργαζόμενους και την πλειοψηφία των λαϊκών
στρωμάτων.
Οι κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ μπορούν και πρέπει να στείλουν ένα δυνατό, ενωτικό και
μαζικό μήνυμα αντίστασης της εργατικής τάξης, η οποία μετά από 10 χρόνια Μνημονίων
και 2 χρόνια Πανδημίας, βρίσκεται μπροστά σε μια νέα επώδυνη κατάσταση
φτωχοποίησης.
Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα και ειδικά στους κλάδους της Ομοσπονδίας μας
(Εμπόριο, Υπηρεσίες) έχουν μειωθεί πάνω από 30-40% και έχουν καθηλωθεί μειωμένοι για
πάνω από 12 συνεχή χρόνια. Δεν έχουμε πάρει ούτε μια ανάσα όλα αυτά τα χρόνια.
Αισχροκέρδεια, ακρίβεια, πληθωρισμός και χαμηλοί μισθοί μας φτωχοποιούν!
Και τώρα χτυπάει την πόρτα μας η ανεξέλεγκτη ακρίβεια, η καθημερινή άνοδος των
τιμών σε όλα τα αγαθά: σε ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα-σούπερ μάρκετ, βασικά αγαθά
διαβίωσης των οικογενειακών προϋπολογισμών (σχολικά είδη, φροντιστήρια), με
αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση του βιοτικού επίπεδου των εργαζομένων.
Το καρτέλ των εταιρειών ενέργειας - με συντονιστή την ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ - δρα
ανενόχλητο και ανεξέλεγκτο, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και επιβάλλει εξωφρενικές
τιμές στο βασικό αυτό αγαθό. Η Κυβέρνηση απλώς παίζει το ρόλο του τροχονόμου, ώστε
να
διασφαλίσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα προσπαθεί να
χρυσώσει επικοινωνιακά το χάπι με τις δήθεν επιδοτήσεις των νοικοκυριών και τα
διάφορα power pass. Ο πληθωρισμός συνεχίζει την ανεξέλεγκτη ανηφόρα του,
σκαρφαλώνοντας πάνω από το 12%, ενώ οι μισθοί την εργαζομένων εξανεμίζονται το
πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα! Η πολυδιαφημισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 713 Ευρώ, είναι ανίκανη να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών.
Χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με χαμηλούς μισθούς, με πλήρη εργασιακή
εντατικοποίηση, ανεξέλεγκτη εργοδοτική ευελιξία, μαζικές απολύσεις,
με απαξιωμένο ΣΕΠΕ και με ποινικοποίηση των εργατικών αγώνων
Εδώ και 4 χρόνια και ενώ έχουμε βγει από τα Μνημόνια και την οικονομική εποπτεία
της Ε.Ε. και των δανειστών, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι άπιαστο όνειρο. Το
σκληρό αντεργατικό μνημονιακό πλαίσιο που μας επιβλήθηκε και το οποίο κατάργησε την
ΕΓΣΣΕ, αλλά και τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, εξακολουθεί πρακτικά να ισχύει. Ο
ΟΜΕΔ και η προστατευτική για τους εργαζόμενους ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ουσιαστικά καταργήθηκαν.
Οι εργοδότες, καλυπτόμενοι πίσω από την αντεργατική νομοθεσία, αρνούνται τη
διαπραγμάτευση. Ακόμα και αν υπογραφεί ΣΣΕ, αυτή δεν καθίσταται υποχρεωτική για
όλους τους εργοδότες, λόγω του μνημονιακού νομοθετικού πλαισίου.

Την ίδια στιγμή η αγορά εργασίας είναι σε μια εκρηκτική κατάσταση, όπου η
εκμετάλλευση των εργαζομένων εντείνεται και γενικεύεται από την ατιμώρητη εργοδοτική
τρομοκρατία και αυθαιρεσία, όσο και εάν γίνεται συστηματική κυβερνητική προσπάθεια να
εξωραϊστεί η εικόνα με μέτρα που δήθεν κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων,
όπως π.χ. η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Ο πρόσφατος αντεργατικός Νόμος 4808/2021,
ήρθε να ολοκληρώσει την κατάργηση του 8ωρου/5νθημερου/40ωρου και να κατεδαφίσει
και τα τελευταία υπολείμματα της προστασίας των εργαζομένων που έμειναν ζωντανά από
τη μνημονιακή λαίλαπα!
Ο ΣΕΠΕ και οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί ουσιαστικά είναι στον αέρα, υποβαθμισμένοι,
απαξιωμένοι και υπολειτουργούν με τους πειραματισμούς του Υπ. Εργασίας, μετά τη
μετατροπή του σε δήθεν «Ανεξάρτητη Αρχή» που ακόμα είναι εξαφανισμένη.
Όλα αυτά τα βιώνουμε και στους κλάδους της Ομοσπονδίας μας (Εμπόριο, Υπηρεσίες,
Φύλαξη, Καθαριότητα, Courier κλπ), όπου οι χαμηλοί μισθοί, η επισφάλεια, η ευελιξία, τα
4ωρα που ξεχειλώνουν όποτε θέλει ο εργοδότης, η απλήρωτη εργασία, η εντατικοποίηση
συνεχίζουν και βασιλεύουν, χωρίς ελέγχους και προστασία, παρά τις συνεχείς προσπάθειες
και παρεμβάσεις της ΟΙΥΕ ως προς τις ατομικές και συλλογικές διαφορές αυτοτελώς, είτε
μέσα από τα σωματεία μας.

Δεν πάει άλλο! Καμία ανοχή! Αγώνας για ανατροπή!
Όλοι και όλες στη ΔΕΘ και στο μεγάλο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στη
Θεσσαλονίκη, Σάββατο 10 του Σεπτέμβρη 2022,
ώρα 18:00, στο άγαλμα Βενιζέλου
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση που βιώνουμε. Με τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ
πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των εργατικών αγώνων και της αντίστασής μας απέναντι
στις αντεργατικές πολιτικές και στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Μόνο με τον ενωτικό, μαζικό
και αλληλέγγυο αγώνα μας, μπορούμε και έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα!

Τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας









Κατώτατος μισθός 751 Ευρώ και επαναφορά της ευθύνης καθορισμού του μέσα από
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
Επαναφορά των Κλαδικών Συμβάσεων και της υποχρεωτικότητας τους στο Εμπόριο
και στις Υπηρεσίες. Ενδυνάμωση και θωράκιση του ρόλου του ΟΜΕΔ. Υποχρεωτική
Διαιτησία για τους εργοδότες και υποχρεωτική εφαρμογή.
Επαναφορά του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας. Κατοχύρωση του 5νθήμερου, 8ωρου, 40ωρου
συνεχούς εργασίας. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη (Ν.4808/21).
Δραστική μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, μείωση στο φόρο
καυσίμων και των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης.
Γενναία αύξηση του αφορολόγητου των μισθωτών.
Ουσιαστική μείωση των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου στα λαϊκά
νοικοκυριά.
Απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και των
κατασχέσεων λογαριασμών μισθοδοσίας εργαζομένων.
ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ»
στο μεγάλο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

Σάββατο 10 του Σεπτέμβρη του 2022, ώρα 18:00, στο άγαλμα Βενιζέλου
Για την ΟΙΥΕ

