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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι , 
 
Άλλη μια «διαπραγμάτευση» τελείωσε . Κυβέρνηση και σύμμαχοι τους στα ΜΜΕ 
πανηγυρίζουν . Η Τρόικα - μεταφορέας απαιτήσεων τραπεζιτών και ΣΕΒ - 
αναδιπλώθηκε σε όλα τα μέτωπα και υποχρεώθηκε να συνθηκολογήσει …  
 
Δυστυχώς όμως η αλήθεια - στην Ελλάδα των «πλεονασμάτων» και της «ανάκαμψης» 
στην οποία οι σύγχρονοι  «Μαυρογιαλούροι» μοιράζουν ψίχουλα από τα κλοπιμαία 
που άρπαξαν από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους -  είναι ότι η συμφωνία 
αυτή συνιστά ένα Νέο Μνημόνιο το οποίο περιλαμβάνει   :  
 

 Νέο γύρο ισοπέδωσης μισθών και συντάξεων  

 Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων , επαναθεσμοθέτηση του λοκ αουτ και 

αλλαγές στον Ν.1264/82  

 Χαριστική βολή στα ταμεία με μειωμένες εισφορές  

 Νεοφιλελεύθερα ανοίγματα σε αγορές που εντελώς συμπτωματικά ευνοούν 

Βορειοευρωπαίους «φίλους» και πολυεθνικές (πχ. γάλα , φάρμακα) 

 Ρύθμιση για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών  

 

Πιο αναλυτικά η συμφωνία αυτή  

 Μειώνει κατά 50%  τις ωριμάνσεις (τριετίες) στους μακροχρόνια άνεργους (άνεργοι 
πάνω από 12 μήνες που σήμερα ξεπερνούν το εκατομμύριο) η οποία αναμένεται να 
οδηγήσει σε περαιτέρω συμπίεση τα ήδη χαμηλά επίπεδα των βασικών μισθών . 

 Απελευθερώνει τις ομαδικές απολύσεις . Η κυβέρνηση λόγω των επικείμενων 
ευρωεκλογών εξαγόρασε περίοδο χάριτος 6 μηνών .  

 Αλλάζει το καθεστώς προκήρυξης των απεργιών . Θα απαιτείται για την λήψη 
απόφασης το 50% των εργαζομένων . Επαναθεσμοθετείται το λοκ άουτ (προσωρινό 
κλείσιμο μιας επιχείρησης από τον εργοδότη ως αντίδραση σε απεργία 
εργαζομένων). 
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 Μειώνει από 1η Ιουλίου 2014 την εργοδοτική εισφορά κατά 2,9% και την αντίστοιχη 
εργατική κατά 1% . Τα ασφαλιστικά ταμεία θα κληθούν να κλείσουν την νέα μαύρη 
τρύπα που υπολογίζεται περίπου στο 1 δις. Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την 
κάλυψη μόνο των 350 εκατομμυρίων μέσω του «πλεονάσματος». Η συμφωνία 
προβλέπει σε περίπτωση αστοχίας του προϋπολογισμού των ταμείων, θεσμοθέτηση 
ισοδύναμων μέτρων όπως αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση 
συντάξεων. 

 Ολοκληρώνει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα της μεταπολίτευσης με 
τίτλο «Τραπεζίτες με ξένα κόλλυβα». Με τα 200 δις που έχουν ήδη δοθεί για την 
ανακεφαλαιοποίηση αυξάνοντας το δημόσιο χρέος (επί κυβερνήσεων Καραμανλή – 
Παπανδρέου – Παπαδήμου) και τα 42 δις που δόθηκαν μέσω του Ταμείου 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας , το Ελληνικό δημόσιο κατέχει από το 81% μέχρι 
το 94% (μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου) της κάθε τράπεζας . Στην συμφωνία 
προβλέπεται ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες που τις 
φαλίρισαν, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών ,  
να αποκτήσουν το 50% καταβάλλοντας συνολικά ΜΟΝΟ το ποσό  των 6,5 ΔΙΣ . 

 
Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι μόνο με τον ενεργό ρόλο και την 
συμμετοχή του Δημοσίου στους δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας – ενέργεια 
και χρηματοπιστωτικό σύστημα – θα υπάρξει ανάπτυξη . 
 
Με τα νέα μέτρα που προωθούν Κυβέρνηση και τρόικα, συνεχίζεται το πρόγραμμα 
καταστροφής  του κοινωνικού ιστού της χώρας μας  . 
 
Καλούμε τα σωματεία μέλη μας και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου  σε μαζική 
συμμετοχή  

 Την Κυριακή 30 Μαρτίου  2014  στο Σύνταγμα  και ώρα 18.30 ημέρα ψήφισης 
του Nέου Mνημονίου που ψηφίζεται με την διαδικασία του κατεπείγοντος . 

 Την Τρίτη  1 Απριλίου 2014 στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στην πλατεία 
Κλαυθμώνος και ώρα 18.00 , ενόψει της συνεδρίασης των υπουργών 
οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN)  στην Αθήνα .   

 Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 στην  24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της ΓΣΕΕ και στις 
συγκεντρώσεις των συνδικάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στην 
πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.00 το πρωί , στη Θεσσαλονίκη στο Εργατικό 
Κέντρο στις 10.30 το πρωί  και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις των εργατικών 
Κέντρων . 
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