
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13 

Αθήνα,  8 Σεπτεμβρίου 2022 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18.00 στο Άγαλμα 
Βενιζέλου και στην πορεία που θα ακολουθήσει 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  

 Προστασία της Εργασίας και της αγοραστικής δύναμης των 
αμοιβών μας. 

 Αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και 
των εργασιακών δικαιωμάτων. 

 Δημοκρατία, κοινωνική λογοδοσία και δικαιοσύνη. 

 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 

Όπως κάθε χρόνο, η ΟΤΟΕ δίνει δυναμικά το παρών στο συλλαλητήριο των Συνδικάτων στη 
ΔΕΘ.  

Φέτος, πολύ περισσότερο, γιατί οι ανοχές και οι αντοχές των εργαζόμενων του κλάδου και 
ολόκληρης της χώρας έχουν στερέψει! 

Μετά από δυόμισι χρόνια πανδημίας, που ακολούθησαν τα σκληρά χρόνια της 
οικονομικής κρίσης, της απορρύθμισης και του συστηματικού ξηλώματος των εργασιακών 
δικαιωμάτων, σε όλους όσους μας προμηνύουν «σκληρούς χειμώνες» και «ακόμα πιο 
δύσκολες μέρες», η απάντησή μας είναι μια και ομόθυμη:  

 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! 

 

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ. 

 

Στηρίζουμε ενεργά τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων και του σ.κ. 
ολόκληρης της χώρας.  
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Διεκδικούμε: 

 

 Προστασία της εργασίας. 

 Κυβερνητικές πολιτικές απόκρουσης της πρωτοφανούς επίθεσης στο εργασιακό 
εισόδημα. Με μέτρα καθολικής προστασίας της αγοραστικής δύναμης μισθών και 
συντάξεων και όχι μόνο των κατώτατων. Με μέτρα ενίσχυσης για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας. 

 Κατάργηση της ΠΥΣ 6/2012, καθώς και όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων που μέχρι 
σήμερα υποσκάπτουν και ναρκοθετούν τη θέση των εργαζόμενων στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις.  

 Πλήρη μετενέργεια και επέκταση ισχύος των ΣΣΕ μέχρι την υπογραφή νέας 
συλλογικής σύμβασης.  

 Πλήρη αποκατάσταση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του ρόλου 
και της ανεξαρτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), για 
ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο.  

 Αυστηρές κυρώσεις και καμιά πρόσβαση σε κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
στους κακόπιστους και παραβάτες εργοδότες. 

 Να μπεί φραγμός στις πολιτικές συρρίκνωσης των Τραπεζών, ώστε να παίξουν 
αποτελεσματικά και υπεύθυνα τον ρόλο τους στην ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και 
συνοχή. Με σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση, συμμετοχή των εργαζομένων και των 
παραγωγικών φορέων και κοινωνική λογοδοσία. 

 Μέτρα αντιμετώπισης των εξωτερικεύσεων, των αποσχίσεων και της «εργολαβικής» 
εργασίας, με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

 Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, με σεβασμό στα συλλογικά και τα ατομικά δικαιώματα, 
καθώς και στον ελεύθερο χρόνο κάθε εργαζόμενου. Αυστηρές ποινές για κάθε εργοδοτική 
παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων και  του δικαιώματος αποσύνδεσης.   

 Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα για όλους, με σεβασμό στο δικαίωμα της 
απεργίας και στη συλλογική συνδικαλιστική δράση ώς πυλώνα κάθε σύγχρονης 
Δημοκρατίας.  

 Δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, με τιμαριθμοποίηση των 
φορολογικών κλιμάκων. 

 Ισχυρό δημόσιο σύστημα Υγείας, με ποιοτικές υπηρεσίες και υποδομές για όλους. 

 Αποτελεσματική κοινωνική και οικονομική πολιτική, με κοινωνική δικαιοσύνη και 
αλληλεγγύη. 

  Δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με εγγυημένες συντάξεις και 
παροχές.  

 Προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των θεμελιωδών δημόσιων αγαθών. 

 Ανάπτυξη εστιασμένη στην καινοτομία και τη γνώση, με κοινωνική δικαιοσύνη και 
συνοχή. 

 Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αξιοπρεπείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας. 
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Σήμερα, που οι προκλήσεις και τα προβλήματα συσσωρεύονται και πληθαίνουν, η 
συλλογική δράση γίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.  

 

Το συλλογικό μας «ΟΧΙ» απέναντι : 

 Στις πολιτικές συρρίκνωσης του εισοδήματος των εργαζόμενων, των 
συνταξιούχων, της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. 

 Στο συνεχιζόμενο ξήλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων και θεσμών. 

 Σε πολιτικές που συντηρούν την αβεβαιότητα και δεν απαντούν στις αγωνίες 
και τις ανάγκες των εργαζόμενων και ολόκληρης της κοινωνίας. 

πρέπει να είναι ΜΑΖΙΚΟ και ΗΧΗΡΟ. 

 

Συμμετέχουμε μαζικά στο Συλλαλητήριο των συνδικάτων  

στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18.00 

στο Άγαλμα Βενιζέλου και στην πορεία που θα ακολουθήσει. 

 

 

 

          Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

              ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ                         ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ   

 


