
 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟ∆  
και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΚΑΠΕ  
 

 

Την Παρασκευή 04.06.2010 πραγµατοποιήθηκε, µε πρωτοβουλία του ΣΕΜΟ∆, σύσκεψη πρωτοβάθµιων 

σωµατείων µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και το συντονισµό των ενεργειών σχετικά µε την πορεία 

υπογραφής των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για το 2010.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπου υπήρξε γόνιµη ανταλλαγή εµπειριών από τους εργασιακούς 

χώρους µας διαπιστώθηκε ότι: 

1) Τα περισσότερα σωµατεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν έχουν υπογράψει νέα ΣΣΕ, 

εξαιτίας της γενικότερης πίεσης που ασκείται από την κυβέρνηση και τις ∆ιοικήσεις στο θεσµό των 

Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων. 

Επιπλέον προέκυψε ότι:  

• πέρα από τις βάρβαρες περικοπές στα εισοδήµατά µας οι ∆ιοικήσεις επιδιώκουν και περαιτέρω 

περικοπές θεσµικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων κατοχυρωµένων έως τώρα στις ΣΣΕ.  

• διαµορφώνεται ένα αρνητικό κλίµα και στον ΟΜΕ∆ καθώς κανένα σωµατείο του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα δεν έχει έως τώρα υπογράψει ΣΣΕ στον ΟΜΕ∆, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν 

έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία της Μεσολάβησης. 

  

Η κατάσταση αυτή σχετίζεται απόλυτα µε την γενικότερη επίθεση ενάντια στα κοινωνικά, 

ασφαλιστικά και εργασιακά µας δικαιώµατα, όπως αυτή αποτυπώνεται και στη συµφωνία 

(µνηµόνιο) της κυβέρνησης µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ. 

 

2) Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η δύσκολη αυτή 

κατάσταση σηµαντικό όπλο θα ήταν ένας ευρύτερος συντονισµός σωµατείων, που δυναµώνει 

την διεκδίκηση και ενισχύει την πολιτική, συνδικαλιστική, αγωνιστική πίεση στην κυβέρνηση. 

Από τη συζήτηση προέκυψαν ορισµένα βασικά ζητήµατα στα οποία ήδη µέσα από τις διαδικασίες τους 

προσανατολίζονται τα σωµατεία και εποµένως µπορούν να αποτελέσουν πεδία συντονισµού των 

δράσεών τους.  Τα ζητήµατα αυτά είναι τα παρακάτω: 

 

α) ∆ράση για την υπεράσπιση των ΣΣΕ και την υπογραφή ικανοποιητικών Συλλογικών 

Συµβάσεων.  

Σε αυτή µας την δράση µπορεί να περιλαµβάνονται: κοινές ανακοινώσεις για την ανάγκη διεκδίκησης 

πραγµατικών αυξήσεων, παρά και ενάντια στις προβλέψεις  του περιβόητου µνηµονίου, συντονισµός 

των ενεργειών (π.χ παραστάσεις-διαµαρτυρίες στο Υπουργείο Οικονοµικών),  κοινές ενέργειες προς 

τον ΟΜΕ∆ κα. 

 

δ) Συντονισµός για την ευρύτερη αµφισβήτηση του Νόµου. Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε 

ότι όλα τα σωµατεία ετοιµάζονται και για τη δικαστική αµφισβήτηση του Νόµου 3833, συµφωνώντας 

στον απαράδεκτο και αντισυνταγµατικό του χαρακτήρα. Μπορεί να υπάρξει εποµένως συντονισµός και 

για το ζήτηµα αυτό. 

 

3) Συµφωνήθηκε τέλος να υπάρξει καινούργια συνάντηση προκειµένου να καταλήξουµε συγκεκριµένα 

στα επόµενα βήµατα. 

 
 
 


