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Όλοι μαζί να βάλουμε τέλος  
στον εργασιακό μεσαίωνα  

και τον κοινωνικό μαρασμό

Συνέδριο ΟΜΘΕ34o
Εκλογοαπολογιστικό & Καταστατικό

14-15 Μαρτίου 2015

Συνάδελφοι,

Το 34ο Συνέδριο της ΟΜΘΕ πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη χρονική συγκυρία για τη χώρα 
και τους Έλληνες πολίτες, για το οργανωμένο Συνδικαλιστικό Κίνημα και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας.

Η συνειδητή και προσυμφωνημένη υπαγωγή της Ελλάδας στις «συμπληγάδες» των Μνημονίων διαμόρφωσε τους όρους 
για τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος των οικονομικά ασθενέστερων στη σύγχρονη μεταπολεμική Ιστορία 
της πατρίδας μας. Το Πρόγραμμα έχει αποδεδειγμένα και ομολογημένα αποτύχει. Το «μείγμα» της ακραίας λιτότητας και 
εσωτερικής υποτίμησης οδήγησε σε αποτελέσματα που παραπέμπουν περισσότερο σε «τιμωρία ή εξόντωση», παρά σε 
έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η πενταετής εφαρμογή των Μνημονίων δημιούργησε ένα «σπιράλ» ύφεσης και κοινωνικής εξαθλίωσης χωρίς επιστροφή, 
διαλύοντας τα δημόσια έσοδα, την εγχώρια ζήτηση και την απασχόληση υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών 
Ταμείων. Η κοινωνία καταδικάστηκε σε «ανεξέλεγκτη χρεοκοπία» και η πραγματική οικονομία σε οριστική πτώχευση.

Οι δυσβάσταχτες θυσίες του ελληνικού λαού «δεν έπιασαν τόπο» και ο προϋπολογισμός των οικογενειών ανατρέπεται 
καθημερινά από το συνεχές «κούρεμα» αξιοπρέπειας και επιβίωσης.

Με όχημα την προσέλκυση επενδύσεων και πρόσχημα την ανάλγητη ιδεοληψία για αναζήτηση της ανταγωνιστικότητας 
μέσα από τον εξευτελισμό των μισθών κατά 40-50% επιχειρήθηκε ένα πρωτοφανές εργασιακό και κοινωνικό ολοκαύτω-
μα.

Η χώρα μετατράπηκε βίαια σε «τριτοκοσμική αποικία» με φθηνό και εξαθλιωμένο εργατικό δυναμικό, σε «Ειδική Οικονο-
μική Ζώνη» με αγορά εργασίας που θυμίζει «γαλέρα». 

Το «ξεπούλημα» κρατικών επιχειρήσεων ζωτικής κοινωνικής και αναπτυξιακής σημασίας βαπτίστηκε «μεταρρύθμιση» 
ενώ η δέσμευση του ορυκτού μας πλούτου αποκαλέστηκε αναγκαία διαρθρωτική αλλαγή.

Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιήθηκαν σαν «πειραματόζωα» σε πολιτικές ΣΟΚ, όταν η φτωχοποίηση και στοχοποίησή τους εί-
ναι κοινός παρανομαστής όλων των «συμβάσεων δανεισμού» και απαράβατη προϋπόθεση για την εκταμίευση κάθε δόσης.

Το Εργατικό Δίκαιο κυριολεκτικά αποδομήθηκε. Δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών κατεδα-
φίστηκαν, την ώρα που διαχρονικοί και παράλογοι «πόθοι» των εργοδοτών υιοθετήθηκαν στο ακέραιο συνθέτοντας μια 
ζοφερή πραγματικότητα σε κάθε χώρο δουλειάς.

Ο κοινωνικός διάλογος καταργήθηκε με καθεστωτικού τύπου παρεμβάσεις, όπως η πράξη νομοθετικού περιε-
χόμενου με την οποία επιβλήθηκε μείωση των κατώτατων μισθών κατά 22% και 32% άνω και κάτω των 25 ετών αντίστοι-
χα, εισάγοντας παράλληλα για πρώτη φορά δεύτερο βασικό μισθό με ηλικιακό κριτήριο που συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση 
της θεμελιώδους αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις καταστρατηγήθηκαν στην πράξη με στόχο την επικράτηση των ατομικών συμβάσε-
ων μιας μέρας ή μιας ώρας.

Με  το ΜνημόνιοΙΙ(Ν. 4046/2012)και την 6η/28-2-2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.)  η ελληνική κυβέρ-
νηση κατήργησε τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Η επιχειρούμενη αποδυνάμωση του ΟΜΕΔ αποτέλεσε ένα από τα 
ιδιαιτέρως σοβαρά, «προμελετημένα χτυπήματα», που δέχτηκε ο κόσμος της εργασίας. Με την πράξη αυτή, ουσιαστικά την 
κατάργηση του ΟΜΕΔ, η τότε κυβέρνηση και η τρόικα εκπλήρωσαν ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα των μεγάλων οικονομικών 
συμφερόντων, της   πλήρους απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και της «εξαφάνισης» του εργατικού δικαίου. Με την κατ’ 
ουσία απενεργοποίηση του ΟΜΕΔ, επήλθε η καταστροφή του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων!

Το 8ωρο-5ημερο ανήκει στο παρελθόν με τη μερική απασχόληση να είναι ο κανόνας για να βρει κάποιος δουλειά 
και την εκ περιτροπής εργασία αναγκαία συνθήκη για να τη διατηρήσει.

Οι φθηνές μαζικές απολύσεις μεθοδεύθηκαν, η μη καταβολή δεδουλευμένων πήρε τη μορφή επιδημίας, τα «μπλοκάκια» 
και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μονιμοποιήθηκαν.

Το Ασφαλιστικό Σύστημα παραπαίει και τα Ταμεία απονέμουν «φιλοδωρήματα εξαθλίωσης» στις εισφορές μιας 
ζωής. Η βιωσιμότητα και επάρκεια της Κοινωνικής Ασφάλισης υπονομεύεται από τις χαμηλές αμοιβές, την ανεργία που 
κάθε μήνα σημειώνει και ένα νέο ρεκόρ αλλά και τη μαύρη εργασία που εξακολουθεί να βασιλεύει με το 1/3 των εργαζό-
μενων να απασχολείται ανασφάλιστο.

Το κράτος πρόνοιας μετατράπηκε σε κράτος φιλανθρωπίας

Η δημόσια υγεία μπήκε περισσότερο από ποτέ στην «κλίνη του Προκρούστη» και οι Έλληνες αντιμε-
τωπίστηκαν ως πολίτες «τρίτης κατηγορίας» ακόμη και για την κάλυψη σοβαρών ιατροφαρμακευτικών αναγκών.

Οι νέοι μας, το πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κεφάλαιο του τόπου, εξαναγκάστηκαν στη μετανάστευση, με 
αύξηση 30% την περίοδο 2010-12, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.

Το ποσοστό ανεργίας είναι στο 27% όταν στο τέλος του 2008 ήταν 7,2%. Η ραγδαία αύξηση των μα-
κροχρόνια ανέργων δημιούργησε συνθήκες απόλυτης φτώχειας για ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Πάνω 
από το 70% των ανέργων έμεινε χωρίς δουλειά περισσότερο από έναν χρόνο.

Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, τα μόνιμα και νόμιμα φορολογικά υποζύγια, εξακολουθούν να σηκώνουν σχεδόν αποκλει-
στικά τα δημοσιονομικά βάρη όταν οι «μεγαλοοφειλέτες» κυκλοφορούν ελεύθεροι και τα αδήλωτα χρήματα «ταξιδεύουν» 
ανενόχλητα για άλλες πολιτείες...

Οι φοροεπιδρομές επταπλασιάστηκαν και συρρίκνωσαν περαιτέρω το «πετσοκομμένο» εισόδημα και την κατα-
ναλωτική δύναμη των νοικοκυριών, που εγκαταλείπονται στο έλεος των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων εξαιτίας 
της τραπεζικής υπερχρέωσης. Περίπου 400 χιλιάδες οικογένειες αναγκάζονται να ζήσουν χωρίς κανένα εισόδημα.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» της «τροϊκανής επικυριαρχίας», των «κου-
κουλοφόρων πληροφοριοδοτών» αλλά και των κυβερνώντων που -αν και κάποιοι έχουν περάσει από τις τάξεις του- λει-
τουργούν κατά το πρότυπο του «δούρειου ίππου». 

Ο βασικός Συνδικαλιστικός Νόμος 1264/82 βρέθηκε για άλλη μια φορά στη «σκοπευτική διόπτρα», όπου σύμφωνα με τη 
γνωμοδότηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) είναι ένας δημοκρατικότατος νόμος, απόλυτα συμβατός και εναρ-
μονισμένος με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και Κεκτημένο. 

Ενδεχόμενη μεταβολή του τρόπου κήρυξης απεργίας με την υιοθέτηση της ρήτρας για το 50% + 1 επί του συνόλου των 
μελών αφενός θα δημιουργήσει ισχυρά προσχώματα στην πραγματοποίηση απεργιών στερώντας από την εργατική τάξη 
ένα πολύτιμο και αγωνιστικό και συνάμα έσχατο μέσο διεκδικήσεων, και αφετέρου θα αποτελέσει στην πράξη ωμή κατα-
στρατήγηση της θεμελιώδους αρχής της δημοκρατικής αντιπροσωπευτικής συλλογικής εκπροσώπησης. Επίσης η χρη-
ματοδότηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος δεν είναι κρατική και κατ’ επέκταση δεν επιβαρύνει ούτε 1€ τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό.

Η κατάργηση των ΟΕΚ και ΟΕΕ, είναι γεγονός. Πέρα από το τεράστιο κοινωνικό κόστος δημιούργησε προ-
σχώματα στη χρηματοδότηση όλων των συνδικαλιστικών δομών. Οι δύο οργανισμοί μηδενικού δημοσιονομικού κόστους 
αποτελούσαν μεγάλη κοινωνική και πολιτισμική προσφορά, αλλά και προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία για τη στήριξη της 
πραγματικής οικονομίας με την τόνωση σημαντικών κλάδων (πχ οικοδομή κ.α.) τομέων και επιχειρήσεων (πχ βιβλιοπω-
λεία, θέατρα κλπ). Σημειώνεται ότι τα 4δις € χρέους του κράτους στους ΟΕΚ και ΟΕΕ παραγράφηκαν.

Η αφαίρεση θεώρησης προϋπηρεσίας από τα κλαδικά σωματεία των τεχνικών επαγγελμάτων αποτέλεσε για την Ομοσπον-
δία μας, «αιτία πολέμου».

Για αυτό λοιπόν…
Τα Συνδικάτα πρέπει να πρωτοστατήσουν στη συγκρότηση ενός δυναμικού 
και μαζικού μετώπου αντίστασης και ανατροπής απέναντι σε όλες εκείνες τις 
εγκληματικές πολιτικές που μας στερούν κάθε δικαίωμα στην εργασία, στην 
αξιοπρέπεια ακόμα και στη ζωή.
Οφείλουμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια σε καθετί που 
μας επιβάλλει να θυσιάσουμε το παρόν και να υποθηκεύσουμε το μέλλον.
Άλλωστε οι μόνες χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν δόθηκαν.




