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ΕTUC AND ITUC: Είναι απαράδεκτες οι επιθέσεις του ΔΝΤ στα 

δικαιώματα των Ελλήνων εργαζόμενων 
 

Η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία συνδικαλιστικών ενώσεων 

έκαναν έκκληση στο ΔΝΤ να σταματήσει να ζητά από την Ελλάδα περαιτέρω 

μειώσεις συντάξεων και απορρύθμιση της αγοράς εργασίας προκειμένου το 

Ταμείο να συμφωνήσει σε ένα καινούργιο πρόγραμμα δανεισμού ή να 

υπογράψουν οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί τις εκταμιεύσεις.  

Ένας εκπρόσωπος του ΔΝΤ δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι το ΔΝΤ ζητά 

«μειώσεις συντάξεων και εργασιακές μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένα» τα οποία 

θέτει ως προϋποθέσεις για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα. 

Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν ήδη υποστεί δριμύτατες μειώσεις στο επίπεδο 

ζωής τους. Τα μέτρα λιτότητας και απορρύθμισης της αγοράς που έχουν 

επιβάλει οι πιστωτές από το 2010 συμπεριλαμβάνουν μειώσεις στους 

κατώτερους βασικούς μισθούς και στις συντάξεις και περιορισμός στο εύρος 

των συλλογικών διαπραγματεύσεων.  

Ο Γενικός Γραμματέας της ITUC, Sharan Burrow, δήλωσε «Οι Έλληνες 

εργαζόμενοι έχουν επωμιστεί σχεδόν όλο το βάρος της κρίσης που ξεκίνησε το 

2008: οι μισθοί μειώθηκαν, στις συντάξεις έγιναν δραστικές περικοπές ενώ το 

ένα τέταρτο από το εργατικό δυναμικό παραμένει στην ανεργία. Ο Διεθνής 

Οργανισμός Εργασίας (ILO) έκανε μια σημαντική έρευνα πέρυσι η οποία έδειξε 

ότι η έκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα συρρικνώθηκε 

στο 10% το 2015 από το 70% που ήταν πριν την κρίση. Oι συνεχιζόμενες 

περικοπές στα συλλογικά δικαιώματα των εργαζόμενων δεν συμβάλουν 

καθόλου στο να επανέλθει η Ελλάδα σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης, αλλά 

αντίθετα τροφοδοτούν περισσότερο τις αυξανόμενες ανισότητες στη χώρα.»  

H Luca Visentini, Γενική Γραμματέας της ETUC, είπε χαρακτηριστικά ότι οι 

πρόσφατες απόπειρες του ΔΝΤ να συρρικνώσει περαιτέρω τα δικαιώματα 

των εργαζόμενων στην Ελλάδα αποτελεί επίθεση κατά του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Μοντέλου: «Εργάτες και εργοδότες, 95% από τους οποίους είναι 

μικροεπιχειρηματίες, χρειάζονται συλλογικές διαπραγματεύσεις στον τομέα 

τους και όχι συλλογικές απολύσεις. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 



Jean-Claude Juncker έχει ήδη στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό Τσίπρα 

δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα 

στην απεργία είναι εθνικά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν από τους 

κοινωνικούς εταίρους με την κυβερνητική στήριξη και ότι η Επιτροπή δεν θα 

παρέμβει σε τέτοια θέματα στην Ελλάδα. Θέλουμε το ΔΝΤ να επιδείξει 

αντίστοιχο σεβασμό για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες 

εργαζόμενους, αντί να επιβάλει ‘μεταρρυθμίσεις’ όπως ονομάζονται, οι οποίες 

θα βλάψουν περισσότερο την οικονομία της Ελλάδας και την κοινωνική 

συνοχή.» 

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι ύστερα από την απορρύθμιση 

της αγοράς που συντελέστηκε από προηγούμενη κυβέρνηση, οι νόμοι 

προστασίας της εργασίας στην Ελλάδα είναι ήδη ασθενέστεροι από ότι στις 

Σκανδιναβικές χώρες, στη Γερμανία, στην Ολλανδία και σε αρκετές άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες.  

ΟΙ Γενικοί Γραμματείς της ITUC και της ΕΤUC εκφράζουν την αλληλεγγύη 

τους προς την Ελληνική Συνομοσπονδία Εργαζομένων (ΓΣΕΕ) και 

παροτρύνουν την ελληνική κυβέρνηση και τους ευρωπαίους ομολόγους της 

να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων εργαζόμενων ενάντια στις 

πρόσφατες απαιτήσεις του ΔΝΤ.  
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