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Συνεργάτες του περιοδικού είναι όλα τα μέλη 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ «ΚΑΜΠΥΛΗ»

Αντιγόνης 60 & Λένορμαν, Κολωνός
Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811
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Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις

της Συντακτικής Επιτροπής.
Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την έκδοση του περιοδικού είναι τα 

ταχυδρομικά έξοδα αποστολής. Εδώ χτύπησε τον Τύπο τον Αύ-
γουστο του 2011. Και εμείς στέλνουμε το σύνολο των εντύπων 
μας, κοντά 6.000 φύλλα, ταχυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 
πως είναι άδικο να έχουν αλλάξει οι συνάδελφοι διεύθυνση και να 
μη μας ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ στο 
2105241576 ώρες γραφείου και δίνετε τη νέα διεύθυνσή σας σε 
περίπτωση αλλαγής.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν την 
άμεση παρέμβαση του Υπουρ-

γείου Εργασίας και όλων των αρ-
μοδίων αρχών σχετικά με τα όσα 
έχουν δει το φως 
της δημοσιότη-
τας για την τακτι-
κή και πρακτική 
των προσλήψε-
ων της αεροπο-
ρικής εταιρίας 
RYANAIR.

Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρονται 
στην επίσημη ιστοσελίδα της ανα-
δόχου εταιρίας που έχει αναλάβει 
την πρόσληψη των εργαζομένων, 
όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
για να προσληφθούν και χωρίς 
αυτό να κατοχυρώνει την πρόσλη-
ψή τους αναγκάζονται να πληρώ-
νουν δίδακτρα εκπαίδευσης που 
αγγίζουν το συνολικό ποσό των 
4.000 ευρώ.

Οι καταγγελίες που έχουν φι-
λοξενηθεί και στον ξένο τύπο 
αναφέρουν ότι οι προσληφθέ-

ντες υπογράφουν σύμβαση με 

άλλη ανάδοχο εταιρία η οποία 

προβλέπει ότι ο μισθός τους δεν 

κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι 

όταν οι πτήσεις 

καθυστερούν ή 

όταν παρουσιάζε-

ται πρόβλημα στο 

αεροπλάνο.

Είναι ανήκουστο 

και πρωτοφανές 

ο εργοδότης που 

στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η RYANAIR εκ-

μεταλλευόμενος την ανάγκη για 

εργασία να λειτουργεί ως Ινστι-

τούτο Επαγγελματικής Κατάρτι-

σης, όπως απαράδεκτο είναι εάν 

ισχύουν τα όσα καταγγέλλονται 

να καταστρατηγούνται βασικές 

και αδιαπραγμάτευτες αρχές του 

εργατικού δικαίου.

Η υπόθεση επιβάλλεται να διε-

ρευνηθεί άμεσα.

ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΗΘΗ: 
«ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣ»
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Το Συνδικάτο

Στιγμέ ς

Η δυσφορία δεν είναι μόνο στο Μα-
ξίμου. Προφανώς έχει να κάνει και 

με τον τρόπο που γίνεται. Την ώρα που 
καλεί την κοινωνία που έχει γονατίσει 
από τα συνεχή μνημόνια, να σφίγγει κι 
άλλο το ζωνάρι κι εσύ ωε βουλευτής 
να απολαμβάνεις κατά τη διάρκεια της 
θητείας σου ένα πολύ καλή ποιότητας 
αυτοκίνητο…

Τι μπορεί να σημαίνει για έναν βου-
λευτή ένα αυτοκίνητοι που δίδεται 

από τη Βουλή ως δώρο για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί η 
θητεία τους; 

Προφανώς  τίποτα το ιδιαίτερο. Δεδο-
μένου ότι οι περισσότεροι από αυ-

τούς πριν ασχοληθούν με την πολιτική 
ήταν ήδη σε μια καλή οικονομική κατά-
σταση. Επομένως προς τι, η διατήρηση 
τέτοιων προνομίων; 

Είναι δυνατόν να επικαλείται κανείς 
ως δικαιολογία ότι η μίσθωση με 

τη μορφή λίζιγκ των αυτοκινήτων έχει 
ορίζοντα ολοκλήρωσης της συμφωνίας 
με την προηγούμενη κυβέρνηση, ως το 
2016; Αδυνατώ να το πάρω στα σοβαρά, 
ένα τέτοιο επιχείρημα. Και προφανώς 
δεν είμαι ο μόνος…

Επιτέλους ας αντιληφθούν ότι δεν 
μπορούν να ζητάνε θυσίες μόνο από 

τον ταλαιπωρημένο ελληνικό λαό… 
Οφείλουν κι αυτοί με τη σειρά τους 
να δώσουν το καλό παράδειγμα… Με 
έργα, όχι μόνο με λόγια…

Από αυτά μπούχτισε, δεν θέλει άλλα. 
Αρκετά Δεν είναι υπερβολή πως 

απηύδησε και έχει ανάγκη να δει αλ-
λαγές, επί της ουσίας. Ιδού λοιπόν η 
πρόκληση.

Ας κάνουν επιτέλους κάτι σωστά. Ας 
μη δεχτούν τα αυτοκίνητα και ας πά-

ρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να 
κινηθούν. Θα το εκτιμήσει αυτό η κοινω-
νία. Τόσο που, ενδεχομένως είναι αδύ-
νατον και να φανταστούν. Όλοι όμως, έ;

Νίκος Ελ. Θεοδωράκης

Τ α  β ο υ λ ε υ τ ι κ ά
α υ τ ο κ ί ν η τ α …

Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και 

της καταναλωτικής δύναμης των μισθω-

τών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, 

καταγράφει έρευνα του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία 

ALCO. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθη-

κε πανελλαδικά σε δείγμα 1100 μισθωτών, 

αποτυπώνει τις τάσεις κατανάλωσης των 

μισθωτών στην Ελλάδα, των κριτηρίων που 

την ορίζουν, τη διαχρονική τους εξέλιξη και 

ειδικά τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσης 

στην περισσότερο σημαντική εποχικά κατη-

γορία, αυτή των καλοκαιρινών διακοπών. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέ-

σματα της έρευνας; 3 στους 4 μισθωτούς 

έχουν χάσει εισόδημα μέσα στον τελευταίο 

χρόνο, 1 στους 3 μισθωτούς δηλώνει νέα 

μείωση εισοδήματος μέσα στο τελευταίο 

τρίμηνο και 4 στους 10 φοβούνται περαι-

τέρω μείωση των εισοδημάτων τους στο 

επόμενο τρίμηνο. Αυτό έχει ως αποτέλε-

σμα τη σημαντική μείωση της αγοραστικής 

δύναμης των μισθωτών, η οποία οδηγεί 

σε μεγάλες περικοπές ακόμα και σε είδη 

πρώτης ανάγκης, όπως τα είδη διατροφής.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει τους μι-

σθωτούς σε μείωση των δαπανών τους στις 

κατηγορίες αγαθών που θεωρούν απαραί-

τητες και σε σημαντικές μειώσεις σε όλες 

τις άλλες κατηγορίες. Ως αποτέλεσμα, οι 

μισθωτοί σήμερα, στην πολύ μεγάλη πλει-

οψηφία τους, καταναλώνουν αυτά που μπο-

ρούν και όχι αυτά που θα ήθελαν. Χαρακτη-

ριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμα και για 

την κάλυψη βασικών αναγκών, 1 στους 2 μι-

σθωτούς χρειάστηκε το τελευταίο τρίμηνο 

να κάνει ανάληψη από τις καταθέσεις του 

στην τράπεζα, ενώ το 22% χρειάστηκε να 

δανειστεί. Η μείωση δαπανών εμφανίζεται 

μεγαλύτερη για τους μισθωτούς κατώτε-

ρης μόρφωσης, με εισόδημα από 800 έως 

1001 ευρώ, ηλικίας 35-44 ετών και εργα-

ζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 

Αποτέλεσμα αυτής της δυσχερούς πραγ-

ματικότητας αποτελεί και ο σαφής περιορι-

σμός της δυνατότητας διακοπών. Αυτό το 

καλοκαίρι θα πάει διακοπές το 38% των 

μισθωτών. Συγκριτικά λιγότερο θα πάνε 

διακοπές γυναίκες, μισθωτοί άνω των 55 

ετών, όσοι κατοικούν στην περιφέρεια, 

όσοι έχουν κατώτερη και μέση μόρφωση, 

εισόδημα έως 800 ευρώ το μήνα και εργά-

ζονται στον ιδιωτικό τομέα. 

Μέσα σε ένα χρόνο το 22% των μισθω-

τών έχασε τη δυνατότητα να κάνει καλοκαι-

ρινές διακοπές, ενώ, για το 24% όσων θα 

πάνε οι διακοπές θα είναι μικρότερες και 

για το 59% ίσες με εκείνες του προηγού-

μενου καλοκαιριού. Περισσότεροι από τους 

μισούς θα κάνουν διακοπές σε δικό τους ή 

συγγενικό σπίτι, αφού από το σύνολο των 

μισθωτών μόνο το 18% μπορεί να διαθέσει 

χρήματα για τη διαμονή του κατά τη διάρ-

κεια των διακοπών –και από το ποσοστό 

αυτό οι περισσότεροι επιλέγουν τις φθη-

νότερες λύσεις (ενοικιαζόμενα δωμάτια ή 

κάμπινγκ).

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Εργατικά

Χ
ιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν δυναμικό 

και αγωνιστικό παρόν στο συλλαλητήριο 

που διοργάνωσαν σήμερα το απόγευμα 

στη Θεσσαλονίκη ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΕΚΘ-ΕΔΟΘ.

Με κεντρικό σύνθημα «Να νικήσει ο κόσμος 

της  μισθωτής εργασίας» εργαζόμενοι, συνταξι-

ούχοι, άνεργοι διαδήλωσαν κατά της ασκούμε-

νης κυβερνητικής πολιτικής, της λιτότητας και 

των μνημονίων και απαίτησαν να μπει οριστικό 

τέλος στα μέτρα που εξαθλιώνουν την κοινωνία 

και συντηρούν τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στις ομιλί-

ες τους έδωσαν σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση 

ότι ο αγώνας των συνδικάτων θα συνεχιστεί με 

κάθε μέσο και τρόπο όσο συνεχίζονται οι ίδιες 

αδιέξοδες πολιτικές και τόνισαν την αναγκαι-

ότητα της μέγιστης δυνατής ενότητας για την 

απόκρουση των απαράδεκτων και καταστροφι-

κών πολιτικών.

Μετά τη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου 

ακολούθησε πορεία η οποία και κατέληξε στο 

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. 

Η ΓΣΕΕ εκτός από τη συνέχιση των αγωνι-

στικών κινητοποιήσεων θα προσφύγει και στο 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κίνηση η 

οποία θα γίνει μετά τη συνάντηση που θα έχει η 

Συνομοσπονδία στις αρχές Οκτωβρίου  με κλι-

μάκιο του Διεθνούς γραφείου Εργασίας (ILO) το 

οποίο θα επισκεφθεί τη χώρα μας.

ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟ
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Εργατικά

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Εργατικά

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ ΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΓΑΖΑΣ

Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για 
το συνεχιζόμενο έγκλημα στη Λωρίδα 
της Γάζας με εκατοντάδες νεκρούς 

και χιλιάδες τραυματίες.

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται με πρό-
σχημα πάντα τη Χαμάς, αλλά με θύματα 
άμαχους, οικογένειες και κυρίως ανήλικα 
παιδιά.

Η Διεθνής κοινότητα επιβάλλεται να πα-
ρέμβει άμεσα και να μη μένει απλώς παρα-
τηρητής. Δεν μπορεί να εθελοτυφλεί όταν 
παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο, πολλώ δε 
μάλλον όταν οι επιθέσεις έχουν ως θύμα 
έναν λαό που αγωνίζεται για την ελευθερία 
και την εθνική του ανεξαρτησία.

Το έγκλημα στη Γάζα πρέπει να σταματή-
σει εδώ και τώρα.

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει ν’ αναλάβει 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ε.Ε και των 
Διεθνών Οργανισμών για την άμεση κατά-
παυση του πυρός και την παροχή διεθνούς 
βοήθειας στα θύματα των επιθέσεων.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον Παλαιστινι-
ακό λαό και ενώνει τη φωνή της με όλους 
εκείνους που αντιδρούν και απαιτούν ειρή-
νη στην περιοχή, άρση του αποκλεισμού 
της Γάζας και οριστική λύση του Παλαιστι-
νιακού.

Εκφράζουμε τη διαμαρτυ-
ρία μας για την αθώωση 
του επιχειρηματία και των 

στενών συνεργατών του από 
το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πά-
τρας για το αδίκημα της εμπο-
ρίας ανθρώπων από τρίτες χώ-
ρες (200 εργάτες κυρίως από 
Μπαγκλαντές) που ζούσαν σε 
άθλιες συνθήκες, χωρίς έγ-
γραφα και χωρίς μισθό στην 
επιχείρηση παραγωγής φρά-
ουλας στη Μανωλάδα.

Ο τραυματισμός 35 ανθρώπων 
με πυροβόλα όπλα, όταν οι ερ-
γάτες «τόλμησαν» να ζητήσουν 
την καταβολή των δεδουλευ-
μένων έξι μηνών, δε μπορεί να 
χαρακτηρίζεται απλή σωματική 
βλάβη σε βάρος μόνο ενός κα-
τηγορουμένου και συνέργεια 
σ’ αυτήν ενός άλλου.

H συγκεκριμένη απόφαση αδυ-
στυχώς δεν δίνει το αναγκαίο 
για την ελληνική κοινωνία μή-
νυμα ότι δε θα περάσουν οι 
εργοδοτικές πρακτικές εκμε-
τάλλευσης των εργαζομένων 
οι οποίες εντείνονται από την 
κυβερνητική αδράνεια.

Η συγκεκριμένη απόφαση της 

Δικαιοσύνης μπορεί να βρίσκε-
ται σε πλήρη αναντιστοιχία με 
το κοινό περί δικαίου αίσθημα, 
για τη Συνομοσπονδία όμως 
αποτελεί μείζον ζήτημα το γε-
γονός ότι τα δικαστήρια τα τε-
λευταία χρόνια καλούνται κα-
θημερινά να αποκαταστήσουν 
το βάρβαρο πλήγμα κατά της 
κοινωνίας για το οποίο βασική 
υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση 
και οι μνημονιακές πολιτικές 
της.

Η Εκτελεστική εξουσία και 
τα συντεταγμένα όργανα της 
πολιτείας οφείλουν να επιδει-
κνύουν τον ίδιο υπερβάλλοντα 
ζήλο όχι μόνο όταν σχηματί-
ζουν δικογραφίες ενάντια σε 
δράσεις και αγώνες της κοι-
νωνίας των πολιτών, αλλά και 
όταν οι εργάτες γης πέφτουν 
θύματα εγκληματικών ενερ-
γειών και δη εγκλημάτων κατά 
της ίδιας της ζωής.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη 
και της συγκεκριμένης απόφα-
σης και θα συνεχίσει με κάθε 
μέσο και τρόπο τον αγώνα της 
για να σταματήσουν επιτέλους 
όπου υπάρχουν φαινόμενα 
ανήθικης επιχειρηματικότητας.

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ Η 
ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗ 

ΜΑΝΩΛΑΔΑ
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Το Συνδικάτο

Χρονολόγιο γεγονότων...
Δύσκολοι καλοκαιρινοί μήνες, όπου οι ει-
δήσεις δεν είναι πολλές… Αυτά  κάποτε… 
Στον καιρό των Μνημονίων, δυστυχώς πά-
ντα υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα κακές 
ειδήσεις.

Διότι κατά ένα περίεργο και παράξενο 
τρόπο, ειδήσεις είναι μόνο ότι έχει σχέση 
με άσχημα πράγματα τα καλά τα ψάχνουμε 
στον περίγυρο μας; Και είναι τόσο απλά 
σε προσωπικό επίπεδο που μάλλον έχουν 
να κάνουν μόνο με τον καθέναν από εμάς, 
προσωπικά.

Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην ειδησεο-
γραφία για να δούμε τι «έπαιζε» τον καιρό 
που καλύπτει το περιοδικό μας:

*  Σχεδόν ένας στους εκατό εργαζομέ-
νους και ανέργους της χώρας έχει κα-
ταθέσει βιογραφικό στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα των ευρωπαϊκών δημοσίων 
υπηρεσιών απασχόλησης (σ.σ. στην Ελ-
λάδα ο ΟΑΕΔ) του EURES, σύμφωνα με 
την τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για 
την απασχόληση και την κοινωνική κα-
τάσταση που δημοσιεύτηκε στις εφημε-
ρίδες. Συγκεκριμένα σε 43.000 (σε σύ-
νολο 5.117.588 ατόμων που απαρτίζουν 
το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας) 
ανέρχονταν τα βιογραφικά των Ελλήνων 
στο ΕURES τον Ιανουάριο του 2014. Toν 
Ιούνιο του 2013 ο αριθμός αυτός ανερ-
χόταν σε 39.000, τον Ιούνιο του 2012 
σε 29.000 και τον Ιούνιο του 2010 μό-
λις σε 9.000. Πάντως σύμφωνα με τη 
Eurostat, ο αριθμός των Ελλήνων μετα-
ναστών στην ΕΕ ανερχόταν το 2012 σε 
110.139 έναντι 110.823 το 2011 (-1%). 
Να σημειωθεί πως το 60% των Ελλήνων 
μεταναστών βρίσκονται σε χώρες της 
ΕΕ και το 40% σε χώρες εκτός ΕΕ. Στη 
Γερμανία, σύμφωνα με την εθνική στατι-
στική αρχή, μετανάστευσαν 33.400 Έλ-
ληνες το 2013 έναντι 34.100 το 2012.

+  Μετά τη λήξη της θητείας του Προέδρου 
και του Διευθύνοντος Συμβούλου του 
ΤΑΙΠΕΔ, από το Υπουργείο Οικονομικών 
ανακοινώνεται ότι: Για τη θέση του Προ-
έδρου κ. Κωνσταντίνου Μανιατόπουλου 
προτείνεται o κ. Εμμανουήλ Κονδύλης. 
Για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβού-
λου κ. Γιάννη Εμίρη, προτείνεται ο κ. 

Πασχάλης Μπουχώρης.

*  Στο 174,1% του ΑΕΠ έφτασε το δημόσιο 
χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο 
του 2014, σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat.Σε 
σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 
το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 1%, 
ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 
2013 αυξήθηκε κατά 13,5%.

+  Παρελθόν φαίνεται ότι θα αποτελούν το 
επόμενο χρονικό διάστημα τα τεκμήρια 
διαβίωσης. Κι αυτό γιατί στην ατζέντα 
της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η κα-
τάργησή τους από το 2015, δεδομένου 
ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσό-
δων γνωρίζει καλά τι έχει και τι δεν έχει 
ο κάθε πολίτης, ενώ μπορεί να βγάλει 
συμπεράσματα αναφορικά με το ύψος 
των ετήσιων πραγματικών δαπανών και 
πώς αυτό δικαιολογείται με βάση τα ει-
σοδήματά του.

*  «Αποχαιρέτησε» την Ελλάδα ο Πολ 
Τόμσεν. Ο Δανός τεχνοκράτης δεν θα 
είναι πλέον επικεφαλής της αποστολής 
του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα προ-
σαρμογής. Όπως πιστοποιήθηκεστην 
τρόικα τον διαδέχεται ο κ. Ρίσι Γκογιάλ, 
ο οποίος θα παραστεί στις διαπραγ-
ματεύσεις με την αντιπροσωπεία της 
ελληνικής κυβέρνησης την ερχόμενη 
εβδομάδα στο Παρίσι.

+  Mηνυτήρια αναφορά σε βάρος του 
Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδού-
βελη κατέθεσε η Ένωση Στρατιωτικών 
Περιφέρειας Αττικής. Όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, 
αντιπροπροσωπεία της ένωσης μετέβη 
στο ΑΤ Συντάγματος και κατέθεσε την 
μήνυση, «ζητώντας από τα αστυνομικά 
όργανα του οικείου Τμήματος να προ-
βούν σε όλες εκείνες τις δικονομικές 
και Συνταγματικές ενέργειές τους, στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκό-
ντων τους, ώστε ο αναφερόμενος (σ.σ. 
Χαρδούβελης) να προσαχθεί άμεσα στο 
ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου 
και να δικαστεί για τις αξιόποινες πρά-
ξεις της παράβασης καθήκοντος και της 
μη συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση 

που φέρεται ότι τέλεσε σε βάρος όλων 
των Ελλήνων στρατιωτικών».

*  Ήρθε χωρίς σφυγμό. Αν και έγινε ανά-
νηψη, κατέληξε», δήλωσε ο αναπληρω-
τής διοικητής του νοσοκομείου. Η πλη-
ρωμή του ΕΝΦΙΑ την τελευταία ημέρα 
της προθεσμίας και μέσα σε μεγάλη 
ουρά στάθηκαν μοιραίες συνθήκες για 
τη ζωή του 70χρονου στη Θεσσαλονίκη, 
ο οποίος νωρίτερα είχε λιποθυμήσει 
έξω από κατάστημα της Εθνικής Τράπε-
ζας.

+  Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συ-
νολικής χρηματοδότησης του εγχώρι-
ου ιδιωτικού τομέα, τον Αύγουστο του 
2014, διαμορφώθηκε στο -3,5%, από 
-3,7% τον προηγούμενο μήνα. Η καθα-
ρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης 
προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν 
αρνητική κατά 478 εκατ. ευρώ (Αύγου-
στος 2013: αρνητική καθαρή ροή 823 
εκατ. ευρώ).

*  Κατά της διαγραφής του δημοσίου χρέ-
ους εμφανίστηκε ο  υπουργός Οικονο-
μικών Γκίκας Χαρδούβελης, σε τηλεο-
πτική συνέντευξή του στο διεθνές ει-
δησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg. 
Μιλώντας στο περιθώριο του «road 
show» που διοργανώνει το Χρηματι-
στήριο Αθηνών στο Λονδίνο, ο έλληνας 
υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε 
ότι «δεν αποτελεί επιλογή η διαγραφή 
(κούρεμα) του δημοσίου χρέους», ενώ 
άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο της εξό-
δου της χώρας από το Μνημόνιο λέγο-
ντας ότι «όλες οι δυνατότητες αυτή τη 
στιγμή είναι ανοικτές».

+  Μη κατοικούμενο ήταν το 1/3 των σπι-
τιών στην Ελλάδα σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 
– Κατοικιών του 2011 που ανακοίνωσε η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται 
για το 35,3% των 6.384.533 κατοικιών, 
από τις οποίες 453.901 ήταν κενές 
προς ενοικίαση και άλλες 88.996 κε-
νές προς πώληση. Περίπου 1.352.000 
σπίτια δηλώθηκαν ως κενά επειδή λει-
τουργούν ως εξοχικά ή δευτερεύουσες 
κατοικίες.
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Εργατικά

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2014 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Συνέχιση του αδιεξόδου εάν δεν ενισχυθούν

 η ανάπτυξη, η απασχόληση και οι μισθοί

Η Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οι-
κονομία και την Απασχόληση 2014 του 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παρουσιάστηκε στη Θεσσαλο-
νίκη από τον ομότιμο καθηγητή του Πα-
ντείου Πσνεπιστημίου και Επιστημονικό 
Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της 
Συνομοσπονδίας Σάββα Ρομπόλη.

Τα στοιχεία της Έκθεσης καταδεικνύ-
ουν τη συνέχιση του αδιεξόδου για την 
Ελληνική Οικονομία, όσο συνεχίζονται οι 
ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής 
υποτίμησης, της λιτότητας και της ανερ-
γίας.

Στην Έκθεση τονίζεται η αναγκαιότητα 
άμεσης παράκαμψης της νεοφιλελεύθε-
ρης πορείας με ένα νέο μίγμα οικονο-
μικής και κοινωνικής πολιτικής που θα 
ενισχύει την ανάπτυξη, την απασχόληση 
και τους μισθούς.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μπορεί να αυ-
ξηθεί και να μειωθεί η ανεργία, εάν σε 
βραχυχρόνια διάρκεια μειωθούν οι τιμές 
των εγχώριων προϊόντων, αυξηθούν οι 
μισθοί και εάν σε μακροχρόνια διάρκεια 
βελτιωθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικό-
τητα μέσω ενός επενδυτικού προγράμ-
ματος τεχνολογικής και παραγωγικής 

ανασυγκρότησης.
Τα αποτελέσματα των στοιχείων που 

επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι απογοητευτικά.

Οι μειώσεις του μέσου πραγματικού μι-
σθού και της απασχόλησης συρρίκνωσαν 
το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των 
νοικοκυριών μειώνοντας τις αποδοχές 
εργασίας μισθωτών και αυτοαπασχολου-
μένων την περίοδο 2010-2013 κατά 41 
δις ευρώ.

Έως το τέλος του 2014 η μείωση θα 
είναι επιπλέον 2 δις ευρώ.

Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη πα-
ρουσιάζει καθίζηση και είναι χαμηλότερη 
από εκείνη του 1984.

Όσον αφορά στην ανεργία για το 2014 
η εκτίμηση είναι ότι θα παρουσιάσει ορι-
ακή αποκλιμάκωση (λιγότεροι περίπου 
80.000άνεργοι) η οποία όμως κατά κύριο 
λόγο οφείλεται όχι στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας αλλά στη μείωση του 
εργατικού δυναμικού και στην προσωρινή 
και επιδοτούμενη απασχόληση. Η εκτίμη-
ση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 
είναι ότι το 2020 η ανεργία θα κινείται 
στο 22-23% του εργατικού δυναμικού 
(1.150.000 άτομα) με ότι αυτό αρνητικό 

συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία, 
τον κρατικό προϋπολογισμό και τη χρημα-
τοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Το γεγονός ότι η οικονομική πολιτική 
στην Ελλάδα παραμένει στοχευμένη με 
προσήλωση στη μείωση των δημοσίων 
δαπανών και την αύξηση των εσόδων από 
τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, 
δε θα βοηθήσει αλλά αντιθέτως θα επι-
δεινώσει εκτός των άλλων την κατάσταση 
στην πραγματική οικονομία.

Τα 14,5 δις ευρώ τα οποία θα είναι τα 
έσοδα από τη συγκεκριμένη στόχευση δε 
θα επιτύχουν το στόχο μείωσης του δη-
μοσιονομικού ελλείμματος.

Δυσμενείς επίσης εξελίξεις προβλέ-
πονται στη ρευστότητα και τη βιωσιμότη-
τα του ασφαλιστικού συστήματος οι οποί-
ες σηματοδοτούν την «ώρα μηδέν» για το 
ασφαλιστικό.

Το οριακό έτος στην εξέλιξη των απο-
θεματικών του ΣΚΑ είναι το 2016 γεγο-
νός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα 
ενός νέου πλαισίου χρηματοδότησης 
του συνταξιοδοτικού συστήματος με την 
ανεύρεση νέων πόρων εκτός κρατικού 
προϋπολογισμού.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

H ΓΣΕΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων 
στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο και της 
ΠΟΕΜ η οποία πραγματοποιεί την Τετάρτη 
25 Ιουνίου 4ωρη στάση εργασίας και συγκέ-
ντρωση στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία 
Κλαυθμώνος. Τα δραματικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει και ο συγκεκριμένος κλάδος με 
την ανεργία να βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη 
και  τους απλήρωτους εργαζόμενους, έχουν 

οδηγήσει στην απόγνωση τους εργάτες στις 
ναυπηγοεπισκευαστικές βιομηχανίες της χώ-
ρας.

Η βάναυση καταπάτηση οικονομικών, εργασι-
ακών και θεσμικών δικαιωμάτων, έχει ξεπε-
ράσει κάθε όριο αντοχών, με την κυβέρνηση 
να παρακολουθεί ως απλός θεατής την κα-
τάρρευση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Οι 

εργαζόμενοι στον κλάδο θα συνεχίσουν τον 
αγώνα για την δημιουργία ενός ενιαίου φο-
ρέα Ναυπηγικής βιομηχανίας που αποτελεί 
τη λύση για τη διάσωση και την ανάπτυξη 
της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας, μια 
βιομηχανία που μπορεί να εκμεταλλευτεί και 
το στρατηγικό της πλεονέκτημα αλλά και την 
πείρα και τεχνογνωσία του προσωπικού της.


