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Mr Olli Rehn , Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων
Mr Mario Draghi, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Mrs Christine Lagarde , Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
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Αγαπητοί κύριοι,
Απευθυνόμαστε σε εσάς αναφορικά με το τελευταίο υπόμνημα-οδηγία που απεύθυναν
στην Ελληνική Κυβέρνηση οι εκπρόσωποι των δανειστών της Ελλάδας ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ.
Στο έγγραφο με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου και με τίτλο: «Ελλάδα-Προσδιορίζοντας το
Νέο Πρόγραμμα» είναι πλέον προφανές ότι η ΕΕ και το ΔΝΤ ξεκάθαρα και άμεσα πιέζουν για
πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων στον ιδιωτικό τομέα, ευελιξία στους
μισθούς με κατάργηση του εθνικού κατώτατου μισθού, και ελεύθερες απολύσεις. Αναφέρουν
επίσης σαφώς ότι αναμένουν από την Κυβέρνηση να θεσπίσει νομοθεσία προκειμένου να «
άρει όλα τα νομοθετικά εμπόδια στα οποία σκοντάφτουν οι περικοπές μισθών και οι μειώσεις
προσωπικού».
Οι πρόσφατες υπαγορεύσεις, μαρτυρούν κατάφωρα και για άλλη μια φορά ότι τα
στελέχη της Επιτροπής αγνοούν τον κοινωνικό διάλογο και τις διαδικασίες συλλογικών
διαπραγματεύσεων, δικαιώματα των εργαζομένων που προστατεύονται από το Σύνταγμα της
Χώρας, από Διεθνείς Συμβάσεις και συμφωνίες .(ΔΣΕ 98 και 154 της ΔΟΕ, Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης [άρθρα 15 παρ.1, 20 , 31, 54], Διεθνής Σύμβαση Εργασίας (ΔΣΕ) 122
(1964) για την πολιτική της απασχόλησης [άρθρα 1 και 3], Διεθνές Σύμφωνο για τα
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ΔΣΟΚΠΔ) [ άρθρο 6 παρ.2], Ευρωπαϊκός
Κοινωνικός Χάρτη (ΕΚΧ) [άρθρα 1 , 4, 30 και 31].
Πιο συγκεκριμένα με αυτή την ενέργειά τους παρεμβαίνουν απροκάλυπτα και καταργούν:
¾ το θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων
¾ τις ήδη συναφθείσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας
¾ την εργατική νομοθεσία
Αδιαφορούν παράλληλα, για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις προβλέψεις των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών , τις οποίες οφείλουν να περιφρουρούν.
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Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η σημερινή
απαίτηση των δανειστών για ακύρωση των συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα,
υπήρξε μακροχρόνια επιθυμία των πολυεθνικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και των
τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Κύριοι, σας καλούμε, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σας, να παρέμβετε ώστε να γίνουν
σεβαστές οι εθνικές ταυτότητες των κρατών μελών της Ε.Ε., των οποίων τα κυβερνητικά
συστήματα βασίζονται στις δημοκρατικές αρχές και εκφράζονται, μέσα από ελεύθερες
συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, από το Σύνταγμα της χώρας
από διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.
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