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3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΛΩΒΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΕΡΔΙΜΕΝΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΛΙΣ 

Βριςκόμαςτε αντιμζτωποι µε ζνα νζο 3ο ςκλθρό µνθµόνιο, µε επαχκείσ όρουσ 

που δίνουν ουςιαςτικά τθ χαριςτικι βολι ςτθν κοινωνία και ςτθν οικονοµία, 

καταργϊντασ κάκε παροχι εργαςιακισ και κοινωνικισ αςφάλειασ , ακόμα και 

ςε εργαηόμενεσ γυναίκεσ με αυξθμζνεσ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ ενϊ θ 

φφεςθ, θ οποία κα προκλθκεί κα προςκζςει ςτο μακρφ κατάλογο τθσ ντροπισ 

χιλιάδεσ νζουσ ανζργουσ.  Για μια ακόμα φορά ρίχνονται ςτισ πλάτεσ των 

µιςκωτϊν και των ςυνταξιοφχων δυςβάςτακτα βάρθ, τθν ϊρα που θ 

οικονοµικι και πολιτικι ελίτ, θ οποία ζµακε να ςτθρίηεται ςτθν 

καταςπατάλθςθ των δθµοςίων πόρων παραµζνει για πολλοςτι φορά 

αλϊβθτθ και κερδιςµζνθ. 

Με το τρίτο κατά ςειρά Μνθμόνιο, ουςιαςτικά καταργείται θ παράταςθ 

ιςχφοσ τθσ μετενζργειασ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και 

επιβάλλεται αποκλειςμόσ ςφναψθσ νζων, αφοφ ο βακμόσ δυςκολίασ είναι 

υψθλόσ και κάκε διαπραγμάτευςθ και κατάρτιςι τουσ είναι πλζον αδφνατθ. 

Καλοφμε τθν Κυβζρνθςθ και τθν θγεςία του Υπουργείου Εργαςίασ να 

ρυκμίςουν άμεςα το νομικό κενό που δθμιουργείται, τόςο ςτθν Εκνικι Γενικι 

Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, μετά τθν κατάργθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 

μετενζργειασ, όςο και των υπολοίπων ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ. 

Διαφορετικά κα φζρουν ακζραια τθν ευκφνθ για τισ άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτουσ 



εργαηόμενουσ και το καίριο πλιγμα που κα επιφζρει μια τζτοια κατάργθςθ 

ςτθν καρδιά των ςυλλογικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων.  

Οι εργαηόμενοι ςτθ χϊρα μασ κα ςυνεχίςουν τισ κινθτοποιιςεισ τουσ και κα 

εντείνουν τον αγϊνα ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ, ϊςτε να μπει επιτζλουσ φραγμόσ 

ςτον οδοςτρωτιρα ιςοπζδωςθσ τθσ κοινωνίασ. 

Με βαςικά μασ ςυνκιματα «ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟ ΕΠΙΚΕΝΣΡΟ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΜΑ» και «Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΠΟ ΚΙ ΟΧΙ ΣΟ ΜΕΟ», θ ΓΣΕΕ καλεί 

τθν εργατικι τάξθ τθσ χϊρασ μασ ςτο μεγάλο Πανεργατικό υλλαλητήριο, 

ςτισ 5 επτέμβρη, ςτη Θεςςαλονίκη.  
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