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ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟΤ ΜΕΣΩΠΟΤ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ 
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ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΙ ΑΠΟΛΤΕΙ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟ 

ΣΟΜΕΑ  ΚΑΙ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ 

ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΡΑΗ 

 

Σθν Πζμπτθ 4 Ιουλίου 2013 πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία τθσ Ομοςπονδίασ 

Ιδιωτικϊν Τπαλλιλων Ελλάδασ (ΟΙΤΕ) θ ςυνεδρίαςθ τθσ γραμματείασ του 

υντονιςτικοφ  Μετώπου των Δευτεροβάθμιων υνδικαλιςτικών Οργανώςεων 

του Δημόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα. 

Σο ςυντονιςτικό μζτωπο των Δευτεροβάκμιων ςυνδικάτων προζκυψε κάτω από τθν 

αδιριτθ ανάγκθ τθσ ςθμερινισ πραγματικότθτασ όπωσ  διαμορφϊκθκε μετά τθν 

τεράςτια επίκεςθ που δζχκθκαν και δζχονται οι εργαηόμενοι, με τισ ακραίεσ 

νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ που ακολουκικθκαν τα τελευταία τρία χρόνια από τθν 

τρόικα και τισ υποτελείσ κυβερνιςεισ που τισ εφάρμοςαν. Μία ανάγκθ που 

προζκυψε για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλίασ και ςυντονιςμοφ δράςθσ όλων των 

εργαηομζνων, μζςω των ςυνδικάτων τουσ, προκείμενου να ανατρζψουμε αυτζσ τισ 

πολιτικζσ που καταςτρζφουν τουσ εργαηόμενουσ και τθν χϊρα,  αλλά και τουσ 

πεικινιουσ εφαρμοςτζσ τθσ αφοφ οι τριτοβάκμιεσ οργανϊςεισ ( ΓΕΕ και ΑΔΕΔΤ ) 

αδυνατοφν να ςυντονίςουν και να οργανϊςουν αυτι τθν αντίςταςθ. 

τθν ςυνεδρίαςθ αποφαςίςτθκε εκ μζρουσ των ςυνδικάτων θ ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν και δράςεων για το επόμενο διάςτθμα που κα αναδεικνφει το 

τεράςτιο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, των απολφςεων, το ξιλωμα τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ και τθν κατάργθςθ τθσ Δθμοκρατίασ ςτθ χϊρα μασ. Θα υπάρξουν 

δράςεισ και περιοδείεσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίεσ και ςτισ ςυνοικίεσ τθσ πόλθσ μασ 

προκειμζνου να ενθμερϊςουμε και να καλζςουμε τουσ εργαηόμενουσ και τουσ 

πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ να αγωνιςτοφν για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ. 

τθρίηουμε τον αγϊνα των εργαηομζνων ςτθν ΕΡΣ και ςυμμετζχουμε ενεργά ςτισ 

κινθτοποιιςεισ κεωρϊντασ κομβικό ςθμείο αναφοράσ τθν νίκθ των εργαηομζνων 

που κα είναι και νίκθ τθσ δθμοκρατίασ  κατά τθσ εξακλίωςθσ και τθσ ανεργίασ. 

Καλοφμε λοιπόν τουσ εργαηόμενουσ την Σρίτη 9 Ιουλίου ςτισ 8 το απόγευμα ςε 

ςυλλαλητήριο ςτο ραδιομζγαρο τησ ΕΡΣ προκειμζνου να διαδθλϊςουμε τθν 

αντίκεςι μασ ςτο κλείςιμο τθσ ΕΡΣ και ςτισ απολφςεισ που δρομολογοφνται ςτο 



Δθμόςιο και Ιδιωτικό τομζα και να αντιταχκοφμε ςτθν βαρβαρότθτα που προςπακεί 

να επιβλθκεί. 

Καλοφμε επίςθσ τουσ  εργαηόμενουσ ςε ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρία ςτισ 18 Ιουλίου 

ςτην πλατεία υντάγματοσ για να εκφράςουμε την αντίθεςή μασ ςτον ερχομό του 

όιμπλε κφριου εκφραςτι τθσ αυτισ τθσ πολιτικισ και να απαντιςουμε με ζνα 

βροντερό όχι ςτθν προςπάκεια τουσ να μασ επιβάλουν τθν εξακλίωςθ μασ. Ο 

όιμπλε πρζπει να βρει απζναντι του τουσ Εργαηόμενουσ και όχι τουσ υποταγμζνουσ 

τθσ κυβζρνθςθσ. 

Καλοφμε ακόμα τθν ΓΕΕ και τθν ΑΔΕΔΤ να ςυμμετζχουν ςτισ κινθτοποιιςεισ και να 

αναλάβουν ενεργό ρόλο ςυντονιςμοφ ςτθν αντίςταςθ των εργαηομζνων για τθν 

κατάργθςθ αυτϊν των πολιτικϊν που μασ εξακλιϊνουν. 

 

ΟΙ ΟΜΟΠΟΝΔΙΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΖΝΩΝ ΔΘΜΟΙΟΤ και ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ 

1. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΙΤΕ) 

2. ΠΑΝ ΟΜ. ΕΡΓ. ΣΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΘ ΔΙΤΛΙΣΘΡΙΑ ΚΑΙ ΧΘΜ. ΒΙΟΜ. 

(ΠΟΕΠΔΧΒ) 

3. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΕΩΝ ΤΝΣΑΚΣΩΝ (ΠΟΕΤ) 

4. ΠΑΝ. ΟΜ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΩΠ. ΕΠΙΧ. ΠΑΔΙΟΦΩΝΙΑ- ΣΘΛΕΟΡ. (ΠΟΠΕΡΣ) 

5. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΠ. ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΠΟΕΠΣΤΜ) 

6. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΘΕ) 

7. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΣΟ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ (ΠΟΘΑ) 

8. ΟΜΟΠ. ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΕΚΕ) 

9. ΟΜΑΠΟΝΔΙΑ ΘΤΡΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΘΕ) 

10. ΠΑΝ. ΟΜ. ΙΑΣΡ. ΕΠΙΚ. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΙΑΣΡ. ΚΛΑΔΩΝ 

(ΠΟΙΕ-ΦΕΚ) 

11. ΓΕΝΙΚΘ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΕΘ (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΘ) 

12. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΙΕΛΕ) 

13. ΠΑΝ. ΟΜ. ΕΡΓΑΗΟΜ. ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΣΟΠΙΚΘ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ (ΠΟΕ-ΟΣΑ) 

14. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΜΕΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΟΛΜΕ) 

15. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΕΩ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΣΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΕΝΓΕ) 

16. ΟΜ. ΔΙΟΙΚΘΣ. ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΟΔΠΣΕ) 

17. ΠΑΝ. ΟΜΟΠ. ΕΝΩΕΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 

ΔΘΠΛΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΧΟΛΩΝ (ΠΟΕΜΔΤΔΑ) 

 


