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Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για της εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, χαιρετίζει τους εκατοντάδες
εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης, που πήραν μέρος στα συλλαλητήρια στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της ΟΣΝΙΕ, συμμετείχε στο μαζικό συλλαλητήριο
και στην πορεία διαμαρτυρίας που οργάνωσε η ΓΣΕΕ, μαζί με το Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης.
Από εκεί και πέρα, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ήταν μια αναμενόμενη
παροχολογία επιδομάτων, με σκοπό να κρύψει και όχι να αντιμετωπίσει στην ουσία
τους, τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων.
Ας αφήσουμε τα επιδόματα και να δούμε τι ΔΕΝ είπε ο Πρωθυπουργός για να
βγάλουμε τα συμπεράσματα μας:
• Ο Πρωθυπουργός ΔΕΝ ανακοίνωσε μέτρα αναχαίτισης της αύξησης των τιμών
ενέργειας, που θα έδινε κάποια διέξοδο στο ενεργειακό ζήτημα. Η ενέργεια θα
εξακολουθεί να είναι ένα πανάκριβο χρηματιστηριακό προϊόν, πρόσφορο πεδίο
κερδοσκοπίας.
• Ο πρωθυπουργός ΔΕΝ έκανε καμία αναφορά στις νομοθετικές ρυθμίσεις που
κρατούν παγωμένους τους μισθούς στα «μνημονιακά επίπεδα», προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Στον Ιδιωτικό τομέα η ανάγκη πραγματικών αυξήσεων
στους μισθούς, περνάει μέσα (και σε συνδυασμό) από την αύξηση του κατώτατου
μισθού, από την υποχρεωτικότητα των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας και από

την ενεργοποίηση των επιδομάτων τριετίας. Η αναφορά ότι ο κατώτατος μισθός
θα αυξηθεί τον Μάιο του 2023 (χωρίς να αναφέρεται ούτε καν το ποσό αύξησης)
είναι μια ομολογία, ότι ο χειμώνας θα βγει για ένα μέρος των εργαζομένων, με
713 ευρώ μικτά το μήνα.
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Θεσσαλονίκης δεν ήρθε από τις δηλώσεις του
Πρωθυπουργού, αλλά από τους εργαζόμενους που διαδήλωσαν στην Θεσσαλονίκη.
Αυτό είναι το μήνυμα που κρατάμε και αξιοποιούμε στον Κλάδο μας, Ομοσπονδία
και Σωματεία, για να συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις μας.

Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ
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