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Γιαζςνηονιζηικό όπγανο πος θα ζςνεδπιάζει ανά 15νθήμεπο
και θα αποθαζίζει κοινέρ ανηιδπάζειρ ζηη “μνημονιακή” λαίλαπα
ζςνέπηςξαν οι επιζηημονικοί και ζςνδικαλιζηικοί θοπείρ ηηρ σώπαρ

Οη επηζηεκνληθνί θαη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο ηεο ρώξαο, αληαπνθξηλόκελνη ζηελ απαίηεζε ηεο
θνηλσλίαο γηα θνηλή αληίδξαζε ζηα κέηξα πνπ επηηείλνπλ ηελ ύθεζε θαη απνδπλακώλνπλ ηνλ
παξαγσγηθό ηζηό ηεο ρώξαο, αιιά θαη ζε όζα ζπλερίδεη λα απεξγάδεηαη ζε βάξνο ησλ
πνιηηώλ ε απνηπρεκέλε “κλεκνληαθή” πνιηηηθή, απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζύζηαζε
δηαζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ πνπ ζα ζπλεδξηάδεη αλά 15λζήκεξν θαη ζα απνθαζίδεη, ζην εμήο,
θνηλέο δξάζεηο, κε θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ πγεηώλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηνπ ηόπνπ.
Σηελ πξώηε ζπλάληεζή ηνπο ππήξμε απόιπηε νκνθσλία, ηόζν ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θνηλήο
δξάζεο, όζν θαη ζηα δέθα ζεκεία ζηα νπνία ζα επηθεληξσζνύλ απηέο ζε πξώηε θάζε.
Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ δηαζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ, ζηελ παξνύζα θάζε, ζα είλαη ε αιιειεγγύε
ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο επηζηήκεο, ε ζύγθιηζε θαη αλάδεημε ζεκάησλ
πνπ άπηνληαη ελόο θνηλσληθνύ θξάηνπο, ελόο θξάηνπο δηθαίνπ, ελόςεη, κάιηζηα, ηεο ειιεληθήο
πξνεδξίαο ζηελ ΔΔ, ην πξώην εμάκελν ηνπ 2014. Ωο πιαίζην νξίζηεθε ε ζεζκηθή θαη
θηλεκαηηθή θνηλή δξάζε ησλ θνξέσλ πνπ ζα ζπλεξγαζηνύλ, ν θύθινο ησλ νπνίσλ ζα
δηεπξπλζεί ηηο ακέζσο επόκελεο εκέξεο.
Τα δέθα ζεκεία πνπ έηπραλ ηεο νκόθσλεο απνδνρήο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ επηζηεκνληθώλ
θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ είλαη:
1. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δηαζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ ησλ πγεηώλ παξαγσγηθώλ
δπλάκεσλ, ην νπνίν ζα ζπλεδξηάδεη θάζε πξώηε θαη ηξίηε Γεπηέξα ηνπ κήλα, ζα
ζπδεηά ηηο εηζεγήζεηο, ζα απνθαζίδεη θαη ζα ζπληνλίδεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ή
άιιεο ελέξγεηεο. Σην δηαζπληνληζηηθό ζα ζπκκεηέρνπλ νη πξόεδξνη ησλ θνξέσλ ή
εθπξόζσπνί ηνπο. Τνλ ζπληνληζκό ζα αλαιακβάλεη εθ πεξηηξνπήο θαη έλαο από
ηνπο θνξείο πνπ ζα κεηέρνπλ ζην όξγαλν.
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2. Αλάδεημε, σο κείδνλνο πξνβιήκαηνο,
δεκνθξαηίαο,

ηνπ

ζπλδηθαιηζκνύ

θαη

ηεο απαμίαο ηεο θνηλσλίαο, ηεο
ηεο

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο,

πνπ

ζηνρνπνηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά θαη βάζε ζρεδίνπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα από ηηο
θπβεξλήζεηο. Η αιιειεγγύε θαη ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ θνξέσλ ζα απνηειεί
ζην εμήο πάγηα πξαθηηθή.
3. Δλεκέξσζε ησλ νκνιόγσλ θνξέσλ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο θαη ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε
ρώξα κεηά από ηξία ρξόληα εθαξκνγήο ησλ “κλεκνλίσλ” θαη θνηλέο ζπλαληήζεηο
γηα ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, βνπιεπηώλ θαη πνιηηηθώλ
θνκκάησλ.
4. Καηάξηηζε “Μαύξεο Βίβινπ” ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία ζα
ζπκπεξηιεθζνύλ νη δηαηάμεηο πνπ ζα πξέπεη άκεζα λα θαηαξγεζνύλ θαη
απνηεινύλ θνηλό αίηεκα ησλ θνξέσλ.
5. Γηεθδίθεζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ
έρεη θαηαξξεύζεη, από ηηο ζπλερηδόκελεο θινπέο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ, ηεο
κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ παξνρώλ ηνπ θαη ηηο απμήζεηο ησλ
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.
6. Σύληαμε ζρεδίνπ επαλα-νηθνδόκεζεο ηεο παξαγσγηθήο δνκήο θαη ηεο
θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο.
7. Ύςσζε εκπνδίσλ ζην μεπνύιεκα ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο, ηδίσο απηήο
πνπ αθνξά θνηλσληθά θαη δεκόζηα αγαζά θαη ζηξαηεγηθνύο ηνκείο παξαγσγήο
ηεο ρώξαο.
8. Καηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηηο πξαγκαηηθέο δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο πνπ έρεη αλάγθε ε ρώξα, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθνξίαο, ηεο
δεκνθξαηίαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο
θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
9. Αλάδεημε ηνπ ξόινπ εθείλσλ ησλ θνξέσλ, εηαηξεηώλ ή θαη πξνζώπσλ,
πνπ ζπλερίδνπλ λα πξνζβάιινπλ ηελ ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ηνπο
πνιίηεο ηεο, εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ “ηξόηθα” θαη δηαζθάιηζε ηεο
δεκνζηόηεηαο ησλ απνθάζεσλ, απόςεσλ θαη δξάζεσλ ηνπ δηαζπληνληζηηθνύ
νξγάλνπ, ώζηε λα απνηξαπνύλ θαηλόκελα δηαζηξέβισζεο ησλ ζέζεσλ ησλ
θνξέσλ.
10. Λήςε πξσηνβνπιηώλ, ώζηε ε «ζύγθιηζε» θαη ζέκαηα ηνπ θνηλσληθνύ
θξάηνπο λα εληαρζνύλ ζηε δηάηαμε ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο ηνπ 2014.
Σηηο ακέζσο επόκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ, ζα εμεηδηθεπηνύλ απηά ηα δέθα ζεκεία, ελώ
γηα θάζε πεξίπησζε πνπ παξίζηαηαη αλάγθε, ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθή νκάδα εξγαζίαο, έξγν ηεο
νπνίαο ζα είλαη ε ηεθκεξίσζε θαη εηζήγεζε δξάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθώλεζαλ όηη έρνπκε επζύλε όινη καο, νθείινπκε λα θηλεηνπνηεζνύκε,
λα ζπλεξγαζηνύκε, παξά ηηο όπνηεο επηκέξνπο δηαθσλίεο καο, γηα θνηλέο δξάζεηο. Απηή είλαη
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ε απαίηεζε ησλ πνιηηώλ πνπ βηώλνπλ θαζεκεξηλά ηελ αλάιγεηε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη
ηηο απάλζξσπεο επηπηώζεηο ηεο.
Τέινο, αθνύ αλαθέξζεθαλ ζε δεδνκέλα, θαηέιεμαλ ζπλνςίδνληαο ηε βαζηθή ζέζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηε θξάζε:
«Οι θοπείρ μαρ έσοςν ιζηοπική εςθύνη να δπάζοςν ενιαία και ζςνηονιζμένα.
Να ενημεπώζοςν ηον ελληνικό λαό και να κινηηοποιηθούν με όλερ ηοςρ ηιρ δςνάμειρ,
για να ςπεπαζπίζοςν ηη δημοκπαηία, ηο κπάηορ δικαίος, ηο εναπομείναν κοινωνικό
κπάηορ, ηην αξιοππέπειά μαρ και να διαζθαλίζοςν ηο δημόζιο ζςμθέπον και ηην
κοινωνική ζςνοσή.
Όλοι μαζί οι ςγιείρ παπαγωγικέρ δςνάμειρ ηηρ Δλλάδαρ οθείλοςμε και μποπούμε να
ανηιζηαθούμε, να αγωνιζηούμε και να νικήζοςμε.»
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