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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΣΕΤΕΕ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗ 

ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  

ΤΗΣ ΔΥΣΧΕΡΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, συν. Ανδρέας Στοϊμενίδης, συμμετείχε στην Αντιπροσωπεία 

της ΓΣΕΕ που μετέβη στο Βερολίνο για την διεξαγωγή Ελληνογερμανικού διαλόγου που 

διοργανώθηκε από κοινού από το Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ και τη ΓΣΕΕ μετά από     

πρόσκληση των Γερμανικών Συνδικάτων. Επικεφαλής της ελληνικής Αντιπροσωπείας 

ήταν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ συν. Γιάννης Παναγόπουλος. 

 

Κεντρικός στόχος της αποστολής ήταν να αναδείξει το γεγονός ότι η βαθιά ύφεση που 

βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία αλλά και 

σε μία κοινωνική και πολιτική κρίση υψηλής έντασης. Τα νέα μέτρα λιτότητας της 

κυβέρνησης Παπαδήμου που καταστρατηγούν τα εργασιακά δικαιώματα θα επιφέρουν 

νέες επώδυνες επιπτώσεις στους Έλληνες πολίτες. 

 

Βασικό αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η κατάσταση στην Ελλάδα με ιδιαίτερη 

έμφαση στις δύσκολες προοπτικές για τους εργαζόμενους. Για το λόγο αυτό, έγινε επίσης 

αναφορά στον ρόλο των συνδικάτων για την διαχείρηση της κρίσης και την διατήρηση 

της κοινωνικής ειρήνης. 

 

Μέλη της αντιπροσωπείας ήταν οι: 

 

Γιάννης Παναγόπουλος                        Πρόεδρος ΓΣΕΕ, Αθήνα 

Ανδρέας Στοϊμενίδης               Πρόεδρος Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη 

Νίκος Ηλιόπουλος                         Μέλος Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Ελευσίνα 

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος      Μέλος Διοίκησης ΓΣΕΕ, Πάτρα 

Φώτης Κολεβέντης                        Αναπληρωτής  Οικονομικός Γραμματέας 

ΓΣΕΕ, Άργος 

Ζωή Λαναρά Τζωτζέ                      Γραμματέας Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 

ΓΣΕΕ, Αθήνα 

Παναγιώτης Τιάκας                         Μέλος Διοίκησης ΓΣΕΕ, Καβάλα 

Κυριακή Ψαρόγιαννη                     Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΓΣΕΕ 

 

 

 



 

Η  πρώτη  συνάντηση  έγινε  με  εκπροσώπους  ελληνικών   φορέων   και   Έλληνες   που  

δραστηριοποιούνται στο χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΜΕ και του 

πολιτισμού, παρουσία του Έλληνα Πρέσβη στο Βερολίνο κ. Ράλλη. 

 

Ακολούθησε σύσκεψη με τους Ντίτερ Σούλτε,  Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Φρίντριχ 

Έμπερτ και πρώην Πρόεδρο των Γερμανικών Συνδικάτων DGB, Νίλς Άννεν                      

Αναπληρωτή    Πρόεδρο   του   Σοσιαλδημοκρατικού     Kόμματος,   SPD   και   Χρήστο  

Κατσιούλη, εκπρόσωπο από το Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ με θέμα “ Η κρίση του ευρώ 

και η θέση των εργαζόμενων ”. 

                                                                              
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με εκπροσώπους μεγάλων γερμανικών  μέσων 

ενημέρωσης, σε μια προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος που αναπαράγεται από τα 

γερμανικά ΜΜΕ, ότι δήθεν η ζωή στην Ελλάδα, οι όροι και οι συνθήκες εργασίας 

ελάχιστα έχουν αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Άλμπρεχτ Μέϊερ (Εφημερίδα Tagesspiegel), Nίλς 

Καντρίτσκε (Εφημερίδα Le Monde  Diplomatique), Ούλρικε Χέρμανν (Εφημερίδα 

Τaz), Ζαχαρίας Ζαχαράκης (Εφημερίδα Die Zeit), Κριστιάν Σλέτζερ (Εφημερίδα  

Suddeutsche Zeitung), Tόμας Φρίκε (Εφημερίδα Financial Times, Γερμανία),  

Κλαούντιο ντα Λούκα  (Δίκτυο Capital, tbc). 

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τη λήξη της συνεδρίας έδωσε συνέντευξη σε ΜΜΕ, η οποία 

προβλήθηκε ιδιαιτέρως από το γερμανικό τύπο. 

                    

Η επόμενη συνάντηση εργασίας έγινε με εκπροσώπους των γερμανικών συνδικάτων με 

θέμα: “Τα συνδικάτα σε εποχές λιτότητας, μια γερμανοελληνική ανταλλαγή 

απόψεων”. Συμμετείχαν οι: Χόρστ Μούντ (IG Metall – Μέταλλο), Mίκαελ Μέρσμαν 

(IG BCE, Συνδικάτο Χημείας, Ενέργειας και Άνθρακα), Ζίγκριντ Σκαρπέλης-Σπέρκ 

(Σύμβουλος  στη  ver.di),  Ντιέρκ  Χίρσελ    (Ομοσπονδία ver.di),   Μάϊκε   Νίγκεμάϊερ  

(IG BCE). 

 

Η δεύτερη και τελευταία ημέρα της αποστολής ξεκίνησε με μετάβαση στο γερμανικό 

Κοινοβούλιο και σύσκεψη με  Γερμανούς Βουλευτές με αντικείμενο: “Η Ευρωπαϊκή 

οικονομική κρίση από  την   οπτική   γωνία   της   Γερμανίας   και   της   Ελλάδας   –   

Πως θα αντιμετωπιστεί η κρίση;” 

Επικεφαλείς   των   Γερμανών   βουλευτών   ήταν   ο   Άξελ   Σέφερ,   Aντιπρόεδρος  της  

κοινοβουλευτικής   ομάδας   του  Σοσιαλδημοκρατικού   κόμματος   Γερμανίας   (SPD)  

και   η   Έλκε Φέρνερ, επίσης Αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδα του SPD. 

Συντονίστρια ήταν η Άνν Σέυφφερθ, Επικεφαλής του Τμήματος Δυτικής 

Ευρώπης/Βόρειας Αμερικής, από το Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ. 

 

Ακολούθησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων και 

εντεταλμένο της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, Χάνς-Γιόακιμ 

Φούχτελ με θέμα: “Το Δυναμικό Συνεργασίας σε Τοπικό, Περιφερειακό και 

Οργανωτικό Επίπεδο”.  

 

Κατά  τη  διάρκεια   της   συζήτησης   τέθηκε   και   από   τον   Πρόεδρο   της   ΟΣΕΤΕΕ,  

συν. Ανδρέα Στοϊμενίδη, η μείωση των αμοιβών των τεχνικών υπαλλήλων στην   Ελλάδα  

 

 



μέσω των εργαλείων που έδωσαν τα μνημόνια στους εργοδότες, έως και 50% και 

τονίστηκε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για ανάπτυξη συγκρούεται με την αυστηρά 

υφεσιακή πολιτική των μνημονίων. 

       

 

                                                    Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 
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