
 

 

7 Γεθέκβρε 2016 

Όιοη ζηελ παλεργαηηθή απεργία ηελ Πέκπηε 8 ηοσ Γεθέκβρε, όιοη 
ζηης  απεργηαθές ζσγθεληρώζεης  ποσ δηοργαλώλοσλ ζε όιε ηε τώρα ηα 
ζσλδηθάηα ποσ ζσζπεηρώλοληαη ζηο ΠΑΜΔ. 

ηελ Αζήλα ε απεργηαθή ζσγθέληρωζε ζα πραγκαηοποηεζεί ζηελ Οκόλοηα 
ζηης 10:30 π.κ. Προζσγθέληρωζε ηοσ θιαδηθού σλδηθάηοσ Δλέργεηας ζηελ 
πι. Βάζες 9:30 π.κ. 

ηελ Διεσζίλα, ζηελ πι. Ζρώωλ ζηης 10:30 π.κ. 

ηε Θεζζαιολίθε, ζηο άγαικα Βεληδέιοσ ζηης 11:00 π.κ. 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Όινη καδί, ε θπβέξλεζε ΤΡΙΕΑ-ΑΝΔΛ θαη ηα ππόινηπα θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην 3ν κλεκόλην, ην 
θνπαξηέην, ε Δ.Δ, ην Γ.Ν.Σ, ν .Δ.Β θαη νη άιιεο εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο κε ηηο πιάηεο ηνπ 
εξγνδνηηθνύ θαη θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ θέξλνπλ λέν παθέην κέηξσλ.    

Ο θαηάινγνο καθξύο: Πξνεηνηκάδνπλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ απνιύζεσλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ 
νξίνπ από ην 5% ζην 10%. Νέα κείσζε ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ ησλ 586 επξώ κε 
ηνλ  «ππνθαηώηαην» κηζζό γηα ηνπο λενπξνζιακβαλόκελνπο. 

Δηνηκάδνπλ θαηάξγεζε όζσλ επηδνκάησλ έρνπλ απνκείλεη, ζθαγή ζηα πξνλνηαθά επηδόκαηα. 
Πιήξε επηθξάηεζε ησλ αηνκηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ ζπκβάζεσλ γηα αθόκα κεγαιύηεξε κείσζε 
ηνπ κέζνπ κηζζνύ. 

Θέινπλ λα επεθηείλνπλ παξαπέξα ηηο επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο. Νέα κείσζε ησλ 
ζεκεξηλώλ ζπληάμεσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ παξνρώλ. Νέα κεγάιε κείσζε ζην αθνξνιόγεην γηα 
κηζζσηνύο θαη ζπληαμηνύρνπο ζηα 5.000 από ηα 8.600 επξώ. Θέινπλ λα βάινπλ εκπόδηα ζηε 
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, έρνληαο έηνηκν λέν ζπλδηθαιηζηηθό λόκν, ελώ παξάιιεια ζα ζεζπίζνπλ ην 
δηθαίσκα   ζηνπο εξγνδόηεο λα απαληνύλ κε αληαπεξγία ζηνπο  αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν 
πεξηβόεην ινθ – άνπη.  

Θα ζπκβηβαζηνύκε κε  ηε βαξβαξόηεηα; Θα δερζνύκε λα ζπζηάζνπκε ηε δσή καο θαη ην κέιινλ 
ησλ παηδηώλ καο γηα λα κεγαιώλνπλ ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ; 

Γελ πξέπεη λα ζπκβεί απηό! Αληίζεηα κπνξνύκε λα ηνπο ραιάζνπκε ηα ζρέδηα, κπνξνύκε λα 
θέξνπκε ηα πάλσ θάησ αλ απνθηήζνπκε εκπηζηνζύλε ζηε δύλακή καο, θαη  ζηε δύλακε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ αγώλα!  Να ζπκεζνύκε όηη όζα ζήκεξα καο παίξλνπλ πίζσ θαηαθηήζεθαλ κεηά από 
ζθιεξνύο αγώλεο θαη ζπζίεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Σίπνηα δελ καο ραξίζηεθε! 



Δίλαη αλάγθε λα παξακεξίζνπκε ηώξα ηηο πιεηνςεθίεο ζε ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ, ηνλ εξγνδνηηθό θαη 
θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό όπσο απηόο εθθξάδεηαη ζε θάζε ρώξν δνπιεηάο θαη λα αιιάμνπκε ηνπο 
ζπζρεηηζκνύο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Να μεκπεξδεύνκε κηα θαη θαιή κε απηνύο πνπ βάδνπλ 
εκπόδηα ζηελ αλάπηπμε ησλ αγώλσλ, πνπ ζέινπλ ηηο απεξγίεο ληνπθεθηέο ζηνλ αέξα, πνπ 
θαιιηεξγνύλ ηελ ππνηαγή θαη ηε κνηξνιαηξία ελώ δίλνπλ ρξόλν ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο 
εξγνδόηεο  γηα λα νξγαλώζνπλ ρσξίο αληηδξάζεηο ηελ επίζεζή ηνπο. 

Γελ έρνπκε λα πεξηκέλνπκε ηίπνηα απ’ ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη  ηε «δίθαηε» αλάπηπμε πνπ ηάδνπλ 
θπβέξλεζε, ΝΓ, ΠΑΟΚ θαη νη εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο αθνύ δελ πξόθεηηαη λα καο γπξίζνπλ πίζσ 
κηζζνύο, ζπληάμεηο θαη δηθαηώκαηα αιιά ζα καο δεηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξα.  

Κάζε ίρλνο αλνρήο, ζε απηή ηελ επίζεζε, ην κεηαθξάδνπλ σο ζηήξημε απηήο ηεο πνιηηηθήο. Όζν 
δελ ζπλαληνύλ αληίδξαζε, ηόζν ηνπο αλνίγεη ε όξεμε. Γελ δηζηάδνπλ γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη ζην όλνκα ηεο «γεσζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο» ηεο ρώξαο, λα κπιέθνπλ ζην 
θνπβάξη ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ αληαγσληζκώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηαλαηνιηθήο 
Μεζνγείνπ. 

Απηά ηα κέηξα ηα αθνινπζνύλ άιια, ήδε καο πξνεηνηκάδνπλ γηα 4ν κλεκόλην! Γελ ζα ζηακαηήζνπλ 
αλ δελ ηνπο ζηακαηήζνπκε! 

Μπξνζηά ζηελ πνιηηηθή πνπ ζαξώλεη ηε δσή καο εκείο νη εξγαδόκελνη έρνπκε κόλν έλαλ δξόκν: 
Απηόλ ηεο νξγάλσζεο  ηεο πάιεο ελάληηα ζηα λέα κέηξα, γηα  λα δηεθδηθήζνπκε ηελ αλαπιήξσζε 
ησλ απσιεηώλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο. 

ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΑ ΔΛΠΔ 


