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Η Δξγαηηθή Σάμε Να Κάλεη Κνπξειόραξην Σε «πκθωλία Σεο Νηξνπήο» 
Σώξα Οξγάλωζε Καη Αγώλαο Γηα πιινγηθέο πκβάζεηο Με Απμήζεηο 

 
 O δηνξηζκέλνο πξόεδξνο θαη Γξακκαηέαο ηεο ΓΣΕΕ θαη όιε απηή ε νκάδα πνπ νη 
εξγαδόκελνη νλόκαζαλ «ζπλδηθαιηζηηθή καθία», απηνί πνπ δελ είραλ ηελ ηζίπα λα 
ζηεξίμνπλ ηηο απεξγίεο ησλ ζπλδηθάησλ ηνλ Σεπηέκβξε θαη ηνλ Οθηώβξε, ππέγξαςαλ ζαλ 
ηνλ θιέθηε ηελ «ζπκθσλία ηεο ληξνπήο», ηελ επέθηαζε ηεο Εζληθήο Γεληθήο Σπιινγηθήο 
Σύκβαζεο κε πάγσκα κηζζώλ, όπσο επηζπκνύζαλ εξγνδόηεο θαη θπβέξλεζε ηεο Νέαο 
Δεκνθξαηίαο. Φσξίο θακία αξκνδηόηεηα ζπλαίλεζαλ λα παγώζεη ν ππνπξγόο ηνπο κηζζνύο 
θαη ηα κεξνθάκαηα, έθαλαλ ηε βξώκηθε δνπιεηά.  
 Μηα ζπκθσλία πνπ, ηελ ζηηγκή ην ειεθηξηθό, ην πεηξέιαην, ηα λνίθηα, ην ίδην ην γάια 
ησλ παηδηώλ καο γίλεηαη θάζε κέξα πην αθξηβό, απηή ε ζπκθσλία κε ηελ ππνγξαθή ησλ 
εξγαηνπαηέξσλ παγώλεη ηνπο κηζζνύο ησλ εξγαδνκέλσλ. Μνληκνπνηεί ηελ θηώρεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ γηα λα δηαζθαιίδεη ηα θέξδε ησλ αθεληηθώλ.  
 Γηα λα θξύςνπλ ηνλ βξώκηθν ξόιν ηνπο, ιέλε ςέκαηα όηη ν ίδηνο ν Υπνπξγόο πνπ 
πάγσζε ηνπο κηζζνύο, κπνξεί ην επόκελν δηάζηεκα λα επηηξέςεη ηελ αύμεζε ηνπ βαζηθνύ 
κηζζνύ! Δειαδή αλαγνξεύνπλ ηνλ Υπνπξγό Εξγαζίαο ζε δεξβέλαγα ηεο ηζέπεο θαη ηνπ 
κηζζνύ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Καη κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηδηώθνπλ λα βάινπλ ηαθόπιαθα 
ζηνπο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθόκε θαη ζήκεξα, ζε απηόλ ηνλ αξλεηηθό 
ζπζρεηηζκό, αγσλίδνληαη γηα Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο κε απμήζεηο.  
 Ταπηόρξνλα, ε εγεηηθή νκάδα ηεο ΓΣΕΕ είλαη ε πξώηε πνπ θάξθσζε βαζηά ην 
καραίξη ζην ζώκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Πξνσζεί κε θαλαηηζκό ηα Δπαγγεικαηηθά 
ηακεία καδί κε ηνλ ΔΒ θαη ηηο άιιεο εξγνδνηηθέο ελώζεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν 
γίλεηαη ν πνιηνξθεηηθόο θξηόο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ ζηελ επίζεζε ζηελ θνηλωληθή 
αζθάιηζε θαη ηελ παξάδνζε ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. 
 Η «ζπκθωλία ηεο ληξνπήο» δελ πξέπεη λα λνκηκνπνηεζεί από ηνπο 
εξγαδόκελνπο! 
 Όινη ζηνλ αγώλα γηα απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, ηηο ζπληάμεηο, ηηο θνηλωληθέο 
παξνρέο. 
 Σε θακία ρώξα, πνηέ θαη πνπζελά, ηα αθεληηθά θαη νη θπβεξλήζεηο πνπ ηνπο 
ππεξεηνύλ δελ «ράξηζαλ» απμήζεηο θαη δηθαηώκαηα ζηνπο εξγαδόκελνπο. Μόλν νη αγώλεο 
ησλ εξγαδόκελσλ είραλ απνηέιεζκα. 
 Σε θάζε ρώξν δνπιεηάο, θάζε εξγνζηάζην, γξαθείν, θαηάζηεκα, ιηκάλη λα 
αλαπηπρζεί δξάζε θαη λα παξζνύλ πξσηνβνπιίεο γηα λα αλαηξαπεί ν αληεξγαηηθόο 
ζρεδηαζκόο. Με ζπδήηεζε, ελεκέξσζε, ζπλειεύζεηο, νξγάλσζε, απεξγίεο, αιιειεγγύε. 
Με ζύγθξνπζε κε ηελ εξγνδνζία θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο. 
 
Να καδηθνπνηεζνύλ ηα ζπλδηθάηα κε λένπο εξγαδόκελνπο, κε απεξγηαθέο επηηξνπέο 
παληνύ! 
Να δπλακώζεη ν αγώλαο γηα λα απαιιαρηεί ην εξγαηηθό θίλεκα από ηνπο πιαζηέ 
ηωλ αθεληηθώλ! 

ΑΠΔΡΓΙΑΚΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΩΡΑ! 
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