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           πλαδέιθηζζεο/νη, 

 Λίγν πξηλ ηελ εθπλνή ηνπ 2020 δήζακε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ επίζεζε ζηα εξγαζηαθά καο 

δηθαηώκαηα, κε ηελ Κπβέξλεζε θαη ΑΑΔΕ, εθκεηαιιεπόκελε ην lockdown, λα θέξεη δηαδνρηθά κέζα ζε έλα κόιηο 

κήλα ειεγθηηθά θέληξα, αηνκηθά κηζζνιόγηα, επηθαηξνπνηεκέλα ΠΘΕ θαη από πάλω λα απαηηεί από καο θαη ηελ 

“αμηνιόγεζε” ηνπ 2018…  

 Με θαζνιηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία-ζπκκεηνρή από ηελ αμηνιόγεζε κπνξνύκε λα 

επηβάιινπκε ηε δηθή καο αηδέληα αηηεκάηωλ.  

 ζεωξνύκε όηη έρνπκε 2 ζνβαξά όπια ζηα ρέξηα καο: 1) ηε καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία-απνρή θαη    

2) ην πιαίζην εξγαζηαθώλ θαη κηζζνινγηθώλ δηεθδηθήζεωλ ηνπ θιάδνπ (Σπιινγηθή Σύκβαζε Εξγαζίαο). Σπλεπώο, 

ζπλάδειθνη, ν κόλνο δξόκνο πνπ έρνπκε ζήκεξα, αξρέο ηνπ 2021, είλαη λα αμηνπνηήζεη ε ΠΟΔ-Γ.Ο.Τ. ηε 

ζεκαληηθή πίεζε πνπ αζθνύκε απηή ηε ζηηγκή κέζα από ηελ θαζνιηθή καο ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία-

απνρή από ηελ “αμηνιόγεζε” γηα λα πξνωζήζνπκε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηε Γηνίθεζε-

Κπβέξλεζε ζην πιαίζην ηωλ δηθώλ καο δίθαηωλ κηζζνινγηθώλ θαη εξγαζηαθώλ δηεθδηθήζεωλ.  

 Τν πιαίζην δηεθδηθήζεωλ ηωλ ηξηώλ Οκνζπνλδηώλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ αζπίδα απέλαληη ζηνπο 

ζρεδηαζκνύο ηεο Δηνίθεζεο-Κπβέξλεζεο, ηελ ώξα πνπ πξνωζνύλ ηε κείωζε ηωλ κηζζώλ κε ηελ Εηδηθή Δηαθνξά 

ηνπ πξνζρέδηνπ κηζζνινγίνπ Πηηζηιή , ηελ αλζξωπνθαγία θαη ηνλ αληαγωληζκό κεηαμύ καο. Σν ζρέδην ηεο 

ύκβαζεο πξνβιέπεη ηε δηεθδίθεζε απμήζεωλ, επαλαθνξά 13νπ-14νπ κηζζνύ, ωξηκάλζεηο ζηε 2εηία 

θαη θαιύπηεη όιν ηνλ θιάδν θαη πξνθαλώο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε ΓΟΔ θαη Κηεκαηηθέο όζν θαη 

ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο πνπ δελ παίξλνπλ ηελ πξνζωπηθή δηαθνξά. 

 Τέινο, ηελ ώξα πνπ Δηνίθεζε θαη Κπβέξλεζε πξνρωξνύλ κεζνδηθά ηε ιεηηνπξγία ηωλ ππεξεζηώλ καο,κε 

ηδηωηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ην ρέδην ηεο ύκβαζεο θαηνρπξώλεη ηε δεκνζηνϋπαιιειηθή καο ηδηόηεηα, 

ηηο νξγαληθέο καο ζέζεηο, ελώ πξνβιέπεη θαη κηα ζεηξά επηπιένλ παξνρέο ζε ζρέζε κε ζήκεξα (επίδνκα 

παηδηθνύ ζηαζκνύ, δηεπθνιύλζεηο γηα ηηο έγθπεο ζπλαδέιθνπο θνθ). 

ΣΩΡΑ ΔΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΙΔΟΤΜΔ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΔΚΓΙΚΗΟΤΜΔ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΑ, 

ΝΑ ΒΓΑΛΟΤΜΔ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΜΑ ΣΟ ΠΡΟΚΗΝΙΟ!  

Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο  

             Ο Πρόεδρος                                                                              Η  Γεν. Γραμμαηέας 

    

       Σρύθων Καββαθάς                                                                 Θεοδώρα Κριηζάρη  
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