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ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.  
 

Ο ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! 
 
 

Σταματημό δεν έχει ο αντεργατικός κατήφορος της Κυβέρνησης.  
Με δήθεν πρόσχημα την καταπολέμηση της ανεργίας, η κυβέρνηση εντελώς πα-

ράνομα, αυθαίρετα και απροσχημάτιστα περνά τώρα και στην κατάργηση των κλαδι-
κών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην καθιέρωση μειωμένων μισθών α-
κόμα και για την πλήρη 8ωρη απασχόληση!! 

Η χθεσινή απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης να εντάξει σε επιδοτούμενο 
πρόγραμμα απασχόλησης σε δήμους, τους 118 ανέργους της αλλαντοποιίας «ΘΡΑΚΗ 
Α.Ε.», ορίζοντας (!) ταυτόχρονα ότι, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν το 80% των μηνιαίων 
αποδοχών τους, αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους. Πρόκειται για συνειδητή 
απόφαση, με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή της ευελιξίας και στους μισθούς των 
εργαζομένων!  

Μετά την εκτεταμένη εφαρμογή κάθε είδους ευελιξίας ως προς τον ημερήσιο και 
εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας που καταργεί το 8ωρο και το 40ωρο και που προωθείται μέ-
σα από τα διάφορα απαράδεκτα και ρουσφετολογικά προγράμματα «στήριξης της απα-
σχόλησης» με χρήματα της Ε.Ε., η κυβέρνηση χτυπά και τις κλαδικές συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας εφαρμόζοντας μειωμένο μισθό και για την 8ωρη απασχόληση. Στόχος: η 
κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και η πλήρης «εξατομίκευση» της εργασιακής 
σχέσης. 

Για τους εργαζόμενους είναι πλέον φανερό το σχέδιο της κυβέρνησης να σα-
ρώσει τα πάντα. Καταργεί συστηματικά κάθε εργατικό δικαίωμα που κατακτήθηκε 
με τους αγώνες της εργατικής τάξης και απορυθμίζει όλο το πλέγμα των σταθερών 
εργασιακών σχέσεων, εφαρμόζοντας τις ακραίες νεοφιλελεύθερες επιθυμίες του 
Κεφαλαίου, τις οποίες και στηρίζει η Ε.Ε. με τα προγράμματά της.  

Οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να αντισταθούν όσο είναι καιρός! 
 

Τα συνδικάτα και η ΓΣΕΕ με αφετηρία τις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ, πρέπει να οργα-
νώσουν με επιμονή τους εργατικούς αγώνες και να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις ανα-
τροπής της απαράδεκτης και καταστροφικής αντεργατικής κυβερνητικής πολιτικής.  
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 


