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Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΔΙΣ ΓΔΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΣΔΔ 

Σπλεδξίαζε ην Γεληθό Σπκβνύιην ηεο ΓΣΕΕ θαη εθηηκώληαο ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα όπσο  

απηή δηακνξθώλεηαη από ηηο θπβεξλεηηθέο επηινγέο κε ηελ εθαξκνγή – πινπνίεζε ησλ           

θαηαζηξνθηθώλ γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία όξσλ ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ αιιά θαη κε          

επίθεληξν ην αζθαιηζηηθό, απνθάζηζε: 

- Τελ πξαγκαηνπνίεζε 24σξεο  Παλεξγαηηθήο - Παλειιαδηθήο Απεξγίαο ηελ Πέκπηε 4      

Φεβξνπαξίνπ 2016. 

- Τε ζπλέρηζε ησλ απεξγηαθώλ αγώλσλ θαη άιισλ κνξθώλ θηλεηνπνηήζεσλ πέξαλ ηεο 4εο 

Φεβξνπαξίνπ κε εμνπζηνδόηεζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο λα ιάβεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο 

γηα ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπο. 

- Τνλ ζπληνληζκό ηνπ απεξγηαθνύ αγώλα κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, όπσο επηζηήκνλεο  

(δηθεγόξνπο, γηαηξνύο, κεραληθνύο), απηναπαζρνινύκελνπο, πνπ ηζνπεδώλνληαη από ηηο 

πξνσζνύκελεο αζθαιηζηηθέο απνξξπζκίζεηο θαη γεληθόηεξα ηηο κλεκνληαθέο δεζκεύζεηο πνπ 

πινπνηεί ε θπβέξλεζε, θαη΄εληνιή ησλ δαλεηζηώλ θαη ησλ αγνξώλ. 

Η θπβέξλεζε κε ην ππό θαηάζεζε ζρέδην λόκνπ αληηκεησπίδεη θαη κεηαηξέπεη ην θνηλσληθό    

δήηεκα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζε δεκνζηνλνκηθό ζέκα, θαηαξγώληαο θάζε κέηξν θαη αίζζεκα        

δηθαίνπ παξαβηάδνληαο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο ελώ παξάιιεια εληζρύεη ηνλ θνηλσληθό 

απηνκαηηζκό, ζηξέθνληαο ηε κία θνηλσληθή νκάδα εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ άιιε θαη ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο ηνλ έλαλ απέλαληη ζηνλ άιινλ.  

Τν ζρέδην λόκνπ γηα ην αζθαιηζηηθό θαηαζηξέθεη ηνπο ζπληαμηνύρνπο,  ηνλ θόζκν ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο θαη θπξίσο ην κέιινλ ηεο λέαο γεληάο. 

Σε απηήλ ηε ιαίιαπα ησλ λέσλ βάξβαξσλ κέηξσλ ε ΓΣΕΕ καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο,          

ζπληαμηνύρνπο, λέεο θαη λένπο, κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο, ζα ζπλερίζεη λα δίλεη κάρεο     

ελάληηα ζε απηέο ηηο άδηθεο θαη αδηέμνδεο πνιηηηθέο. 

Οη εξγαδόκελνη δελ ΕΠΑΙΤΟΥΝ αιιά ΑΠΑΙΤΟΥΝ. 

Όινη καδί ελσηηθά, αγσληζηηθά θαη απνθαζηζηηθά πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ηε κάρε γηα λα        

αλαηξέςνπκε ηα πξνεγνύκελα θαη λα απνηξέςνπκε ηα ρεηξόηεξα. 

Ο ηερληθόο θιάδνο εθπξνζσπήζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΟΣΕΤΕΕ, ζπλ. Αλδξέα Σηντκελίδε. 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΔΤΔΔ 


