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Το ∆.Σ. της ΕΣΠΗΤ ενηµερώνει τα µέλη της για την πρωτοβουλία εργαζοµένων µε ∆ελτίο 

Παροχής Υπηρεσιών, το γνωστό «µπλοκάκι και συµπαρίσταται στη συγκέντρωση 

διαµαρτυρίας που διοργανώνουν την ερχόµενη ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 10.00 

π.µ. στο υπουργείο Οικονοµικών (Κ.Σερβίας 10, Σύνταγµα).  
 
Όπως είναι γνωστό, και στο δικό µας κλάδο,  το «µπλοκάκι» τείνει πλέον να γίνει κανόνας, 

µε τις πλέον επισφαλείς και επαχθείς συνθήκες εργασίας, -ιδιαίτερα εν µέσω της 

ισοπεδωτικής µνηµονιακής εργασιακής και οικονοµικής πολιτικής - χωρίς κανένα 

δικαίωµα αλλά µε επιτακτικές και συνεχώς αυξανόµενες υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος 

και τους εργοδότες (χαµηλοί µισθοί/αµοιβές, υψηλή φορολογία/αυτασφάλιση, αδυναµία 

απεργίας, κατακερµατισµός, κανένα δικαίωµα σε περίπτωση απόλυσης/«παύσης της 

συνεργασίας» κ.λπ). Το έτσι κι αλλιώς  ασαφές αυτό εργασιακό µόρφωµα εξελίσσεται 

πλέον µε τα νέα µέτρα δυσβάσταχτης φορολόγησης σε απολύτως ασύµφορη συνθήκη 

εργασίας, µε αποτέλεσµα την εξώθηση των συναδέλφων στην ανεργία, την ανασφάλεια, τη 

«µαύρη» εργασία, την αποδοχή κατάπτυστων εργασιακών όρων και συνθηκών. 
 
Το ∆.Σ. της ΕΣΠΗΤ υπογραµµίζει, µε πάγια αρχή της ότι η εργασία µε ∆ΠΥ αποτελεί 
κρυφή –και παντελώς στερούµενη δικαιωµάτων- µισθωτή εργασία: 
 

•  Σε µια  περίοδο που τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα όλων µας τελούν 

υπό διαρκή και γενικευµένο κατακερµατισµό, η ανάγκη συλλογικής –

συντονισµένης δράσης είναι περισσότερο επιτακτική και αναγκαία από ποτέ.  

• Οι εργαζόµενοι µε ∆ΠΥ στο χώρο του περιοδικού ηλεκτρονικού Τύπου 

αγωνίζονται µαζί µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους ενάντια στην εντεινόµενη 

εργασιακή και οικονοµική λεηλασία της εργασίας µε µπλοκάκι 

• Καλεί τα µέλη της που εργάζονται µε ∆ΠΥ να συµµετάσχουν στη συγκέντρωση 

διαµαρτυρίας την ερχόµενη ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 10.00 π.µ. στο 

υπουργείο Οικονοµικών(Κ.Σερβίας 10, Σύνταγµα).  
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