
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Νο 15 

Αζήλα, 2  Ννεκβξίνπ 2022 
 

Ζ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΔΞΑΝΔΜΗΕΔΗ ΣΟΤ ΜΗΘΟΤ  

ΚΑΗ ΤΠΟΒΑΘΜΗΕΔΗ ΣΗ ΕΩΔ ΜΑ 

ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΓΔΝ ΑΝΣΔΥΟΤΝ ΑΛΛΑ ΒΑΡΖ 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΜΑΕΗΚΑ  

 

 ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΑΠΔΡΓΗΑ  

         ΣΖΝ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2022  

 

 ΣΑ ΤΛΛΑΛΖΣΖΡΗΑ ΣΩΝ ΤΝΓΗΚΑΣΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ  

       & Δ ΟΛΔ ΣΗ ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΛΔΗ ΣΖ ΥΩΡΑ 

 

Γηεθδηθνύκε: 
 

 Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο πξνζηαζίαο θαη αλάθηεζεο ηεο αγνξαζηηθήο 

καο δύλακεο. 

 Απνθαηάζηαζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηηο Δ. 

 Πξνζηαζία ηεο Δξγαζίαο θαη ηωλ εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ. 

 Γεκνθξαηία, δηθαηνζύλε, θνηλωληθή πξόνδνο. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  

 

Ζ ΟΣΟΔ θαη ζύζζωκν ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηνπ θιάδνπ ζηεξίδνπκε ελεξγά ηηο 

δηεθδηθήζεηο ηωλ εξγαδόκελωλ όιεο ηεο ρώξαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αθξίβεηαο.  

 

Ζ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΖ 9-11-2022 ΔΗΝΑΗ ΑΠΔΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΓΗΚΟΤ ΜΑ ΚΛΑΓΟΤ 
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Γηεθδηθνύκε:  

 

 Ζ Κπβέξλεζε λα εθαξκόζεη πνιηηηθέο θαη κέηξα νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ηωλ 

εξγαδόκελωλ θαη θάζε πνιίηε από ηελ θεξδνζθνπία θαη ηελ αηζρξνθέξδεηα. Με 

νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο αγνξέο αγαζώλ, ππεξεζηώλ θαη ελέξγεηαο.  

 Μέζα από ζπζηεκαηηθό θαη δηεπξπκέλν Κνηλωληθό Γηάινγν, κέηξα θαζνιηθήο 

πξνζηαζίαο απέλαληη ζηελ θξίζε. 

 Πιήξε απνθαηάζηαζε ηωλ ειεύζεξωλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεωλ,  νινζρεξή 

θαηάξγεζε ηεο κλεκνληαθήο ΠΤ 6/2012, θαζώο θαη όιωλ ηωλ δηαηάμεωλ θαη 

λνκνζεηεκάηωλ πνπ κέρξη ζήκεξα ζπζηεκαηηθά απνδπλακώλνπλ  θαη λαξθνζεηνύλ 

ηε ζέζε ηωλ εξγαδόκελωλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηα ζπιινγηθά ηνπο 

δηθαηώκαηα. Πιήξε κεηελέξγεηα θαη επέθηαζε ηζρύνο ηωλ πιινγηθώλ πκβάζεωλ 

Δξγαζίαο κέρξη ηελ ππνγξαθή λέαο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο.  

 ΟΥΗ ζηελ ζπξξίθλωζε ηνπ θιάδνπ. 

 Απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία από απνιύζεηο θαη άκεζε θαηάξγεζε θάζε αληίζεηεο 

λνκνζεηηθήο δηάηαμεο.  

 Δληζρπκέλν Κνηλωληθό Κξάηνο, κε νπζηαζηηθή ζηήξημε όιωλ ηωλ επάιωηωλ 

λνηθνθπξηώλ γηα λα έρνπλ ζηέγε, θαγεηό, ζέξκαλζε, πξόζβαζε ζε όια ηα 

απαξαίηεηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Πξνζηαζία όιωλ ηωλ δεκόζηωλ αγαζώλ  

(παηδείαο, πγείαο, ελέξγεηαο, ύδξεπζεο θιπ.). 

 Οινθιεξωκέλε πξνζηαζία ηεο πξώηεο θαηνηθίαο θαη νπζηαζηηθά κέηξα ελίζρπζεο 

γηα ηελ απόθηεζή ηεο, ώζηε λα θαιύπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο, 

ηδίωο ηωλ λέωλ δεπγαξηώλ.  

 Σξαπεδηθό ζύζηεκα κε αλαπηπμηαθό πξνζαλαηνιηζκό θαη θνηλωληθή δηάζηαζε, 

ζηήξηγκα ηεο αλάπηπμεο, ηωλ ηνπηθώλ θνηλωληώλ θαη ηεο ρώξαο. 

 Γίθαην θαη απνηειεζκαηηθό θνξνινγηθό ζύζηεκα. Μείωζε ηωλ ζπληειεζηώλ ΦΠΑ ζε 

βαζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

 Βηώζηκε αλάπηπμε γηα όινπο, ρωξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνύο.   



 3 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Δελ κπνξεί ζπλερώο λα αθξηβαίλνπλ ηα πάληα, κε ηνπο κηζζνύο, ηηο ζπληάμεηο, ηα 

πεξηζζόηεξα εηζνδήκαηα λα ράλνπλ ηελ αμία ηνπο θαη απηό λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ «θπζηνινγηθή 

παξάπιεπξε απώιεηα». 

Δελ κπνξεί έλαο πιεζσξηζκόο πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πξνζθνξάο αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ θαζώο θαη ζε εμόθζαικα θεξδνζθνπηθέο πξαθηηθέο, λα αληηκεησπίδεηαη 

απνζπαζκαηηθά, ηε ζηηγκή πνπ κεηώλεηαη δξαζηηθά ε αγνξαζηηθή δύλακε γηα ηελ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκπνιηηώλ καο.  

Όζνη ζήκεξα ζπληζηνύλ «εγθξάηεηα», αο ηελ εθαξκόζνπλ πξώηα ζηα ππεξθέξδε, ζηα 

θέξδε πνπ θνξνδηαθεύγνπλ θαη ζηνπο θνξνινγηθνύο παξαδείζνπο. 

Όζνη ζήκεξα θνβνύληαη, δήζελ, ζπηξάι «κηζζώλ-ηηκώλ», λα μαλαδνύλ ηα πξαγκαηηθά 

δεδνκέλα, ηελ θαηάζηαζε ζηελ θνηλωλία θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο. Ζ ρώξα δελ αληέρεη λέα 

αδηέμνδα ύθεζεο, λέα αδηέμνδα νηθνλνκηθήο θαη θνηλωληθήο ππνβάζκηζεο.  

Όζνη ζήκεξα ππνλνκεύνπλ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, 

νπζηαζηηθά δξνκνινγνύλ παξαπέξα δηεύξπλζε ηωλ αληζνηήηωλ, απνδπλάκωζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο  θαη ηωλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ.  

ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ  9-11-2022   

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΤΣΕΙ ΙΦΤΡΗ Η ΥΩΝΗ  

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΦΩΡΑ 

  

ΥΣΑΝΕΙ ΠΙΑ 

 

 ΔΕΝ ΘΑ ΜΑ ΥΟΡΣΩΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ  

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΚΡΙΗ  

 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ, ΠΑΛΕΤΟΤΜΕ, ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ  

ΓΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΑ 

 

υμμετέχουμε ΟΛΟΙ στην απεργία  

και στο υλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα,  

στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.00 το πρωί. 

Προσυγκέντρωση  Κοραή και ταδίου στις 10.30 το πρωί. 

 

 

        Με  ζπλαδειθηθνύο  ραηξεηηζκνύο, 
 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΓΗΩΡΓΟ ΜΟΣΗΟ                         ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΗΡΖ   


