
 
στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ ανήκουν τα σωματεία:  Γ.Γ.Υ. - Υ.Π.ΕΝ. - Σ.Ε.ΚΤ. – Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. - Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 24ωρη   

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 του ΝΟΕΜΒΡΗ 2022 

Συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11.00πμ 

 

 «Αυξήσεις ΤΩΡΑ στους μισθούς μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια». 

ΧΩΡΙΣ VOUCHERS και PASS που καταλήγουν στις τσέπες των ιδιωτών της ενέργειας 

για να διατηρούν την τιμή ρεύματος και τα κέρδη τους ψηλά. ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.  

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ  

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΑΣ   

 ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ 

 ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ 

 ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

 ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

Στόχος της κυβέρνησης η συνέχεια των μνημονιακών πολιτικών ας θυμηθούμε τη ρήση της 

Νέας Δημοκρατίας «Εάν δεν υπήρχαν τα μνημόνια, θα έπρεπε να τα εφεύρουμε». 

Η εξαθλίωση, η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση που ξεκίνησε θα είναι χειρότερη από τα 

μνημονιακά χρόνια. Με πενταπλάσια αύξηση του ρεύματος χωρίς την αντίστοιχη κατανάλωση, 

αύξηση βασικών ειδών διαβίωσης, ιδιωτικοποιήσεις π.χ. ΔΕΗ, αύξηση καυσίμων (όπου περίπου 

το 50% είναι φόρος στην τιμή του λίτρου), γεγονός που συμπαρασύρει ακόμη περισσότερο την 

αύξηση των προϊόντων.  

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. 3 χρόνια τώρα όχι μόνο δεν συζητά αυξήσεις στους μισθούς μας, αλλά 

προσπαθεί με ψέματα να παραπλανήσει την κοινωνία ότι δήθεν η κατάργηση της 

εισφοράς αλληλεγγύης και στο Δημόσιο από 1/1/2023 συνεπάγεται αυξήσεις στους 

μισθούς των εργαζομένων.  

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό 

αφού είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι που έχουν εισόδημα μέχρι: 

12.000€ τον χρόνο δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ αύξηση !!! 

13.000€ θα πάρουν αύξηση 1,83€/μήνα 

14.000€ θα πάρουν αύξηση 3,30€/μήνα 

15.000€ θα πάρουν αύξηση 5,50€/μήνα 



20.000€ θα πάρουν αύξηση 14,66€/μήνα 

Η κυβέρνηση εμπαίζει τους Δ.Υ. και παραπλανεί συνειδητά την ελληνική κοινωνία. 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της Ν.Δ. στοχοποιεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που, 

στα τρία τελευταία χρόνια, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Είναι αυτοί που κρατούν τη χώρα όρθια. 

Ένα θα είναι το αποτέλεσμα τον ερχόμενο χειμώνα, ΑΚΡΙΒΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, θα υπάρχουν πλέον και θύματα χωρίς υπερβολή. 

Οι εξελίξεις από τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν ένα άκρως 

δυσμενές αποτέλεσμα.  

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας : 

1. Δικαιολογεί την ακρίβεια η οποία ήρθε με τις επιλογές της πριν τον πόλεμο. 

2. Παίρνει μέτρα επιδοματικής πολιτικής με Vouchers Pass, νομιμοποιώντας την ασυδοσία 

και επιβάλλει ακόμη ποιο σκληρά μέτρα. Δηλώνοντας χωρίς ντροπή «όποιος δεν 

προσαρμοστεί θα πεθάνει».  

3. Με τις επιλογές της στα εθνικά θέματα, έγινε ως μη όφειλε, μέρος του προβλήματος. 

Με αλλαγές στον 1264/82, με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και την 

νομιμοποίηση της εργοδοτικής τρομοκρατίας, διαταράσσει όχι μόνο τις εργασιακές 

σχέσεις, τις Συνδικαλιστικές ελευθερίες, αλλά κάνει κάτι χειρότερο. 

Σε μια Κοινωνικά και Εθνικά Δύσκολη Περίοδο Διαταράσσει την Κοινωνική Συνοχή. 

Απαραίτητη για την αντιμετώπιση των Εθνικών Κινδύνων. 

Είναι η ώρα να πούμε όλοι μαζί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  

 Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του 

πληθωρισμού 

 Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από 01/01/21 όπως έγινε και στον ιδιωτικό 

τομέα 

 Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17 

 Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ 

 Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού 

 Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15. Όχι στις απολύσεις και 

στις αναστολές εργασίας του προσωπικού 

 Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) , καθώς και κατάργηση όλων των νόμων 

που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση 

 Ταυτόχρονα, λέμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.  

 


