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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΣΙ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2022 

 
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
Η Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ ΠΟΕ. ΔΟΤ ςασ καλεί όλουσ να ςυμμετζχετε μαηικά 

ςτθν 24ωρθ Γενικι Πανελλαδικι Απεργία τθσ 9θσ Νοεμβρίου, από κοινοφ με το ςφνολο 
του Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου τομζα, με βαςικά αιτιματα: 

«Αυξιςεισ ΣΩΡΑ ςτουσ μιςκοφσ μασ για να ηοφμε με αξιοπρζπεια» 
«Άμεςθ ςτελζχωςθ των Τπθρεςιϊν μασ με νζο, μόνιμο προςωπικό» 

 

Σα τελευταία δϊδεκα χρόνια ,οι εργαηόμενοι ςτον κλάδο μασ υπζςτθςαν 
μιςκολογικζσ περικοπζσ που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ  ξεπζραςαν το 50%. Παράλλθλα με 
τισ μειϊςεισ ςτο μιςκό μασ, καταργικθκε ο 13οσ και 14οσ μιςκόσ, πάγωςε θ διετία 
2016 -17 για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ, μειϊκθκε το αφορολόγθτο. Κι ενϊ θ κυβζρνθςθ 
πανθγυρίηει για τθν ζξοδο από τθν ενιςχυμζνθ εποπτεία και τα μνθμόνια, καμία 
ουςιαςτικι αφξθςθ δεν προβλζπεται για τουσ μιςκοφσ των Δθμοςίων Τπαλλιλων, 
τθν ϊρα που ο πλθκωριςμόσ εξανεμίηει το ειςόδθμά μασ, με ποςοςτά άνω του 11%. 
Οι Κυβερνθτικζσ εξαγγελίεσ για τθν κατάργθςθ τθσ μιασ από τισ κρατιςεισ για τθν 
ειςφορά αλλθλεγγφθσ (ενϊ παραμζνει θ δεφτερθ) και θ κατάργθςθ τθσ παρακράτθςθσ 
1% υπζρ του Σαμείου Προνοίασ Δθμοςίων Τπαλλιλων (ΕΦΑΠΑΞ), δεν είναι αρκετζσ για 
να ανταποκρικοφν οι εργαηόμενοι ςτο αυξανόμενο κφμα ακρίβειασ και το τςουνάμι τθσ 
ενεργειακισ κρίςθσ που μαςτίηει όλο τον πλανιτθ.  
Επιπλζον ςτισ υπθρεςίεσ μασ υπάρχουν εργαηόμενοι που δεν λαμβάνουν τθν 
προςωπικι διαφορά (ΔΟΕ -ΚΣΗΜΑΣΙΚΕ) και αυτό εντείνει ακόμθ περιςςότερο το 
πρόβλθμα αφοφ τουσ εξωκεί ςε οικονομικι εξακλίωςθ, παγιϊνοντασ  μια κατάφωρθ 
αδικία ςε βάροσ τουσ.  

Σθν ίδια ςτιγμι, ο αρικμόσ των υπθρετοφντων Τπαλλιλων ςτισ υπθρεςίεσ τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. βαίνει ςυνεχϊσ μειοφμενοσ, οδθγϊντασ τισ Τπθρεςίεσ μασ ςε κακεςτϊσ 
ακραίασ υποςτελζχωςθσ, ενϊ οι διοικοφντεσ αρκοφνται ςτθν εξαιρετικά χρονοβόρα 
διαδικαςία προςλιψεων μζςω ΑΕΠ και μάλιςτα με αρικμό νεοειςερχομζνων πολφ 
μικρότερο από τον αρικμό αυτϊν που ζχουν αποχωριςει τα τελευταία χρόνια. Και ενϊ 
θ ψθφιοποίθςθ οριςμζνων φορολογικϊν λειτουργιϊν προχωρά, τα αποτελζςματά τθσ 
δεν είναι τόςο εμφανι όςο οριςμζνοι κα ιλπιηαν, με αποτζλεςμα οι ςυνάδελφοι να 
επωμίηονται ςυνεχϊσ αυξανόμενο όγκο εργαςίασ, ςε επίπεδα που κακιςτά τθν 
εργαςιακι τουσ κακθμερινότθτα ανυπόφορθ.!!! 
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
Δεν κα δεχτοφμε να ςυνεχίςουμε να πλθρϊνουμε εμείσ τισ τεράςτιεσ αυξιςεισ ςτο 
ρεφμα, ςτο πετρζλαιο, ςτο φυςικό αζριο, ςτο ψωμί και ςε όλα τα είδθ πρϊτθσ 
ανάγκθσ. Η Γενικι Πανελλαδικι Απεργία τθσ 9θσ Νοεμβρίου ζχει ωσ ςτόχο να κζςει 



τζρμα ςε αυτι τθν πολιτικι. ιμερα, με επίςθμο πλθκωριςμό πάνω από 11%, είναι θ 
ϊρα να διεκδικιςουμε να ηοφμε με αξιοπρζπεια από τον μιςκό μασ. Είναι ϊρα να 
ποφμε όλοι μαηί ΦΣΑΝΕΙ ΠΙΑ! 
  Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Η Κυβζρνθςθ, εκμεταλλευόμενθ τθν πανδθμία, όχι μόνο περιορίηει και 
φαλκιδεφει τισ κατακτιςεισ των εργαηομζνων, αλλά καταργεί και κεμελιϊδθ 
ςυνταγματικά μασ δικαιϊματα, όπωσ το δικαίωμά μασ ςτθν απεργία. Με τον Νόμο 
4808/21, γνωςτό ωσ Νόμο Χατηθδάκθ, κατάργθςε ζναν εμβλθματικό Νόμο (τον Ν. 
1264/82), τον προοδευτικότερο και δθμοκρατικότερο νόμο ςτθν Ευρϊπθ για τα 
εργαςιακά. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τθν ψιφιςθ του Ν.4808/21 όλεσ οι απεργίεσ, από 
τον επτζμβρθ του ϋ21 μζχρι ςιμερα, κθρφχκθκαν από τα δικαςτιρια παράνομεσ και 
καταχρθςτικζσ. Τπουργοί τθσ ςθμερινισ Κυβζρνθςθσ καταφεφγουν ςτα δικαςτιρια για 
να κθρυχκοφν παράνομεσ οι απεργίεσ, πράγμα πρωτοφανζσ για το πολιτικό ςφςτθμα, 
από τθ μεταπολίτευςθ και μετά.  Γι’ αυτό θ κατάργθςθ του Νόμου Χατηθδάκθ και θ 
επαναφορά του Ν.1264/82 είναι ηιτθμα τιμισ, αλλά και ουςίασ για το 
ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 
  

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 
 Αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ μασ, άμεςα, τουλάχιςτον ίςεσ με τθν  αφξθςθ του 
πλθκωριςμοφ 
 Άμεςθ χοριγθςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ ςτο ΤΠΟΙΚ για όςουσ δεν τθν 
λαμβάνουν.  
 Άμεςα προςλιψεισ νζου, μόνιμου προςωπικοφ ςτισ Τπθρεςίεσ μασ 
 Κατάργθςθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. με παράλλθλθ επανζνωςθ των Τπθρεςιϊν μασ υπό τθν 
ευκφνθ του Τπουργείου Οικονομικϊν 
 Κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ από 01/01/21 όπωσ ζγινε και ςτον ιδιωτικό 
τομζα 
 Κατάργθςθ του ςυνόλου τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ (2% επί του ςυνόλου των 
αποδοχϊν). 
 Ξεπάγωμα τθσ διετίασ 2016 – 17 
 Αφορολόγθτο ςτισ 12.000 ευρϊ 
 Επαναφορά 13ου – 14ου μιςκοφ 
 Κατάργθςθ του Νόμου Χατηθδάκθ (Ν4808/21) 
 Σαυτόχρονα, λζμε όχι ςτισ ιδιωτικοποιιςεισ Δθμόςιων οργανιςμϊν και φορζων 

 

ΟΛΕ και ΟΛΟΙ ςτθν ΑΠΕΡΓΙΑ τθν Σετάρτθ 9 Νοεμβρίου 
για να μποροφμε να ηοφμε με αξιοπρζπεια από τον μιςκό μασ! 

  
Συγκζντρωςη ςτην Πλατεία Κλαυθμώνοσ, ώρα 11.00πμ 

 

                                    ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

              
     Η ΠΡΟΕΔΡΟ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
ΕΙΡΗΝΗ ΤΦΑΝΣΗ                         ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΡΕΝΗ  


