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ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

Προς: Τους Συλλόγους-μέλη μας
για την ενημέρωση των συναδέλφων μας

Διακήρυξη για την εργατική Πρωτομαγιά 2022

Συνάδελφοι,
Η 1η Μαΐου είναι για τον κάθε εργαζόμενο, μία μέρα συμβολική αλλά
ταυτόχρονα και μνήμης, για τους αγώνες που δόθηκαν από το Εργατικό
Κίνημα για την καθιέρωση του 8ώρου, των Συλλογικών Συμβάσεων
εργασίας, την δημόσια κοινωνική ασφάλιση, την υπεράσπιση της
μητρότητας, τον σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, της
υποχρεωτικής

χορήγησης κανονικής αδείας, την απρόσκοπτη

πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά αλλά και στη δωρεάν παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών στην Υγεία, στην Παιδεία και στον Πολιτισμό.
Παρότι έχουν παρέλθει 136 ολόκληρα χρόνια από την εξέγερση των εργατών του
Σικάγο του 1886, το πνεύμα και το περιεχόμενο εκείνου του αγώνα, παραμένει
σήμερα επίκαιρο περισσότερο από ποτέ, καθώς σε όλα αυτά τα χρόνια της
οικονομικής κρίσεως που βιώσαμε κι εξακολουθούμε να βιώνουμε στο πετσί μας,
διακυβεύονται από τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές και ιδίως της σημερινής,
δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί κυριολεκτικά με αίμα.
Έλαχε στη δική μας γενιά να τα προασπίσουμε και να τα διαφυλάξουμε, όχι μόνο για
τον εαυτό μας, αλλά πρωτίστως για τις γενιές που έπονται. Στα πλαίσια αυτά η
Ομοσπονδία μας, συμμετέχει στις δράσεις αλλά και στο πλαίσιο που έχει θέσει το
τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο η ΑΔΕΔΥ, και:

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
•
Άμεσες αυξήσεις στους μισθούς μας, τουλάχιστον στο επίπεδο της αύξησης
του ΑΕΠ και του πληθωρισμού
•

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

•

«Ξεπάγωμα» του Μισθολογικού Κλιμακίου της διετίας 2016 – 17

•

Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ

•

Επαναφορά του 13ου & 14ου μισθού

•

Αύξηση κι επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας.

•

Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση του. Μέτρα υγιεινής κι

ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
•

Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του υγειονομικού

προσωπικού.
•

Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς και

κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.
•
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά
κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας,
της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.
•

‘Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων φορέων κι οργανισμών.

Ταυτόχρονα σας καλούμε στη συγκέντρωση των συνδικάτων (ΑΔΕΔΥ-ΕΚΑ), που θα
γίνει την Κυριακή 1η του Μάη 2022 και ώρα 11:00, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Αντωνακάκης

ΟO Γεν. Γραμματέας

Αντώνιος Νικολόπουλος

