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Αρ. Πρωτ.:  415/2022           Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2022   

 

                                                                          Προς: Τους Συλλόγους-μέλη μας 

                                                                            για την ενημέρωση των συναδέλφων μας    

                                                      

 

           ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ 

 

Συνάδελφοι,   

Η Ομοσπονδία μας, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της τριτοβάθμιας 

συνδικαλιστικής μας οργάνωσης της ΑΔΕΔΥ,  καθώς  και των άλλων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα, συμμετέχει 

ενεργά στην 24ώρη Πανελλαδική Γενική 

Πανεργατική Απεργία της 9ης  Νοεμβρίου 2022 και 

στην συγκέντρωση που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 

11:00 το πρωί, καθώς και σε όλες τις άλλες δράσεις 

που έχουν αποφασιστεί από τα περιφερειακά 

Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.  

Καλούμε δε, ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους μας, να 

συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις αυτές, 

διεκδικώντας:  

• Αυξήσεις στους μισθούς μας, τουλάχιστον αντίστοιχες με την αύξηση του ΑΕΠ 

και του πληθωρισμού, 

• Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από 1/1/2021 όπως έγινε και στον 

ιδιωτικό τομέα 

http://www.poseefka.gr/


• «Ξεπάγωμα» της διετίας 2016 – 17 για την μισθολογική μας εξέλιξη,  

• Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ 

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού 

• Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης κι ανθυγιεινής εργασίας.  

• Στήριξη του Ε.Σ.Υ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

στους χώρους εργασίας.  

• Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν.4808/21) 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 και ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της 

Παιδείας, του ΕΦΚΑ,  

• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας και φραγμό σε κάθε διαδικασία που 

φαλκιδεύει τα δικαιώματά μας, 

• Όχι σε κάθε είδους ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων. 

 

                                                    ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ  

                       ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  

                    ΚΑΙ ΣΤΑ  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ  

                                      ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΜΕ  

                                        ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !  

                          Δεν Αντέχουμε άλλο ! 

 

                         
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

           Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Δημήτριος Αντωνακάκης                        Αντώνιος Νικολόπουλος 


