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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ 24σξε 

παλειιαδηθή απεξγία, πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Α.Δ.Ε.Δ.Τ., ηελ Σετάρτη 14 Νοεμβρίοσ 2018. 
 

Αγσληδόκαζηε γηα: 
  
1. Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο. Τπνινγηζκό ηεο δηεηίαο 2016 θαη 2017 ζηε 

κηζζνινγηθή εμέιημε. Νέν κηζζνιόγην γηα ην 2019 πνπ ζα απνθαζηζηά ζηαδηαθά ηα 

εηζνδήκαηα, ζα αίξεη ηηο αδηθίεο θαη ζα επαλαθέξεη ηνλ 13ν θαη 14ν κηζζό. 

2. Καηάξγεζε ηνπ Νόκνπ Καηξνύγθαινπ (λ.4387/2016) γηα ην αζθαιηζηηθό θαη όισλ ησλ 

αληηαζθαιηζηηθώλ – αληηζπληαμηνδνηηθώλ λόκσλ. ηαδηαθή απνθαηάζηαζε όισλ ησλ 

ζπληάμεσλ. 

3. Να ζηακαηήζεη ε θνξνινγηθή επηδξνκή θαη ε θαηαιήζηεπζε ηνπ εηζνδήκαηόο καο. 

Αθνξνιόγεην ζηα 12.000 επξώ. Καηάξγεζε ηνπ ΕΝΦΘΑ. Μείσζε ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ 

ΦΠΑ ζην 15%. 

4. Πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ, γηα λα θαιπθζνύλ όια ηα νξγαληθά θελά (Παηδεία, 

Τγεία, Απηνδηνίθεζε, Αζθαιηζηηθά Σακεία, Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο θηι). Καηάξγεζε ηεο 

ειαζηηθήο, ελνηθηαδόκελεο θαη εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο. Μόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα 

όινπο. Όρη ζηηο απνιύζεηο ζπκβαζηνύρσλ ζπλαδέιθσλ. 

5. Επέθηαζε, αύμεζε θαη κε πεξηθνπή από θαλέλαλ εξγαδόκελν ηνπ επηδόκαηνο επηθίλδπλεο 

θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, πνπ ην ιακβάλεη ζήκεξα. Επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ησλ βαξέσλ – 

αλζπγηεηλώλ ζην Δεκόζην κε επλντθέο ξπζκίζεηο ζηα όξηα ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηνλ ρξόλν 

εξγαζίαο. Λήςε κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο. 

6. Καηάξγεζε ηεο ηξνπνινγίαο Γεξνβαζίιε (άξζξν 24
Α
 ηνπ λ.4396/2016) γηα ηελ 

αμηνιόγεζε. πλέρηζε ηεο απεξγίαο – απνρήο. 

7. Όρη ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο δεκνζίσλ νξγαληζκώλ, θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ζηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ Όρη ζηελ εθρώξεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο 

ζην Τπεξηακείν. Αύμεζε ησλ θνηλσληθώλ δαπαλώλ γηα Τγεία, Παηδεία, αζθάιηζε, 

θνηλσληθή πξνζηαζία θαη πεξηβάιινλ. 

8. Καλέλαο πιεηζηεξηαζκόο ιατθήο θαηνηθίαο θαη πεξηνπζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

απνδεδεηγκέλα αδπλαηνύλ λα πιεξώζνπλ. 

9. Καηάξγεζε ηεο δηάηαμεο γηα ην 50%+1 γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα απεξγία.  

10. Καηάξγεζε όισλ ησλ κλεκνληαθώλ λόκσλ. 
 

Απεργιακή σσγκέντρωση στην Πλατεία Κλασθμώνος, ώρα 11:00πμ 
 

 

Σο Δ. 
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