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Αλαθνίλσζε 
 

Δλώ ην πξσηνθαλέο θύκα αθξίβεηαο ζαξώλεη ηε ρώξα θαη νη εξγαδόκελνη έρνπλ θηάζεη ζηα όξηα ηεο 

θησρνπνίεζεο θαη ηεο εμαζιίσζεο, ε Κπβέξλεζε, κέζσ δηαξξνώλ ζηνλ ηύπν, αλαθνηλώλεη δήζελ απμήζεηο 

ζηνπο κηζζνύο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

Βαθηίδεη αύμεζε ην «πάγσκα» ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην Γεκόζην θαη ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο γηα ην 2023(!), ηε ζηηγκή πνπ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ην έρεη θάλεη, εδώ θαη δπν ρξόληα, θαη 

κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ ύςνπο εηζνδήκαηνο! 

Γηα ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο είλαη ινγηθό θαη δίθαην λα πιεξώλνπλ εηζθνξά 

αιιειεγγύεο όζνη έρνπλ εηήζην εηζόδεκα 13.000€ θαη πάλσ ζηνλ δεκόζην ηνκέα, αιιά λα απαιιάζζνληαη 

από ηελ εηζθνξά, ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, εηζνδήκαηα ύςνπο 100.000€ ή 200.000€ από επηρεηξήζεηο! 

Σαπηόρξνλα, ε Κπβέξλεζε εμήγγεηιε έλα «επέιηθην» κπόλνπο απόδνζεο, ην νπνίν, όπσο ιέεη, ζα 

εθαξκνζζεί πηινηηθά από θέηνο ζε 6.000 ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, από ηνπο 565.000 πνπ ππεξεηνύλ 

ζπλνιηθά! 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηελ Κπβέξλεζε λα αθήζεη ηα 

επηθνηλσληαθά ηερλάζκαηα θαη λα πξνρσξήζεη ζε πξαγκαηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Γηεθδηθνύκε άκεζα: 

 Αύμεζε ζηνπο κηζζνύο καο, ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ όζν ε αύμεζε ηνπ ΑΕΠ 

 Επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη ηνπ 14νπ κηζζνύ 

 Καηάξγεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο 

 Αθνξνιόγεην ζηα 12.000€ 

 Μηζζνινγηθό μεπάγσκα ηεο δηεηίαο 2016-2017 

Γηεθδηθνύκε: 

Σελ θαηάξγεζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ 2015 (Ν.4354/2015 ησλ ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ), πνπ «πάγσζε» ηνπο 

κηζζνύο σο ην 2022 θαη ηελ ςήθηζε ελόο λένπ κηζζνινγίνπ πνπ ζα αίξεη ηηο πεξηθνπέο ησλ κλεκνλίσλ θαη ζα 

αλαγλσξίδεη έκπξαθηα ηνλ ξόιν θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

 

ΑΤΞΗΕΘ ΣΟΤ ΜΘΘΟΤ ΜΑ ΓΘΑ ΝΑ ΖΟΤΜΕ ΜΕ ΑΞΘΟΠΡΕΠΕΘΑ! 

 

 

      Γηα ην Γ.. 
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