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Πρωτομαγιά 2022 

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας 

Η 1η του Μάη είναι ένα σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλου του 

κόσμου για τη χειραφέτηση τους, για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι μέρα 

μνήμης και τιμής για εκείνους που θυσιάστηκαν, που έδωσαν ηρωικούς αγώνες για 

τις κατακτήσεις μας. Κατακτήσεις, που συστηματικά κυβερνήσεις σε όλο τον κόσ-

μο και τη χώρα μας, προσπαθούν να ακυρώσουν. 

Οι τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια αλλά και σε όλα τα βασικά είδη κατανά-

λωσης οδηγούν τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση. Δέκα χρόνια παγωμένων α-

ποδοχών είναι αρκετά. Ο μισθός μας εξανεμίζεται από τον πληθωρισμό και τις 

ληστρικές αυξήσεις. Οι εκτός έδρας μετακινήσεις χρηματοδοτούνται από την τσέπη 

μας. Οι τεράστιες ευθύνες που αναλαμβάνουμε δεν αποζημιώνονται. Οι νεοπροσ-

λαμβανόμενοι Μηχανικοί αμείβονται με μόλις 750 € το μήνα. Η κατάσταση αυτή δε 

μπορεί να συνεχιστεί άλλο.  Μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους Δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα απεργούμε, διαδηλώνουμε και διεκδικούμε: 

 Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την 

    αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού για να ζούμε με αξιοπρέπεια 

 Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 

 Ξεπάγωμα του κλιμακίου της διετίας 2016 – 17 

 Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ 

 Επαναφορά 13ου– 14ου μισθού 

 Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και 

στους μηχανικούς 

 Αναπροσαρμογή των εκτός έδρας αποζημιώσεων σύμφωνα με τις προτάσεις 

μας 
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 Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

στους χώρους εργασίας Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του 

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 στις ΥΔΟΜ, Τεχνικές Υπηρεσίες 

 Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες 

 

Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν τα Εργατικά Συλλαλητήρια της 

1ης Μάη σε όλη τη χώρα 

 

 


