
 

 

 

 

H κυβέρνηση μεθοδεύει… 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Με ταξική ενότητα κι αγώνα διαρκείας  

ν’ ανατρέψουμε τα σχέδια τους 

Απαιτούμε ουσιαστικά μέτρα για την υγιεινή και την 

ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

 

 Κατάργηση των νόμων που αύξησαν τα όρια ηλικίας για τη σύνταξη.  

 Όχι στην εντατικοποίηση, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Προσλήψεις 
μονίμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες. Καμία απόλυση εργαζομένου. 
Όχι στις ελαστικές και προσωρινές προσλήψεις.  

 Καμία αλλαγή προς το χειρότερο στο καθεστώς των Βαρέων και του 
ανθυγιεινού επιδόματος. Ένταξη και άλλων 
ειδικοτήτων στα Βαρέα.  

 Αύξηση στον μισθό και την υπερωριακή 
εργασία. Άμεσο ξεπάγωμα των μισθολογικών 
κλιμακίων. Να χορηγηθούν τα προβλεπόμενα 
κλιμάκια άμεσα σε όλους του υπαλλήλους. 
Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός 
χρόνος της διετίας 2016-2017 στη 
μισθολογική εξέλιξη, που αυθαίρετα η 
κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει 
καταργήσει.  

 Ενσωμάτωση του ανθυγιεινού επιδόματος στο βασικό μισθό. Όχι στην 
επιδοματική πολιτική.  

 Να δοθούν ΤΩΡΑ τα Μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από το Ν. 
3660/2008 άρθρο 4, παρ.3, και έχουν παγώσει με τα μνημόνια, στους 
εργαζόμενους που έχουν συμπλήρωση πέντε, δέκα, δεκαπέντε χρόνια 
πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά.  

 

 



 

 

 

για τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά μας 

Αύξηση στους μισθούς ΤΩΡΑ για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Συλλογική 
σύμβαση εργασίας που θα περιλαμβάνει όλα τα μισθολογικά και εργασιακά 
δικαιώματα των εργαζομένων.  

Ο βασικός μισθός του πρωτοδιόριστου  στην Υ.Ε κατηγορία να μην είναι 
κάτω από 900 ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση σε όλες τις κατηγορίες. Αλλαγή 

μισθολογικών κλιμακίων  κάθε δυο χρόνια για όλες τις κατηγορίες . Επαναφορα 
του 13ου και 14ου μισθού.  Μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον 
ιδιωτικό τομέα. Αύξηση της  οικογενειακής παροχής,  της αμοιβής της 
υπερωριακής, της νυκτερινής απασχόλησης και των αργιών.  

Μείωση του Χρόνου εργασίας και των ορίων ηλικίας για την σύνταξη, για 
να δημιουργηθούν άμεσα νέες θέσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στην επιστήμη 
και την τεχνολογία δίνουν τρομερές δυνατότητες για τη βελτίωση των όρων 
εργασίας και της ζωής του κόσμου της εργασίας. 

Μείωση του χρόνου εργασίας άμεσα.  35 ώρες εργασία την πενθήμερη 
εβδομάδα. Στην προοπτική του 30ωρου .  30 ώρες στα Βαρέα στην προοπτική 
των 25 ωρών. Σύνταξη στα 35 χρόνια εργασίας  χωρίς όριο ηλικίας. Σύνταξη στα 
60 χρόνια. Στα Βαρέα και ανθυγιεινά, σύνταξη  στα 30 χρόνια εργασίας χωρίς 
όριο ηλικίας. Σύνταξη 55 χρόνια. Κατάργηση όλων των μνημονιακων 
αντασφαλιστών νόμων που αύξησαν τα όρια ηλικίας και συρρίκνωσαν τις 
συντάξεις. 

ΜΟΝΙΜH ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Όλοι οι άνεργοι και εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην μόνιμη σταθερή εργασία με 
δικαιώματα και αξιοπρεπή μισθό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Ενιαία εργασιακή σχέση για όλους όσους εργάζονται στο δημόσιο. Μόνιμη 
σταθερή εργασία, με ενιαία δικαιώματα και μισθό  για όλους. Είτε εργάστηκαν είτε 
όχι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Κατάργηση και απαγόρευση των ελαστικών 
σχέσεων εργασίας και των προγραμμάτων υπερεκμετάλλευσης των ανέργων (π.χ. 
κοινωφελή εργασία) .  

 

 
ΟΧΙ στον υποταγμένο συνδικαλισμό 

ΟΧΙ στις κομματικές περιχαρακώσεις 



Στην Ταξική ενότητα  
η Δύναμη 

Στους ανυποχώρητους αγώνες  

η ελπίδα  
 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να συναινέσουμε στα μνημόνια διαρκείας που μας επιβάλουν 

κυβερνήσεις, Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., στην ισοπέδωση μισθών, συντάξεων, ασφάλισης, 

δημόσιας παιδείας και υγείας, κοινωνικών κι εργατικών δικαιωμάτων.  

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ την υποτίμηση της εργασίας  και της ζωής μας. 

ΔΕ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΜΕ τη φτώχεια, την εργασιακή ανασφάλεια, τα προγράμματα 

ανακύκλωσης κι υπερεκμετάλλευσης των ανέργων.  

 

Απαιτούμε 

 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                            

 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΜΙΣΘΟ 

για όλους τους 

εργαζόμενους σε 

ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα 

 ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ  

 ΜΑΖΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ  

 

 

 
 

 
 

 



ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ                                                                     
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ενισχύουμε την Ανεξάρτητη Ταξική  

Ενότητα και Δράση  

για να έχουν αποτέλεσμα οι αγώνες μας 
 

 

 
 

ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ με τον 
κατεστημένο, υποταγμένο, κυβερνητικό, 
εργοδοτικό, δημαρχιακό  συνδικαλισμό,  
την κομματική περιχαράκωση 

ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ  
η αδράνεια, η απογοήτευση,  
η υποταγή 

ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ σε ρεύμα εργατικής 
αντεπίθεσης  και δράσης για την 
ανατροπή των βάρβαρων πολιτικών 

diktuoergazomenonota@gmail.com 


