
Μέλος -ΓΣΕΕUNI

Ψαρών 2 - Πλ.Καραϊσκάκη
10437 Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ: (210) 5239001 - 5239766      5231619Fax:
E-mail: oiye@otenet.gr           http://www.oiye.gr

 

Αθήνα, 22/2/2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΛΕΒΑΡΗ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ 

για την προάσπιση της εργασίας μας, για την προστασία της υγείας μας,  

ενάντια στην ακρίβεια 

 
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος καλεί τα σωματεία μέλη της 

καθώς και τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, το Σάββατο 

στις 26 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, 

προστασίας της υγείας και της ζωής μας.  
Μέσα στην λαίλαπα που επιφέρει η πανδημία στις ζωές όλων μας, με ένα 

παρηκμασμένο σύστημα δημόσιας υγείας και χωρίς να παίρνονται πρόσθετα 

μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στους παιδικούς 
σταθμούς, στις συγκοινωνίες, καθημερινά μετράμε δεκάδες νεκρούς. Τώρα 

περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να εντείνουμε τους αγώνες μας, υποχρέωση 

μας ως συνδικάτα είναι να αγωνιστούμε ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
που οδηγούν σε απολύσεις, στο κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

στην εξαθλίωση των εργαζομένων. Αγώνας ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές 

για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής, ενάντια στην ακρίβεια σε είδη πρώτης 

ανάγκης, ενέργεια, καύσιμα  και ενάντια στη φοροληστρική πολιτική που 
επιβάλλεται καθημερινά. 

 

Διεκδικούμε: 

 

 Όχι στις απολύσεις και τις αναστολές συμβάσεων. 
 Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζόμενων 

 Κάλυψη όλων των εργαζόμενων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

Επαναφορά όλου του πλαισίου του ΟΜΕΔ (διαιτησία) 

 Μείωση των τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, φυσικό αέριο, νερό, 
τηλεπικοινωνίες και όλα τα είδη πρώτης ανάγκης.  

 Μείωση των έμμεσων φόρων, ΦΠΑ φόρων καυσίμων και κατάργηση  του ΓΙΑ ΤΑ 

ΛΑΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. 
 Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά και λαϊκά 

νοικοκυριά. 

 Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, τις 
συγκοινωνίες, τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς. Ενίσχυση του δημοσίου 

συστήματος υγείας. 

 Κάτω τα χέρια από τα εργατικά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. 

 
ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Για την ΟΙΥΕ 

  

 
 
 


