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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

24σξε Γεληθή Παλειιαδηθή Απεξγία 

Πέκπηε 10 Ινπλίνπ 2021 

 

Σπλάδειθνη, 

Σςμμεηέσοςμε δπλακηθά ζηην 24σξε απεξγία πος έσει 

πποκηπύξει η ΑΓΔΓΥ για ηην Πέκπηε 10 Ινπλίνπ 2021 ενάνηια ζηο 

αληηιατθό κι αληεξγαηηθό λνκνζρέδην για ηα εξγαζηαθά. 

Με ηο καηαηεθέν νομοζσέδιο και ζε ζςνδςαζμό με επιμέποςρ 

πςθμίζειρ πος ήδη έσοςν ζεζκνζεηεζεί, ππουθείηαι η ζςνολική 

αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ όπυρ ηιρ ξέποςμε μέσπι ζήμεπα, 

καηαπσάρ ζηον ηδησηηθό ηομέα και ζηη ζςνέσεια και ζηο δεκόζην. 

Δε θα επιζηπέτοςμε ζε ζςνθήκερ επγαζίαρ πος με αγώνερ οι 

επγαζόμενοι ηος 19
ος

 και ηος 20
ος

 αιώνα ανέηπεταν. 

Η ζυή μαρ έσει αλλάξει ακεηάθιεηα. 

Η πξνάζπηζε ηυν καηοσςπυμένυν εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ 

είναι ζηόρνο και ππνρξέσζε ηος κάθε επγαζόμενος. 

 Κάησ ηα ρέξηα από ην 8σξν θαη ηελ απεξγία  

 Κάησ ηα ρέξηα από ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο  

 Όρη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ Σ.ΔΠ.Δ.  

 Κάησ ηα ρέξηα από ηηο θαηαθηήζεηο καο  

Παπάλληλα, με νκόθσλε απόθαζη ηος Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ζηιρ 

25.05.2021 δηεθδηθνύκε:  

 ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ησλ Υπεξεζηώλ καο 

και ηε δηαζθάιηζε ησλ ακνηβώλ καο από ηον κίνδςνο ενόρ 

κηζζνινγίνπ αζαλζέξ πος θα καθοπίζεηαι και θα ανακαθοπίζεηαι 

από κανονιζηικέρ ππάξειρ ηος διοικηηή,  

 ηελ απνδνρή ησλ νκόθσλσλ ζέζεσλ ησλ ηεισλεηαθώλ 

ππαιιήισλ γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηαζθάιηζε κηα 

αμηνθξαηηθήο, δηαθαλνύο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο,  

 ηε κηζζνινγηθή ζύγθιηζε ζηα 850.00€, 



 

 ηελ θαηνρύξσζε ησλ θαηώηεξσλ ακνηβώλ ζηα 600.00 €,  

 ηελ αλακόξθσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Βαζκνινγίνπ ηεο 

ΑΑΓΔ πνπ ζεζπίδνπλ ηε κηζζνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο κε θξηηήξηα πνπ δελ απνηππώλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, νύηε αληαπνθξίλνληαη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηεισλεηαθνύ θιάδνπ,  

 ηελ θαηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηνπο λένπο 

ζπλαδέιθνπο,  

 ηελ απνρώξεζή καο από ηελ ΑΑΓΔ θαη ηελ επαλέληαμή καο 

ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ,  

 ηελ θαηαβνιή ησλ ΓΔΤΔ,  

 ηελ θαηάξγεζε ηνπ αξ. 159 ηνπ εζληθνύ ηεισλεηαθνύ θώδηθα 

 Απνξξίπηνπκε ηελ θαζηέξσζε ηνπ αηνκηθνύ κηζζνύ θαη ηελ 

αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ. 

Σςμμεηέσοςμε δςναμικά ζηην 24σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε γηα ηηο 

10 ηνπ Ινύλε. 

Μπποζηά ζε αςηό ηο αληεξγαηηθό λνκνζρέδην – ιαηκεηόκν για 

ηα δηθαηώκαηα και ηιρ θαηαθηήζεηο μαρ έσοςμε ηην ππνρξέσζε να 

ανηιδπάζοςμε έηζι ώζηε λα κελ ςεθηζηεί κι αν ακόμη τηθιζηεί, λα 

αλαηξαπεί. 

ΟΛΔΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΕΙ δίνοςμε ηο «παπών» ζηην απεξγία ηηρ 10εο 

Ινπλίνπ και ζηα ζπιιαιεηήξηα ζε όλερ ηιρ πόλειρ ηηρ σώπαρ. 

 

Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση 

στις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος. 

 

 



 


