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ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2023 αποφάσισε να 

απευθύνει κάλεσμα οργάνωσης του αγώνα για να διεκδικήσουμε πιο αποτελεσματικά τα 

επείγοντα και χρονίζοντα αιτήματά μας.   

Πρέπει όλοι μαζί να πούμε δυνατά ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!! 

Δεν ανεχόμαστε άλλο κυβέρνηση & Περιφερειάρχες να πετάνε στο καλάθι των αχρήστων 

τα αιτήματά μας, να υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες μας, να ιδιωτικοποιούν αρμοδιότητες, να 

τσακίζουν τα δικαιώματά μας, να ζούμε με πετσοκομμένους μισθούς, να μας λένε συνεχώς ότι 

«δεν έχουν για εμάς» την ώρα που βλέπουμε εκατομμύρια να δίνονται στους επιχειρηματικούς 

ομίλους και τα κρατικοδίαιτα επιχειρηματικά συμφέροντα!!! Δεν πάει άλλο, να παραπέμπονται 

χρόνια αιτήματά μας στις καλένδες …της  ανάπτυξης, να κάνουν ότι δεν ακούνε τις 

διαμαρτυρίες μας. 

Παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας 

Είναι ώρα να βάλουμε στη πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας τα αιτήματα για 

αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό, επαναφορά των 13ου & 14ου μισθού, λήψη 

μέτρων κατά της ακρίβειας, ικανοποίηση των αιτημάτων μας για τα  ζητήματα των 

μετακινήσεων των υπαλλήλων, που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία, για χορήγηση «ελεγκτικού 

επιδόματος» στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις υποστηρικτικές δομές, για πλήρη νομική 

κάλυψη, για χορήγηση της εκλογικής αποζημίωσης σύμφωνα με τις προτάσεις μας κλπ.  

ΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ                       

 Στη κατεύθυνση αυτή: 

1. Καλούμε τα Δ.Σ. όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων να προγραμματίσουν και να 

προχωρήσουν άμεσα, ενημερώνοντας σχετικά και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας: 
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 Σε διαδικασίες ενημέρωσης των συναδέλφων, αξιοποιώντας όλες τις μορφές (Γενικές 

Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις, περιοδείες),  

 Σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις, συμβολικές καταλήψεις, κινητοποιήσεις 

κάθε μορφής, αποστολή υπομνημάτων & δελτίων τύπου παντού, τοποθέτηση αφισών 

και πανό κλπ. Θα υπάρξει και μία κοινή μέρα δράσης για όλους τους Συλλόγους. 

2. Το ίδιο διάστημα η Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε συναντήσεις με κόμματα, υπουργούς, 

ΕΝΠΕ κλπ. 

3. Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα συζητήσει για περαιτέρω πανελλαδικές 

κινητοποιήσεις (απεργιακές κλπ). 

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ – ΜΑΖΙΚΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗ 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 
 


