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Αύξηση του κατώτατου μισθού…

Ψίχουλα που εξαφανίζονται από την ακρίβεια!

   Η σημερινή κυβέρνηση, παραμονές βουλευτικών εκλογών, ανακοίνωσε την 
πολυδιαφημιζόμενη εδώ και καιρό αύξηση του κατώτερου μισθού. 

Η αύξηση αυτή αποτελεί μια ακόμα κοροϊδία για τους εργαζόμενους.  Είναι 
μια αύξηση της τάξης του 9% στον κατώτατο μισθό ο οποίος αποτελεί τον 
δεύτερο χαμηλότερο κατώτατο μισθό στην ΕΕ. Έτσι ο κατώτατος μισθός 
παραμένει κάτω και από τα 800 ευρώ μικτά και είναι χαμηλότερος από την περίοδο 
προ των μνημονίων. 

Θεωρούμε την ανακοίνωση  αυτή κοροϊδία διότι:
 Βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από  τις τεράστιες αυξήσεις που έγιναν και γίνονται 

στα βασικά είδη επιβίωσης (ρεύμα, τρόφιμα, πετρέλαιο θέρμανσης κλπ)! 
 Δεν καλύπτει τη μνημονιακή λεηλασία, της κατά 30% περίπου μείωσης των 

μισθών  όλα αυτά τα χρόνια.
 Εξακολουθούν να μην υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις σε δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, να μένουν παγωμένες οι τριετίες κλπ σύμφωνα με τους νόμους 
όλων των κυβερνήσεων από το 2012 και μετά.

 Ο λαός καλείται να επωμιστεί νέα βάρη τόσο μέσω της απαξίωσης και των 
ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων αγαθών και των δομών κοινωνικής πρόνοιας 
και προστασίας, όσο και με τις διαρκείς αυξήσεις των επιτοκίων από τις 
τράπεζες.

Απαιτούμε: 

 Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις για την κάλυψη όλων 
των απωλειών των μνημονίων και της ανόδου του πληθωρισμού. 

 Αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τη δουλειά 
μας! 

 Επαναφορά του 13ου-14ου μισθού και σύνταξης. Να δοθεί το κομμένο Μ.Κ. του
2016-17. Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Πλήρη σύνταξη με 30 χρόνια 
δουλειάς και χωρίς όριο ηλικίας.

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/ες με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα
 Να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη και στην ενέργεια. 
 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Κανένας πλειστηριασμός σπιτιού εργαζόμενου. Να 

σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζόμενων ενάντια στους πλειστηριασμούς. 
Φραγμός στις αυξήσεις των ενοικίων – Προγράμματα στέγασης για όλους



 Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Αποκλειστικά δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος-ενέργειας
και νερού – Άμεση κρατικοποίηση των ιδιωτικών εταιρειών παροχής τους.

 Αύξηση των δαπανών για Υγεία, Παιδεία, κοινωνικές ανάγκες
 Φορολόγηση του κεφαλαίου και όχι των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων.

Ρεύμα, θέρμανση, νέρο δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό.


