
 

 

OXI στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2022  

που μειώνει την κρατική χρηματοδότηση για την Υγεία  

και αυξάνει τη φοροληστεία των λαϊκών οικογενειών 
 

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Συλλαλητήριο στις 6 μμ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Προσυγκέντρωση υγειονομικών 5.15μμ πλ.Κάνιγγος 

 
 
 

 Αυξήσεις στους μισθούς. Κανείς εργαζόμενος χωρίς Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Να καταργηθεί ο αντεργατικός 
νόμος με τον οποίο ο κατώτατος μισθός ρυθμίζεται με Υπουργική Απόφαση.  

 Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις.  Επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης, αλλά και όλων των 
απωλειών της τελευταίας δεκαετίας στις συντάξεις.  

 Γενναία αύξηση των δαπανών προκειμένου να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα 
Υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να ενισχυθεί το 
εμβολιαστικό πρόγραμμα και να γίνεται δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον 
κορονοϊό σε όλο τον λαό. Για να λειτουργήσουν Κέντρα Υγείας, κλινικές 
νοσοκομείων, όσες υποδομές έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια.  

 Μειώσεις κατά 50% των τιμολογίων σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, internet και των 
εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μείωση των τιμών στα βασικά 
διατροφικά αγαθά και στα καύσιμα.  

 Μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση των έμμεσων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής 
κατανάλωσης. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. 
Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.  

 Την άμεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένειες και εργαζόμενους με χαμηλό 

εισόδημα και πολύτεκνες οικογένειες. Χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού 

επιδόματος 300 ευρώ σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την 

οικία τους. 

 

 

 



Συναδέλφισσσες , Συνάδελφοι 

Η ΑΣΥΦ καλεί κάθε εργαζόμενο σε  δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενο, 

ελεύθερο επαγγελματία, άνεργο, που πλήττεται από την αντιλαϊκή πολιτική, να πάρει θέση και 

να καταδικάσει τον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίζεται αυτές τις μέρες στη Βουλή. 

Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση, φέρνει καινούρια μέτρα στήριξης και 

κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, νέες άγριες περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση 

και στην πρόνοια, αύξηση των φόρων και των χαρατσιών. «Σφαγή» γίνεται στις μεταβιβάσεις 

του τακτικού προϋπολογισμού προς τα νοσοκομεία, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και τον 

ΕΟΠΥΥ, καθώς το 2022 κόβονται 348 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. 

Η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας περικόπτεται φέτος περισσότερο 

από το μισό, από τα 268 εκατ. στα 128 εκατ.  

Αντίστοιχα η χρηματοδότηση των νοσοκομείων μειώνεται κατά 139 εκατ., από τα 1,473 δισ. 

φέτος, στα 1,334 δισ. το 2022, ενώ οι μεταβιβάσεις προς τον ΕΟΠΥΥ περικόπτονται κατά 69 

εκατ. ευρώ, από τα 505 εκατ. φέτος στα 436 εκατ. ευρώ το 2022. 

Τα χρήματα που διατίθενται από τον προϋπολογισμό για τους ανέργους (ΟΑΕΔ) μειώνονται 

φέτος κατά 149 εκατ, στα 505 εκατ. από 654 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, μειώνονται και οι 

μεταβιβάσεις για τις παροχές προνοιακού χαρακτήρα από τα 3,778 δισ. φέτος, στα 3,595 δισ, 

δηλαδή περικόπτονται 183 εκατ. ευρώ. 

Στον αντίποδα,η «πράσινη και ψηφιακή μετάβαση», τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τετραπλασιάζει αυτές για το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, δηλαδή η στήριξη των αντίστοιχων υποδομών και επενδύσεων από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.  
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Οι αριθμοί απλά επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα που ζούμε καθημερινά. Τις τραγικές 

συνθήκες εργασίας στις δημόσιες μονάδες υγείας και την αγανάκτησή μας όταν μας 

απορρίπτουν απο τα ΒΑΕ και το ανθυγιεινό επίδομα, τις συμβάσεις με τους μισθούς πείνας 

που επικρατούν στον ιδιωτικό τομέα και τα υπέρογκα ποσά του clawback- rebate που 

βυθίζουν σε ακόμη μεγαλυτερη εξαθλίωση τους μικροεργαστηριούχους φυσικοθεραπευτές.  

Στην αντίπερα όχθη, ό,τι λείπει από τους εργαζόμενους, προστίθεται στους επιχειρηματικούς 

ομίλους. Η Κυβέρνηση πιστή στην πολιτική της υπέρ της ενίσχυσής τους, ορίζει την  

ποσοστιαία συμμετοχή τους στα φορολογικά έσοδα μόλις στο 5,46%. Όλα τα υπόλοιπα, 

δηλαδή το 94,54% των φόρων, τα πληρώνει ο εργαζόμενος λαός! Στη βάση αυτή δε μας 

παραξενεύει κι η στάση της πειοψηφίας της ΔΕ του ΠΤ Αττικής που καταψήφισε το αίτημά 

μας για συμμετοχή στο συλλαλητήριο, ΔΗΚΙΦΥ(ΝΔ) και ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ(ΠΑΣΟΚ) 

με ψήφο «κατά» και ΔΑΚΕ(ΝΔ) με «λευκό», χρησιμοποιώντας παιδαριώδη επιχειρήματα και 

αποκρύπτοντας  στην πραγματικότητα την πίστη της στην πολιτική που ευνοεί τους λίγους και 

εξαθλιώνει τους πολλούς.  

Ως ΑΣΥΦ καλούμε τους συναδέλφους πιο δυναμικά και αποφασιστικά στην πάλη!!!! 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ 

ΧΩΡΑ  

Δεκέμβρης 2021 


