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Σε οικονομική εξόντωση οδηγεί η κυβέρνηση τους εργαζόμενους
αφού δεν τους έχει καταβληθεί το επίδομα του ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Μια 
υποχρέωση βάσει νόμου, που έπρεπε να είχε εκπληρώσει από τις 
πρώτες ημέρες του Ιουλίου. 

Οι εργαζόμενοι από το Μάρτ
μισθό.  

Αγανάκτηση προκαλεί η αδιαφορία της κυβ
εισόδημα των εργαζομένων. 

Θυμίζουμε ότι, η εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο και αποδίδει στους εργαζόμενους το 60% των 
απωλειών στους μισθούς
έπρεπε να είχε καταβληθεί τ
καταβληθεί ακόμη και ο μήνας τελειώνει. 

Οι εργαζόμενοι από το Μάρτ
αναλογία αυτών και μισούς μισθούς. 

Καλούμε την κυβέρνηση να καταβάλει τα χρήματα στους 
εργαζόμενους και να φέρει 
των εργαζομένων και στήριξή
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 Αθήνα, 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Σε οικονομική εξόντωση οδηγεί η κυβέρνηση τους εργαζόμενους
εν τους έχει καταβληθεί το επίδομα του ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Μια 

υποχρέωση βάσει νόμου, που έπρεπε να είχε εκπληρώσει από τις 
πρώτες ημέρες του Ιουλίου.  

Οι εργαζόμενοι από το Μάρτιο ζουν είτε με επιδόματα είτε με μισό 

Αγανάκτηση προκαλεί η αδιαφορία της κυβέρνησης για το 
εισόδημα των εργαζομένων.  

Θυμίζουμε ότι, η εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο και αποδίδει στους εργαζόμενους το 60% των 
απωλειών στους μισθούς τους, που η ίδια δια νόμου προκάλεσε, και 
έπρεπε να είχε καταβληθεί το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου, δεν έχει 
καταβληθεί ακόμη και ο μήνας τελειώνει.  

Οι εργαζόμενοι από το Μάρτιο ζουν με επιδόματα και μάλιστα με
και μισούς μισθούς.  

Καλούμε την κυβέρνηση να καταβάλει τα χρήματα στους 
εργαζόμενους και να φέρει νέα δέσμη μέτρων ελάφρυνσης των βαρών 
των εργαζομένων και στήριξής τους.  

Για την ΟΙΥΕ  
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Σε οικονομική εξόντωση οδηγεί η κυβέρνηση τους εργαζόμενους, 
εν τους έχει καταβληθεί το επίδομα του ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Μια 

υποχρέωση βάσει νόμου, που έπρεπε να είχε εκπληρώσει από τις 

ζουν είτε με επιδόματα είτε με μισό 

έρνησης για το 

Θυμίζουμε ότι, η εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο και αποδίδει στους εργαζόμενους το 60% των 

τους, που η ίδια δια νόμου προκάλεσε, και 
ο πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου, δεν έχει 

και μάλιστα με 

Καλούμε την κυβέρνηση να καταβάλει τα χρήματα στους 
νέα δέσμη μέτρων ελάφρυνσης των βαρών 


