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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στις 27/11/2014 

 

 Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με βάση την απόφαση του Γενικού της 

Συμβουλίου (17-10-2014) προκηρύσσει 24ωρη 

Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014, σε 

συντονισμό με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα. 

 Η Γενική Απεργία αποτελεί σταθμό στο πρόγραμμα πολύμορφων 

παρατεταμένων κινητοποιήσεων που είναι ήδη σε εξέλιξη και θα 

κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα με συλλαλητήρια, Γενικές 

Συνελεύσεις στους χώρους εργασίας και απεργίες σε συμπόρευση με τους 

εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. 

 Είναι κοινή, πλέον, διαπίστωση πως αποτελεί στρατηγική επιδίωξη 

της Κυβέρνησης η συνεχής αποδιάρθρωση των κοινωνικών και 

εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτή η επιδίωξη, επιχειρείται να συσκοτιστεί 

από την κυβερνητική ρητορική περί του «τέλους των Μνημονίων». Όμως, 

οποιαδήποτε προσπάθεια εξωραϊσμού δεν μπορεί να αντιστρέψει τη 

ζοφερή πραγματικότητα της συνεχούς επιδείνωσης της καθημερινότητας, 

κυρίως των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και την εμμονή της Κυβέρνησης 

στη διαιώνιση των πολιτικών της ακραίας λιτότητας. 

Έτσι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί η 

πολιτική της μείωσης των εισοδημάτων, με την άμεση μείωση των μισθών 

και των συντάξεων. Ειδικότερα για τους εργαζόμενους του Δημοσίου 

βασικό εργαλείο για την παραπέρα μείωση των εισοδημάτων τους θα 

αποτελέσει το «μισθολόγιο πείνας» που θα συνδέει το μισθό με την 

αξιολόγηση. Ταυτόχρονα γίνεται δραστική μείωση των οικογενειακών 

εισοδημάτων μέσω της υπερφορολόγησης των ιδιοκτησιών, με 

χαρακτηριστική περίπτωση τον ΕΝΦΙΑ. 

Με την ίδια ένταση επιδιώκεται να προχωρήσουν οι 6.500 

απολύσεις στο Δημόσιο, αλλά και δεκάδες χιλιάδες νέες απολύσεις που θα 

προκύψουν από την «αξιολόγηση» και τον «επανέλεγχο» των συμβάσεων. 

Προαπαιτούμενο για την επικράτηση της βίαιης αναδιανομής των 

εισοδημάτων που προωθείται με τα αλλεπάλληλα μνημόνια είναι η 

εξουδετέρωση της συλλογικής έκφρασης των εργαζομένων. Αυτή 

επιχειρείται με τη συστηματική συκοφάντηση του συνδικαλιστικού 

κινήματος αλλά και την ποινικοποίηση κάθε απεργιακής κινητοποίησης 

που απειλεί τις επιδιώξεις του μνημονιακού καθεστώτος- με την αμέριστη 

συμβολή της δικαστικής εξουσίας. Πρόκειται για το προοίμιο εφαρμογής 
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του νέου συνδικαλιστικού νόμου, που θα αποσκοπεί στο δραστικό 

περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και κυρίως του απεργιακού 

δικαιώματος. 

Ο λεγόμενος εκσυγχρονισμός του κράτους, με την εφαρμογή της 

αξιολόγησης συναντά σημαντικές αντιστάσεις της μεγάλης πλειονότητας 

των εργαζομένων στο Δημόσιο, που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή 

που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες. Ο αγώνας μας αποκάλυψε 

το πραγματικό περιεχόμενο και το ρόλο της επιχειρούμενης αξιολόγησης, 

ως εργαλείο που ανοίγει την πόρτα σε μελλοντικές διαθεσιμότητες-

απολύσεις, που επιβάλλει φτώχεια διαρκείας στην πλειονότητα των 

εργαζομένων, που αποδομεί και κατακερματίζει τις συλλογικές σχέσεις 

εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνει το σύνολο του Δημοσίου προς 

το αντιδραστικότερο, ακριβώς για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα 

συμφέροντα της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου.  

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με τις κινητοποιήσεις μας 

διεκδικούμε: 

 Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις – Ακώλυτη μισθολογική και 

βαθμολογική εξέλιξη. Καμία σύνδεση μισθού και βαθμού. 

 Ακύρωση της «αξιολόγησης» και του «επανελέγχου» μετατροπής των 

συμβάσεων. Αποτροπή των απολύσεων και κατάργηση του ν. 

4250/2014. 

 Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα για όλους. 

 Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των 

αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, φορολογίας με την άμεση 

κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. 

 Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. 

 Υπεράσπιση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος. 

 Κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, τη 

διαγραφή του χρέους, τη δημόσια ιδιοκτησία και τον κοινωνικό έλεγχο 

του τραπεζικού συστήματος. 

 Ανατροπή των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών. 

Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ότι εάν επιχειρήσει να προωθήσει 

στη Βουλή τα νέα εξοντωτικά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων όπως το 

«μισθολόγιο πείνας» που επεξεργάζεται, την πλήρη ανατροπή του 

ασφαλιστικού συστήματος και την κατάργηση συνδικαλιστικών 

ελευθεριών οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα κλιμακώσουμε τους αγώνες 

μας με άμεση κήρυξη Απεργιακών κινητοποιήσεων για να ακυρώσουμε 

τους παραπάνω σχεδιασμούς. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


