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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
  

Σε πλήρη απορρύθµιση των Δηµοσίων Υπηρεσιών και 
κατεδάφιση του εναποµείναντος κοινωνικού κράτους οδηγούν  
κυβέρνηση και Τρόικα, που µε την πολιτική τους θέτουν στο στόχαστρό 
τους, άδικα για άλλη µια φορά, τους Δηµοσίους Υπαλλήλους. Έτσι, µετά 
τις οριζόντιες περικοπές, την κατάργηση του 13ου και του 14ου µισθού, 
την επιβολή πρόσθετων αναδροµικών κρατήσεων, επιχειρούν την 
«τελική έφοδο" τους στο Δηµόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούν ένα 
τριπλό σχέδιο µαζικών απολύσεων, µέσω της εργασιακής εφεδρείας, 
περικοπής των µισθών µέσω του νέου µισθολογίου και απαξίωσης των 
δηµοσίων κοινωνικών αγαθών, µέσω συγχωνεύσεων και κατάργησης 
οργανισµών, στο όνοµα της µείωσης των δαπανών. 

Ειδικότερα, η διεύρυνση του καθεστώτος της εργασιακής 
εφεδρείας, ανοίγει το δρόµο σε µαζικές απολύσεις, οδηγώντας στην 
ανεργία εργαζόµενους που υπηρετούν για δεκαετίες στο Δηµόσιο, 
καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών. 

Τα σενάρια για ένα νέο Μισθολόγιο µε νέες οριζόντιες και 
ισοπεδωτικές, εξοντωτικές, περικοπές επιδοµάτων, θα οδηγήσουν σε 
νέα µεγάλη µείωση τα εισοδήµατα και τις αποδοχές των Δηµοσίων 
Υπαλλήλων που ήδη κυµαίνονται µεταξύ 25% και 40%. Ταυτόχρονα οι 
επιλογές των βασικών χαµηλών µισθών και η "προσωπική διαφορά" που 
θα περικόπτεται ανάλογα µε τις µνηµονιακές πολιτικές, όχι µόνο δεν θα 
θεραπεύσει χρόνιες αδικίες και ανισότητες, αλλά θα διαµορφώσει και 
νέες, ιδιαίτερα σε βάρος των νέων υπαλλήλων. Επιπλέον η σύνδεση µε 
τον βαθµό και την αξιολόγηση, θα οδηγήσει σε µισθολογική 
καθήλωση την πλειοψηφία των Δηµοσίων Υπαλλήλων. 

Τέλος οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις Οργανισµών του 
Δηµοσίου, χωρίς σχεδιασµό, θυσία στο βωµό της περικοπής δαπανών, θα 
προκαλέσουν σηµαντικό κοινωνικό κόστος πλήττοντας κυρίως τα 
ευρύτερα, φτωχά και µεσαία λαϊκά στρώµατα που σε πολλές περιπτώσεις 
δεν θα έχουν στοιχειώδη πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. 



Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόµενους στο Δηµόσιο, 
αλλά και όσους θίγονται από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, να 
εντείνουµε τους αγώνες µας για να αποτρέψουµε τις νέες κοινωνικά 
επαχθέστερες επιλογές, που πέρα από τις επαχθείς επιπτώσεις στους 
εργαζόµενους, θα είναι επίσης δραµατικές και στα Δηµόσια και 
Κοινωνικά αγαθά και τους πολίτες, γενικότερα. 

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόµενους να 
συµµετάσχουν µαζικά στο συλλαλητήριο, που θα πραγµατοποιηθεί στη 
ΔΕΘ στις 10 Σεπτέµβρη, διαδηλώνοντας κατά της ακραίας 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής κυβέρνησης και δανειστών. 

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


