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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Σε πλήρη κατεδάφιση του Δηµόσιου Τοµέα και των Δηµοσίων 
Υπηρεσιών, προχωρούν µε τις αποφάσεις τους Κυβέρνηση και Τρόικα, 
υιοθετώντας τα πλέον βάρβαρα, νεοφιλελεύθερα και αντικοινωνικά 
µέτρα που γνώρισε η χώρα µεταπολεµικά.  

Οι χθεσινές εξαγγελίες, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και 
Υπουργού Οικονοµικών, διαµορφώνουν συνθήκες διάλυσης των ήδη 
υποβαθµισµένων και απαξιωµένων -µε ευθύνη της Πολιτείας- Δηµοσίων 
Υπηρεσιών. Η προσπάθεια πλήρους απορρύθµισής τους συνεχίζεται από 
τη σηµερινή Κυβέρνηση, µέσω της διαρκούς υποβάθµισής τους, µε 
δραµατικές επιπτώσεις για τους πολίτες. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται 
και το νέο µέτρο της διεύρυνσης του θεσµού της εργασιακής εφεδρείας, 
ακόµα και στα όρια του Στενού Δηµοσίου Τοµέα, µε αποτέλεσµα 
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι του Δηµοσίου -εκτός των άλλων- να 
βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο της απόλυσης. Οι επιπτώσεις θα 
είναι δραµατικές και για τις ίδιες τις Υπηρεσίες του Δηµοσίου, οι οποίες 
ήδη αντιµετωπίζουν σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα, λόγω έλλειψης 
προσωπικού, εξαιτίας των απολύσεων χιλιάδων συµβασιούχων 
ορισµένου χρόνου που κάλυπταν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, αλλά και 
την εσπευσµένη αποχώρηση τουλάχιστον 35.000 Δηµοσίων Υπαλλήλων, 
λόγω ωρίµανσης των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων. 

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση -µετά τις οριζόντιες περικοπές [13ος, 
14ος µισθός, 20% (12%+8%) στα επιδόµατα] του πρώτου Μνηµονίου και 
τις αυθαίρετες περικοπές και κρατήσεις που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο 
του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος και του δεύτερου Μνηµονίου- 
 δροµολογεί τώρα µέσω ενός «Μισθολογίου-Παρωδία», την επιβολή 
νέων µισθολογικών περικοπών και την πλήρη µισθολογική ισοπέδωση 
των εργαζοµένων στο Δηµόσιο, διαµορφώνοντας έτσι ασφυκτικές 
εισοδηµατικές συνθήκες για εκατοντάδες οικογένειες.  

Επιπλέον, µε την εξαγγελθείσα σύνδεση του νέου µισθολογίου µε 
το βαθµολόγιο και την αξιολόγηση, η Κυβέρνηση καταδικάζει την 



πλειοψηφία των εργαζοµένων σε µισθολογική καθήλωση, ενώ 
παράλληλα µε τη θεσµοθέτηση του "πριµ παραγωγικότητας", επιχειρεί 
την απόλυτη υποταγή των Δηµοσίων Υπαλλήλων στις βουλές της 
εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας τους, ενισχύοντας έτσι το 
κοµµατικοκεντρικό και πελατειακό Κράτος. 

Το ξεπούληµα της Δηµόσιας Περιουσίας, οι ιδιωτικοποιήσεις των 
Δηµοσίων Επιχειρήσεων, οι καταργήσεις, οι συγχωνεύσεις και η 
συρρίκνωση των Φορέων του Δηµοσίου, οδηγούν στον αποκλεισµό 
χιλιάδων συµπολιτών µας -κυρίως χαµηλών και µεσαίων εισοδηµατικών 
δυνατοτήτων- από την πρόσβαση σε βασικές Κοινωνικές Υπηρεσίες και 
Αγαθά, ενώ παράλληλα υπονοµεύουν κάθε αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας. 

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 
καταστροφικές 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 της κυβέρνησης και των δανειστών. 

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


