


Οι αντοχές της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, από την οικονομική κρίση 
και τις ασκούμενες πολιτικές, δοκιμάζονται ξανά μπροστά στην αναλγησία όλων 
εκείνων που εξακολουθούν να αναπαράγουν την ίδια αντικοινωνική, αδιέξοδη και 
αναποτελεσματική μνημονική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Δημόσια και Κοινωνικά 
Αγαθά και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο βρεθήκαμε εξαρχής στο στόχαστρο των 
κυβερνητικών επιθέσεων.

 Οι πολιτικές που ακολουθούνται τρία χρόνια τώρα στο Δημόσιο Τομέα, εφαρμόζονται 
με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό 
περιορισμό των δημοσίων δαπανών. 

Έτσι, οι πόροι για τη λειτουργία του Δημοσίου έχουν σήμερα συμπιεστεί σε τέτοιο βαθμό, 
που είναι σχεδόν αδύνατον οι Δημόσιες Υπηρεσίες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 
και να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. 

 Μέσα από τη συνεχή περικοπή χρηματοδότησης, τις συγχωνεύσεις και τις 
καταργήσεις Υπηρεσιών και Δημοσίων Οργανισμών, την υλοποίηση των κυβερνητικών 
δεσμεύσεων για άμεσες αποχωρήσεις προσωπικού -είτε μέσω της εφεδρείας είτε μέσω 
της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας είτε μέσω του “προγράμματος κινητικότητας” και 
των άμεσων απολύσεων εργαζομένων- τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά, η Παιδεία, η 
Υγεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, καταρρέουν. 

Εδώ και χρόνια μας μιλούν για μεταρρύθμιση.

Οδηγούν όμως το Δημόσιο Τομέα σε απορρύθμιση.

Όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου, δεν εφαρμόστηκε -ούτε καν προωθήθηκε-  καμία 
πολιτική με σκοπό την αναβάθμίση της Δημόσιας Διοίκησης, τη βελτίωση της λειτουργίας 
και της αποτελεσματικότητάς του Δημοσίου.

Αντιθέτως, σκοπίμως και συστηματικά, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Δημόσιοι 
Οργανισμοί εγκαταλείφθηκαν, με προφανή σκοπό την υποβάθμιση της αξίας της 
ύπαρξης και του ρόλου τους, στις συνειδήσεις των πολιτών, με σκοπό στη συνέχεια να 
θυσιαστούν στο βωμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Στο όνομα των Ελλειμμάτων, το Κράτος αποσύρεται σταδιακά από την υποχρέωσή 
του να υπερασπίζεται, να κατοχυρώνει και να εγγυάται Δημόσια Αγαθά, που είναι 
θεμελιώδη για τους πολίτες και για το λόγο αυτό προστατεύονται από το Σύνταγμα. 

Στο όνομα του Δημοσίου Χρέους, ήδη, προωθείται το ξεπούλημα των Δημοσίων 
Επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος, μόνο και μόνο για 
να εξευμενισθούν οι αγορές και να υφαρπάξουν οι κερδοσκόποι και οι δανειστές τις πιο 
παραγωγικές και κερδοφόρες δραστηριότητες της χώρας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,



 Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεχόμαστε εξ αρχής μία πρωτόγνωρη επίθεση στα 
δικαιώματά μας.

• Λεηλατούν τα εισοδήματά μας, πετσοκόβοντας τους μισθούς μας.  Οι μειώσεις που 
έχουμε υποστεί ξεπερνούν το 50%.

• Σφαγιάζουν τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Αφού για χρόνια καταλήστευσαν τα 
αποθεματικά των Ταμείων μας, τους έδωσαν τη χαριστική βολή με το κούρεμα των 
Ομολόγων και τώρα τα οδηγούν στη διάλυση. Σχεδιάζουν να μειώσουν κι άλλο τις κύριες, 
τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ. Μεθοδεύουν την κατάργηση του δημόσιου 
χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης προς όφελος των ιδιωτών. 
 

• Εξακολουθούν να υποβαθμίζουν την υγειονομική μας περίθαλψη. Αρνούνται να 
χρηματοδοτήσουν τον ΕΟΠΥΥ. Καταργούν και συγχωνεύουν τις Υπηρεσίες Υγείας. Μας 
αφήνουν χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα. 
 

• Με βασικό στόχο τη μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού στο Δημόσιο κατά 150.000 
μέχρι το 2015, η Συγκυβέρνηση απόλυτα υποταγμένη στις παράλογες απαιτήσεις των 
δανειστών της χώρας, έχει θέσει σε προτεραιότητα και εμμένει στην εφαρμογή της 
ανάλγητης πολιτικής των απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Χθες ξεκίνησαν με την 
εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Σήμερα πήγαν στους ΔΕ Αορίστου 
Χρόνου. Αύριο θα επεκταθούν σε όλους. Θα χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία της 
αξιολόγησης των Υπηρεσιών και του προσωπικού για να νομιμοποιήσουν τις νέες 
απολύσεις. Ήδη καταφεύγουν στον εκβιασμό και στην αυθαιρεσία για να καθυποτάξουν 
τις αντιδράσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Δεν διστάζουν, να μας “δείξουν” την 
πόρτα της εξόδου, ακόμα και με αμφισβητούμενες ως προς τη συνταγματικότητά τους 
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ακόμα και «καταργώντας» τη Βουλή!
 

• Προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν, για ακόμα μία φορά, την κοινή γνώμη, για 
να «απαλλαγούν» από την πολιτική τους ευθύνη, στοχοποιούν ξανά τους εργαζόμενους 
στο Δημόσιο, ψηφίζοντας νέες δρακόντειες πειθαρχικές διατάξεις. 

  



Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 Η  πολιτική του μνημονίου, της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας, της πλήρους 
ισοπέδωσης της εργασίας, των απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης 
εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της 
διάλυσης των Δημοσίων Υπηρεσιών και της “ακύρωσης” των Κοινωνικών Αγαθών, που 
επιβάλλεται από την Τρόικα και το ΔΝΤ και εκτελείται κατά γράμμα από την τρικομματική 
Κυβέρνηση, απαιτεί από όλους μας να βρεθούμε για ακόμη μία φορά στο δρόμο και 
να αγωνιστούμε για την ανατροπή της.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί σε μαζική συμμετοχή τους εργαζόμενους στο Δημόσιο 
στην Απεργία, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις 
που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις στην Περιφέρεια από τα κατά 
τόπους Νομαρχιακά Τμήματα, καθώς και στην Απεργιακή Συγκέντρωση της Αθήνας, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 12:00.

 Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για την ανατροπή των πολιτικών 
του Μνημονίου.

Αγωνιζόμαστε:

• Για να μην περάσουν οι νέες απολύσεις.

• Για να σταματήσει η πολιτική της εξαθλίωσης και της φτώχειας.

• Για να προστατέψουμε τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Δημόσια 
   Κοινωνικά Αγαθά, την Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Ασφάλιση.

• Για να σταματήσουμε τη φορολογική λαίλαπα σε βάρος μας 
   και να πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και κατέχοντες.

Μπορούμε να ανατρέψουμε τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές
 

Όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ
 

Όλοι στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις
 

Στην Αθήνα, στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Κλαυθμώνος


