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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Για τις δηµοσιοϋπαλληλικές κινητοποιήσεις  

 
 

Με τη διοχέτευση µέσω του Τύπου, νέων σεναρίων για το 
µισθολόγιο στο ∆ηµόσιο, η Κυβέρνηση αυτοδιαψεύδεται για ακόµη 
µία φορά, αναιρώντας τόσο τις χθεσινές δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού ότι «δεν θα θιγούν άλλο µισθοί και συντάξεις» όσο 
και παλαιότερες δηλώσεις Υπουργών ότι «δεν θα υπάρξουν νέες 
περικοπές». Είναι πλέον πασιφανές ότι προετοιµάζεται νέα άγρια 
επιδροµή στις αποδοχές των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, στον 
ευρύτερο ∆ηµόσιο και στον Ιδιωτικό Τοµέα.  
 

Οι αναδιαρθρώσεις στους τοµείς της Υγείας και της Παιδείας, που 
επιχειρούνται µέσω συγχωνεύσεων και καταργήσεων υγειονοµικών 
σχηµατισµών και εκπαιδευτικών µονάδων, ουδεµία σχέση έχουν µε 
οποιαδήποτε επιστηµονική προσέγγιση αναβάθµισης των 
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι αναδιαρθρώσεις αυτές 
έχουν ως µοναδικό στόχο τη µείωση του κόστους και οδηγούν µε 
µαθηµατική ακρίβεια στη συρρίκνωση του δικτύου υπηρεσιών και 
των παροχών προς τους πολίτες. Η µείωση του προσωπικού µέσω των 
απολύσεων χιλιάδων συµβασιούχων και το «πάγωµα» των προσλήψεων, 
καθώς και η υποχρηµατοδότηση των Υπηρεσιών, υποβαθµίζουν τα 
δηµόσια και κοινωνικά αγαθά και οδηγούν στην εµπορευµατοποίησή 
τους.  
 

Ταυτόχρονα, τα νέα µέτρα που προωθούνται από την Κυβέρνηση 
και την Τρόικα για την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας, τις νέες 
περικοπές δικαιωµάτων, µε πρόσχηµα τα ελλείµµατα και το χρέος, αλλά 
και το Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει ως γνώµονα τη 
διαρκή µείωση µισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών, 
αποκαλύπτουν για άλλη µια φορά τα αδιέξοδα αυτού του 
νεοφιλελεύθερου µοντέλου πολιτικής.  
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Η Α.∆.Ε.∆.Υ. έπειτα από τη σηµερινή σύσκεψη µε τις Οµοσπονδίες 

του δηµοσιοϋπαλληλικού χώρου αποφάσισε: 
 

• Τη συµµετοχή του συνόλου των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο στο  
συλλαλητήριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το Σάββατο 9 Απριλίου και ώρα 
12:00 το µεσηµέρι στην πλατεία Καραϊσκάκη 

 
• Την πραγµατοποίηση, την Τετάρτη 13 Απριλίου στις 6:30 το 

απόγευµα, συγκέντρωσης διαµαρτυρίας και συλλαλητηρίου στην 
πλατεία Κλαυθµώνος. 

 
• Την ανάπτυξη αγωνιστικών µορφών παρέµβασης σε εργασιακούς 

χώρους και τους βασικούς τοµείς του δηµοσίου (Κεντρική 
∆ιοίκηση, Αυτοδιοίκηση, Νοσοκοµεία, Ασφαλιστικά Ταµεία και 
Εκπαίδευση) στις 14 και 15 Απριλίου. 

 
• Τη συνέχιση και κλιµάκωση των κινητοποιήσεων µε απεργιακή 

µορφή µετά το Πάσχα.  
 

 

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

 
 
  


