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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Για µια ακόµη φορά οι εργαζόµενοι  στο δηµόσιο και οι 
συνταξιούχοι είναι τα µόνιµα θύµατα της εισοδηµατικής πολιτικής της 
Κυβέρνησης. ∆έχονται την επίθεση και καλούνται να πληρώσουν την 
κρίση τα µεσαία και χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα όταν οι «έξυπνοι» 
φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν. 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το 
δηµόσιο έχουν φθάσει τα 20 δις ευρώ και κανείς δεν ενδιαφέρεται να τα 
εισπράξει, όταν η Κυβέρνηση χαρίζει ουσιαστικά 28 δις στις Τράπεζες.  

Είναι επίσης υπολογισµένο ότι και αυτό το «εφάπαξ έκτακτο 
επίδοµα» που δίνεται σαν µια µορφή ελεηµοσύνης έχει κόστος περί 
τα 90  εκ. ευρώ όταν από τα µεσαία εισοδηµατικά κλιµάκια των 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων αφαιρούνται 100  εκ. ευρώ, επειδή παγώνουν οι 
µισθοί, δηλαδή γίνεται ανακατανοµή της φτώχειας και επιχειρείται µέσα 
από διαδικασίες κοινωνικού αυτοµατισµού και εικονικής 
πραγµατικότητας να στραφεί η µία εισοδηµατική τάξη απέναντι στην 
άλλη. 

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά των µέτρων της Κυβέρνησης: 

1.- Το πάγωµα των µισθών και των συντάξεων και η καθήλωσή 
τους στο µέλλον. 

2.- Η επανάληψη και στο ∆ηµόσιο των ρυθµίσεων που έγιναν 
στις ∆ΕΚΟ µε την προώθηση νέου µισθολογίου µόνο για τους 
νεοπροσλαµβανόµενους µε βασικό στόχο το διαχωρισµό νέων και 
παλαιών εργαζοµένων. 

3.- Η µείωση του µόνιµου προσωπικού και η ενίσχυση του 
προσωπικού που εργάζεται µε ελαστική µορφή εργασίας και έχει 
προσληφθεί µε πελατειακά κριτήρια µε συνέπεια την περαιτέρω 
υποβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, την αποδιάρθρωση των εργασιακών 
σχέσεων και µε µεγαλύτερα προβλήµατα στα ασφαλιστικά ταµεία. 
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Αυτή η νεοφιλελεύθερη οικονοµική πολιτική που µειώνει την 
αγοραστική δύναµη, θα έχει σε µία περίοδο ύφεσης σοβαρή επίπτωση 
στη συνολική ζήτηση, στη συνολική κατανάλωση, στη συνολική 
παραγωγή άρα και στο σύνολο της πραγµατικής οικονοµίας.  

Όταν σε όλο τον κόσµο αναζητούνται πολιτικές ενίσχυσης της 
αγοραστικής δύναµης, ενίσχυσης του ∆ηµόσιου Τοµέα, άρα και της 
ζήτησης, στην Ελλάδα δροµολογούνται πολιτικές συνολικής 
κατάρρευσης της οικονοµίας. 

Η πολιτική αυτή είναι οµολογία χρεοκοπίας και αδυναµίας 
άσκησης σοβαρού και υπεύθυνου κυβερνητικού έργου, είναι ισοπέδωση 
του συστήµατος του µισθολόγιου των ∆.Υ., είναι η ταφόπλακα στη 
λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και σε ότι έχει αποµείνει όρθιο. 

Οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο δεν θα πληρώσουν την κρίση για την 
οποία ευθύνονται οι πραγµατικοί έχοντες και το Τραπεζικό σύστηµα. 

Η απεργία στις 2 του Απρίλη θα είναι η αφετηρία νέων 
δυναµικών αποφασιστικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων για να 
ανατραπεί αυτή η πολιτική.  

 

Όλοι στις κοινές απεργιακές συγκεντρώσεις. 

Στην Αθήνα 11 το πρωί στο Πεδίο του Άρεως. 
 

 
 

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


