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∆ΙΑΒΗΜΑ 

Α.∆.Ε.∆.Υ. 
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Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο διαπιστώνουµε ότι : 

� Η πολιτική των περικοπών, της µείωσης των 
εισοδηµάτων και των αποδοχών που η Κυβέρνηση 
εξαγγέλλει και η αύξηση του αδιεξόδου στο Ταµείο 
Πρόνοιας, επιδεινώνουν τη θέση των µισθωτών και 
των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου. 

� Οι πολιτικές που περιορίζουν τα δικαιώµατα των 
εργαζοµένων αφήνουν άθικτα  τα προνόµια και την 
ασυδοσία των οικονοµικά ισχυρών, αυτών που 
ευθύνονται για την κρίση. 

Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά 
και οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο βρισκόµαστε για τρίτη 
συνεχή χρονιά στο στόχαστρο . 

� Οι συνταξιούχοι των 1.300 ΕΥΡΩ και οι ∆ηµόσιοι 
Υπάλληλοι των 1.450 ΕΥΡΩ, µετά από 35 χρόνια 
εργασίας, θεωρούνται υψηλόµισθοι. 

Όµως  και για αυτούς που έχουν λιγότερες αποδοχές η 
αύξηση που αναµένεται να δοθεί είναι της τάξης των 15 
– 20 Ευρώ. Είναι φανερό ότι η µείωση του εισοδήµατος 
δεν θα περιοριστεί µόνο για το 2010 – όπως δεν 
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περιορίστηκε το 2009, αλλά θα συνεχιστεί και τα 
επόµενα χρόνια.  

� Συνεχίζεται το αδιέξοδο στο Ταµείο Πρόνοιας για το 
εφάπαξ. Τίποτα δεν µελετάται και η κατάσταση δεν 
αντιµετωπίζεται, µε αποτέλεσµα το εφάπαξ να δίνεται 
µετά 20 και πλέον µήνες. 

� Η υποβαθµισµένη υγειονοµική µας περίθαλψη είναι 
µπροστά σε νέες περιπέτειες αφού οι φαρµακευτικοί 
σύλλογοι αποφάσισαν νέα διακοπή από την 1/2/2010. 

� Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας προβλήµατα 
δεν αντιµετωπίζονται. Αντίθετα µε την απόφαση του 
∆ΕΚ µε πρόσχηµα την ισότητα, επιχειρείται να 
ανατραπούν οι θετικές διακρίσεις για τις γυναίκες και 
ανοίγει ο δρόµος για τη µετατροπή της ασφάλισής 
µας από κοινωνική σε επαγγελµατική. Κάτι τέτοιο θα 
έχει δραµατικές συνέπειες όχι µόνο για τα επικουρικά 
ταµεία αλλά και για την κύρια σύνταξη αφού η 
Κυβέρνηση θεωρεί ότι και η κύρια σύνταξη έχει 
ελλείµµατα. Ενώ τα σενάρια για σύστηµα τριών 
πυλώνων εντείνονται. 

� Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες  υποχρηµατοδοτούνται µε 
αποτέλεσµα την υποβάθµιση και εµπορευµατοποίηση 
βασικών κοινωνικών αγαθών. 

� Με τη ρητορική του φόβου της δηµοσιονοµικής 
τροµοκρατίας για την κατάσταση της ελληνικής 
οικονοµίας, νέα αντιλαϊκά µέτρα προπαγανδίζονται. 

� ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΜΕ τις πολιτικές του 
νεοφιλελευθερισµού που εφαρµόστηκαν χρόνια τώρα 
στον κόσµο, την Ευρώπη και τη χώρα µας και 
υποβάθµισαν και υποβαθµίζουν το βιοτικό µας 
επίπεδο και τη θέση των εργαζοµένων, αυξάνουν την 
ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

 

� ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

� Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που τη 
δηµιούργησαν – τραπεζίτες, κυβερνήτες και 
επιχειρηµατίες. Τα προβλήµατα της οικονοµίας 
και τα αδιέξοδα της κοινωνίας τα δηµιούργησε 
ένα νεοφιλελεύθερο µοντέλο που κατέρρευσε και 
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δεν πρόκειται να αποδεχτούµε τις ίδιες 
χρεοκοπηµένες  αντεργατικές συνταγές και 
µονεταριστικές πολιτικές. 

� Να φορολογηθεί η µεγάλη ακίνητη περιουσία, τα 
επιχειρηµατικά και τραπεζικά κέρδη, η περιουσία 
της Εκκλησίας καθώς και οι δραστηριότητες από 
εξωχώριες εταιρείες (off shore). 

� ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ 

� Άµεση κρατική επιχορήγηση του Ταµείου 
Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

� Πραγµατικές αυξήσεις, ανατροπή της 
πολιτικής λιτότητας, των περικοπών και της 
µόνιµης µείωσης των µισθών και των 
συντάξεων. 

� Νέο µισθολόγιο µε ενσωµάτωση των 
επιδοµάτων.  

� ∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα – κοινωνική 
δικαιοσύνη. 

� Κατοχύρωση του δηµόσιου κοινωνικού 
χαρακτήρα της ασφάλισης στο ∆ηµόσιο. – Μη 
εφαρµογή της απόφασης του ∆ΕΚ για την 
εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών – 
γυναικών. 

� Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 
νόµων. 

� Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών 
σχέσεων. Ενιαία µόνιµη εργασία στο ∆ηµόσιο. 
Κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών. 

 
∆ηλώνουµε ότι  

θα συνεχίσουµε  απεργιακά τον αγώνα 
για την ικανοποίηση των αιτηµάτων µας, για να µην 

πληρώσουν 
την κρίση οι εργαζόµενοι 

 
 

Από την  Α.∆.Ε.∆.Υ. 


