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ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

 

 

Εµείς οι εργαζόµενοι που συµµετέχουµε σήµερα στην απεργιακή 
συγκέντρωση της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

διαπιστώνουµε ότι 
βιώνουµε τη µεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώµατά µας µετά τη 

µεταπολίτευση. Τα µέτρα που προωθούνται από την Κυβέρνηση, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ΝΤ οδηγούν τους εργαζόµενους και την 
κοινωνία στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανασφάλεια. 

Με αφορµή τη δηµοσιονοµική κρίση η οποία είναι αποτέλεσµα των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ασκήθηκαν και ασκούνται δεκαετίες 
τώρα στην Ευρώπη και στη χώρα µας προωθούνται µέτρα που καταργούν 
ιστορικές κατακτήσεις των εργαζοµένων ενώ διατηρούν και αυξάνουν τα 
προνόµια των οικονοµικά ισχυρών των Τραπεζών και των Επιχειρήσεων. 

Τα πακέτα των αντιλαϊκών µέτρων διαδέχονται το ένα το άλλο και 
παρά τις δραµατικές επιπτώσεις τους στους εργαζόµενους και την 
κοινωνία οδηγούν στην ύφεση και είναι αδιέξοδα για την οικονοµία. 

Το κλείσιµο των επιχειρήσεων, οι απολύσεις, η αύξηση της ανεργίας 
και της φτώχειας, η µείωση µισθών και συντάξεων, η παραπέρα 
απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά και η 
ακρίβεια και η µείωση του ΑΕΠ είναι το αποτέλεσµα αυτών των 
επιλογών. 

Η προσφυγή της χώρας στο µηχανισµό στήριξης και η εµπλοκή του 
∆ΝΤ δροµολογεί νέα αντιλαϊκά µέτρα σε βάρος των εργαζοµένων και της 
κοινωνίας. 
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Η αύξηση της ανεργίας, η µείωση των µισθών και στον ιδιωτικό 
τοµέα, η κατάργηση της Ε.Σ.Σ.Ε., οι ιδιωτικοποιήσεις, ο παραπέρα 
περιορισµός των δικαιωµάτων µας, οι απολύσεις ακόµη και µόνιµου 
προσωπικού είναι οι συνταγές που εφαρµόζει το ∆ΝΤ όπου έχει 
εµπλακεί. 

Οι εργαζόµενοι, η ελληνική κοινωνία δεν αντέχουµε άλλο. 

Στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών τα αντιλαϊκά µέτρα 
και η επίθεση δεν έχει τέλος. 

Μειώνουν κατακόρυφα τα εισοδήµατά µας.  
Χάνουµε τον 14ο και τον 13ο µισθό. 
Απολύονται εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο µε διάφορες ελαστικές 

εργασιακές σχέσεις, συµβάσεις.  
Προωθείται η κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών µε κυρίαρχο 

κριτήριο τον περιορισµό των µισθολογικών δαπανών και απειλούνται 
παροχές προς τους πολίτες. 

Απειλούνται µε αναγκαστικές και υποχρεωτικές µετατάξεις, ακόµα 
και µε απόλυση, και µόνιµοι εργαζόµενοι (ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου), θέλουν να καταργήσουν ακόµη και τη µονιµότητα.  

Προωθούν νέες ανατροπές στο χώρο της Εκπαίδευσης, ανατρέπουν 
τις εργασιακές σχέσεις, υποβαθµίζουν το ∆ηµόσιο Σχολείο. 

Με το πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ προωθείται η κατάργηση 
και η συγχώνευση πολλών υπηρεσιών και η απόλυση συµβασιούχων.  

Τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο 
βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο. 

Το Τ.Π.∆.Υ. αδυνατεί να καταβάλλει το εφάπαξ στους 
δικαιούχους.  

Πολλοί συνταξιούχοι πλέον δεν προλαβαίνουν να πάρουν το εφάπαξ 
αφού η καταβολή του καθυστερεί για δύο και πλέον χρόνια. 

Ανάλογα προβλήµατα άρχισαν να εµφανίζονται  στο ΜΤΠΥ και 
στο ΤΕΑ∆Υ. 

Τα προβλήµατα αυτά θα ενταθούν από το πάγωµα των προσλήψεων 
µόνιµου προσωπικού και την παραπέρα επιδείνωση της σχέσης 
εργαζοµένων – συνταξιούχων. 

Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την υλοποίηση της 
απόφασης του ∆ΕΚ για εξοµοίωση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών. 

Νέες ανατροπές στους οικογενειακούς προγραµµατισµούς 
προωθούνται και ιδιαίτερα για τις γυναίκες δηµοσίους υπαλλήλους. 

Η Κυβέρνηση για να περιορίσει τις δαπάνες του Κράτους 
προωθεί νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό. 

Αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό ως δηµοσιονοµικό και όχι ως 
κοινωνικό θέµα. 

Θέτει ως στόχο το 2030 οι δαπάνες για το ασφαλιστικό, σε ποσοστό 
του ΑΕΠ, να βρίσκονται στα επίπεδα του 2008 (4,8%). 
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Μετατρέπουν το ασφαλιστικό σύστηµα από κοινωνικό και 
διανεµητικό σε κεφαλαιοποιητικό και ανταποδοτικό. Σχεδιάζουν την 
αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλάζουν τον τρόπο υπολογισµού των 
συντάξεων. Μειώνουν τις συντάξεις και µας ρίχνουν βορά, για όσους από 
εµάς θα έχουν την οικονοµική δυνατότητα, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες. 

Η υγειονοµική µας περίθαλψη καταρρέει.  
Αντί να ενισχυθεί οικονοµικά ο ΟΠΑ∆ φορτώνεται µε νέα βάρη. 

Ρίχνουν στις πλάτες του ΟΠΑ∆ τους ασφαλισµένους των ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών (π.χ. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) που η κερδοσκοπία τις 
οδήγησε σε κλείσιµο. 

Απαιτούµε 
Να εγκαταλειφθούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Την κρίση να 

πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες και όχι οι εργαζόµενοι και η 
κοινωνία. 

Να ακολουθηθεί µια άλλη πολιτική που θα έρχεται σε σύγκρουση µε 
την Ε.Ε., το ∆ΝΤ και τους κερδοσκόπους. 

Μια πολιτική που δεν θα µειώνει τα εισοδήµατα, που δεν θα ρίχνει 
στις πλάτες µας νέα φορολογικά βάρη που δεν θα συρρικνώνει τα 
ασφαλιστικά µας δικαιώµατα και δεν θα υποβαθµίζει τα κοινωνικά µας 
και δεν θα οδηγεί σε ύφεση και ανεργία. 

∆ιεκδικούµε 
• Να ανακληθούν τα αντιλαϊκά µέτρα 

• Να µην κατατεθεί το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο που αυξάνει τα 
όρια ηλικίας, µετατρέπει τις συντάξεις σε βοηθήµατα και οδηγεί 
τους συνταξιούχους στη φτώχεια. 

• Πραγµατικές αυξήσεις 

• Στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων του Τ.Π.∆.Υ. και του ΟΠΑ∆ 

• Να µην υλοποιηθεί η απόφαση του ∆ΕΚ 

• ∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα 

• Αύξηση των θέσεων εργασίας, πλήρη και σταθερή εργασία, µόνιµη 
και ενιαία σχέση εργασίας στο δηµόσιο, κάλυψη των πάγιων και 
διαρκών αναγκών 

∆ηλώνουµε 
Ότι είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε και να 

κλιµακώσουµε τους αγώνες µας. 

 
Από την Α.∆.Ε.∆.Υ. 


