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Ξάνθη, 10 Μαΐου 2011 
   Αρ. πρωτ.: 20 

          
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
 
Συµµετέχουµε στην 24ωρη Απεργία  που κήρυξε η Α∆Ε∆Υ στις 7 Οκτώβρη 
 
Μετά από τις συνεχείς περικοπές µισθών και συντάξεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα και 
µετατοπίζοντας την κρίση η κυβέρνηση στους εργαζόµενους, παρουσίασε το «πλαίσιο 
διαλόγου για το νέο µισθολόγιο», µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονοµικών, σε 
συνάντηση µε την ηγεσία της Α∆Ε∆Υ. Το πλαίσιο αποτυπώνει την αποφασιστικότητα µε την 
οποία δυναµώνει η ολοµέτωπη αντεργατική επίθεση. Έναν προαποφασισµένο διάλογο που οι 
αντεργατικές του επιδιώξεις προωθούνται ήδη π.χ. µέσω του µνηµονίου.  
 

1. Νέες δραµατικές περικοπές σε µισθούς. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για περικοπή 

µισθολογικής δαπάνης στο δηµόσιο κατά 2,5 δις ευρώ. 

2. Εξατοµίκευση των όρων αµοιβής των εργαζοµένων. Το νέο σύστηµα αµοιβών 

συνδέεται µε την αξιολόγηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Στόχος δεν είναι 

απλά η περικοπή της µισθολογικής δαπάνης, αλλά και η υπονόµευση του δικαιώµατος 

των εργαζοµένων να παλεύουν και να κατοχυρώνουν συλλογικά τα δικαιώµατά τους. 

3. Σύνδεση µισθού παραγωγικότητας, αφού στόχος είναι το σύστηµα αµοιβών µεταξύ 

άλλων και µε το παραγόµενο αποτέλεσµα. Αυτό το σηµείο είναι χαρακτηριστικό της 

σηµασίας που έχει η χειραγώγηση των εργαζοµένων του δηµόσιου για να 

εφαρµοστούν οι αντιλαϊκές αποφάσεις. 

4. Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση αρνείται να επιχορηγήσει το Τ.Π.∆.Υ. αλλά και τα άλλα 

Ταµεία, που εξαιτίας της καταλήστευσης  των αποθεµατικών τους από το κράτος, του 

παγώµατος των προσλήψεων και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, έχουν 

οδηγηθεί σε αδιέξοδο. 
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5. Οι εργασιακές σχέσεις στο ∆ηµόσιο βρίσκονται στο στόχαστρο. Απολύονται δεκάδες 

χιλιάδες έκτακτοι εργαζόµενοι που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, συγχωνεύονται και 

καταργούνται υπηρεσίες και οργανικές θέσεις, απειλείται ακόµη και η µονιµότητα. 

Συνάδελφοι κάθε µέρα που περνάει, γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η πολιτική της Κυβέρνησης, 
του ∆ΝΤ και της Ε.Ε., που οδηγεί τους εργαζόµενους και την κοινωνία στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση, είναι αδιέξοδη και για την οικονοµία. Για αυτό έχουµε υποχρέωση να 
συµµετέχουµε στην απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλε η Α∆Ε∆Υ και το ΠΑΜΕ και να 
σταθούµε δυναµικά ενάντια στον αποπροσανατολισµό των εργαζοµένων. ∆εν θα αφήσουµε 
κανένα να υπονοµεύσει τους αγώνες των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και ούτε να 
εκφυλίσει τα δικαιώµατα µας στο χώρο της δουλειάς µας. Πρέπει να αντιπαρατεθούµε µε 
µηχανισµούς που δηµιουργούν φόβο, αυταπάτες και εφησυχασµό, που ευνοούν τον 
ατοµικισµό. Πρώτος στόχος η δράση για την επιτυχία της απεργίας την Πέµπτη στις 7 
Οκτώβρη ώστε να επιτύχουµε µαζική και αποφασιστική συµµετοχή. Όλοι στον αγώνα όχι 
µόνο για τον δηµόσιο τοµέα αλλά και για το σύνολο των εργαζόµενων. Κανένας 
εφησυχασµός γιατί ξέρουµε τι µας περιµένει.  

 
 Όλοι στις κατά πόλεις συγκεντρώσεις: Α∆Ε∆Υ και ΠΑΜΕ 
  

 

Για το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Καρατζίνης Αθανάσιος 

Η Γενική Γραµµατέας 
 
 
 
 
 

Φουντουλίδου Ροδή 

 

 

 

 


