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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ ΗΜΕΡΑ ∆ΡΑΣΗΣ
Οι τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
φανερώνουν µε τον πιο σαφή και απροκάλυπτο τρόπο τα αντιλαϊκά
σχέδια του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, των τραπεζιτών και των
δανειστών, οι οποίοι µε πρόσχηµα το Χρέος, επιδιώκουν να αφαιρέσουν
από τους εργαζόµενους και τους λαούς κάθε κατάκτηση και δικαίωµα
που έχει κερδηθεί µε αγώνες τον τελευταίο αιώνα.
Αποκαλύπτεται, πλέον, ότι το πρόβληµα δεν είναι ελληνικό – παρά
τις έντονες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει στην Ελλάδα εξαιτίας του
πελατειακού πολιτικού συστήµατος – και δεν οφείλεται στο υποτιθέµενο
«τεράστιο» ∆ηµόσιο ή στους δήθεν «τεµπέληδες Έλληνες».
Παρ' όλα αυτά, αγνοώντας τις πραγµατικές αιτίες των προβληµάτων
της ελληνικής οικονοµίας, η νέα Συγκυβέρνηση, υποταγµένη πλήρως
στις απαιτήσεις των Τροϊκανών, υλοποιεί τα πιο βάρβαρα µέτρα σε
βάρος των εργαζοµένων και της κοινωνίας, αφήνοντας στο απυρόβλητο
τους υπεύθυνους για την κρίση.
Στο πλαίσιο αυτό, καταργεί τη µονιµότητα στο ∆ηµόσιο, απολύει
∆ηµοσίους Υπαλλήλους και τους οδηγεί στην ανεργία και τη φτώχεια,
εξαναγκάζει εργαζόµενους σε παραίτηση, διαλύει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
και τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και στερεί από τον ελληνικό λαό το όποιο
Κοινωνικό Κράτος έχει αποµείνει.
Ήδη, ψήφισε τον αντιλαϊκό προϋπολογισµό του 2012, στον οποίο
προβλέπονται νέες µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις και νέα
φορολογικά χαράτσια.
• Οι µισθοί µας πλέον µέσα και από τις µειώσεις του νέου
µισθολόγιου – φτωχολόγιου, τα απανωτά φορολογικά
χαράτσια, τη µείωση του αφορολόγητου και την ακρίβεια,
µετατρέπονται σε προνοιακά επιδόµατα.
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• Την ίδια στιγµή σχεδιάζονται νέες περικοπές στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις µε πρόσχηµα τις αναλογιστικές
µελέτες και τα προβλήµατα που παρουσιάζουν οι
ασφαλιστικοί φορείς εξαιτίας της αντιλαϊκής κυβερνητικής
πολιτικής.
• Προωθείται η ενοποίηση του ΤΕΑ∆Υ µε τα άλλα
Επικουρικά Ταµεία, µε στόχο την υφαρπαγή των
αποθεµατικών του, η µετατροπή του ΜΤΠΥ σε
κεφαλοποιητικό – ανταποδοτικό και σχεδιάζονται νέες
περικοπές σε κύριες, σε επικουρικές συντάξεις και στο
εφάπαξ.
• Τα προβλήµατα των εργαζοµένων στα ΒΑΕ δεν
αντιµετωπίζονται.
• Περιορίζονται οι πόροι για τον ΟΠΑ∆, οι γιατροί και οι
φαρµακοποιοί καταγγέλλουν τις συµβάσεις, µε αποτέλεσµα
η υγειονοµική µας περίθαλψη να υποβαθµίζεται ακόµη
περισσότερο.
Η συνέχιση του αγώνα για την ανατροπή όλων αυτών των
αντιλαϊκών µέτρων που ήδη υλοποιούνται αλλά και εκείνων που θα
έρθουν σε εφαρµογή της νέας δανειακής σύµβασης, είναι υποχρέωση
όλων µας.
Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο δηλώνουµε αποφασισµένοι να
συνεχίσουµε τις αγωνιστικές µας παρεµβάσεις.
Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ.
αποφάσισε να ορίσει την Πέµπτη 15 ∆εκέµβρη ως ηµέρα δράσης των
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό κηρύσσει 3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας
από τις 12.00 πµ ως τη λήξη του ωραρίου και καλεί τις Οµοσπονδίες
και τους Συλλόγους - µέλη της, να πραγµατοποιήσουν γενικές
συνελεύσεις,
συσκέψεις,
παραστάσεις
διαµαρτυρίας
και
συγκεντρώσεις, αλλά και κάθε άλλη µορφή δράσης που θεωρούν
κατάλληλη, µε σκοπό την ενηµέρωση των εργαζοµένων, την
οργάνωση και συνέχιση του αγώνα.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ.

