
24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ολομέτωπη επίθεση  της κυβέρνησης  και της τρόικα εναντίον  των εργαζομένων, των συνταξιού-
χων και της κοινωνίας γενικότερα συνεχίζεται και εντείνεται παρά το περίφημο… success story. 

Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της  αναδιανομής του πλούτου  και της διάλυσης των τελευταίων 
αναχωμάτων  στα εργασιακά δικαιώματα και την  κοινωνική προστασία.

 Συνεχίζει την πολιτική της απομείωσης των  παρεχόμενων κοινωνικών αγαθών μέσω της κατάργη-
σης δομών και υπηρεσιών. Εκχωρεί νευραλγικής σημασίας τομείς του κοινωνικού κράτους και της 
δημόσιας περιουσίας (υγεία, παιδεία, δομές αυτοδιοίκησης, ενέργεια, νερό, λιμάνια, παραλίες κλπ) 
στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο. 

Ταυτόχρονα, μέσω των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων, της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσε-
ων και της κατάργησης κάθε έννοιας  εργατικού δικαίου επιδιώκεται η μετατροπή των  εργαζόμενων 
σε «απασχολούμενους» με μισθούς πείνας και φυσικά χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 
Η κυβέρνηση με την πολιτική της καταδικάζει στην ανεργία και την εξαθλίωση τη μεγάλη κοινωνική 
πλειοψηφία και ανάμεσα τους χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο.  Εργαζόμενους που συνεχίζουν 
εδώ και ένα χρόνο τον δίκαιο αγώνα  για την επαναπρόσληψή τους και την επαναλειτουργία των δο-
μών και υπηρεσιών  που καταργήθηκαν αλλά και νέους εργαζόμενους  που καλούνται να θυσιαστούν  
στον μνημονιακό βωμό. Οι απολύσεις και οι συνταξιοδοτήσεις από το δημόσιο δεν έχουν τέλος. Πάνω 
από 290.000 χιλιάδες  έχουν συνταξιοδοτηθεί ή απολυθεί από το 2010 αλλά η κυβέρνηση και η τρόικα 
συνεχίζουν την βάρβαρη πολιτική.

Η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα προχωρεί στον επανέλεγχο της διαδικασίας μονιμοποίησης 
38.000 υπαλλήλων, επιδιώκοντας να δημιουργήσει νέες λίστες εργαζομένων προς απόλυση.

 Έπειτα από την κατασκευή χιλιάδων «επίορκων υπαλλήλων», καθώς και «πλεονάζοντος προσωπι-
κού», προσπαθεί τώρα με εργαλείο την «αξιολόγηση» να οδηγήσει χιλιάδες ακόμα σε διαθεσιμότητα 
και σε απόλυση. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση επικαλούμενη τη μείωση του κατώτερου μισθού στον ιδιωτικό τομέα ετοι-
μάζεται να προωθήσει για ψήφιση νέο μισθολόγιο για το Δημόσιο, που θα μειώνει ακόμα περισσότερο 
τις αποδοχές  της πλειονότητας των δημόσιων υπαλλήλων και θα συνδέει τον μισθό με την αξιολόγη-
ση με σκοπό το βόλεμα «ημετέρων».  Οι μειώσεις των αποδοχών  θα αφορούν όλες τις κατηγορίες και 
κλάδους, αφού θα μειωθεί ο κατώτερος βασικός μισθός που αποτελεί την βάση κάθε μισθολογίου. 
Η κυβερνητική προπαγάνδα, που όπως και το 2010 επαναλαμβάνεται και σήμερα για την βελτίωση  
δήθεν των αποδοχών κάποιων κλάδων, δεν μπορεί να αποπροσανατολίσει κανέναν. 

Με το Νομοσχέδιο επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο, η κυβέρνηση προετοιμάζει νέα έφοδο στις 
θέσεις ευθύνης προσπαθώντας να ελέγξει πλήρως τη διοικητική ιεραρχία και να επιβάλει πλήρη  συμ-

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ



4  στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ, των 
λιμανιών, των αιγιαλών  και γενικότερα της δημόσιας 
περιουσίας.

4  στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.  

ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

4 Δημόσια και κοινωνικά αγαθά για όλους τους πολίτες.
4 Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

4 Τέλος στη διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων 
ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

4 Να επιστραφούν τα κλεμμένα αποθεματικά των Ταμείων.

4 στην αξιολόγηση - λαιμητόμο.
4 στις διαθεσιμότητες - απολύσεις.
4 στις νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων.

μόρφωση στους μνημονιακούς σχεδιασμούς για το χώρο του δημοσίου, συνεχίζοντας και διευρύνο-
ντας τον ασφυκτικό κομματικό έλεγχο και τις πελατειακές σχέσεις. 

Η κυβέρνηση και η τρόικα προετοιμάζουν νέα επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα με  νέες μειώ-
σεις των επικουρικών και των κύριων συντάξεων,  δραματικές μειώσεις στο εφάπαξ και νέες αυξήσεις 
στα όρια ηλικίας .

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε με 24ωρη Πανελλαδική απεργία σε όλο το Δημόσιο

την Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014
Συγκέντρωση πλατεία ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ώρα 11:00π.μ. 

Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια  
που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα

Με τη μαζική μας συμμετοχή στην Απεργία, στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συγκεντρώσεις και πορείες 
σε όλη τη χώρα δηλώνουμε με τον πιο ηχηρό τρόπο την εναντίωσή μας σε αυτές τις πολιτικές.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των εργαζομένων, η απάντηση 
που θα λάβει θα πρέπει να είναι  καθολική. Κανείς δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης 
–απόλυσης χιλιάδων συναδέλφων μας. Κανείς συνάδελφος δεν θα «εξαργυρώσει» οποιαδήποτε υπη-
ρεσιακή θέση βάζοντας την υπογραφή του για την απόλυση συναδέλφων του. Δεν θα επιτρέψουμε να 
επιβληθεί  ο κανιβαλισμός  που η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει στις Δημόσιες Υπηρεσίες .

Συνένοχους στο έγκλημα δεν θα μας έχουν.
Με τον αγώνα μας απαιτούμε:




