
 

Στις 14 Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική 

απεργία, για να δώσουμε ηχηρό μήνυμα ενάντια σε κάθε σχεδιασμό, που διαλύει 

τις εργασιακές σχέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Τα μέτρα, που εφαρμόστηκαν κι όσα ζητούν οι δανειστές να επιβληθούν το 

επόμενο διάστημα, προσθέτουν ακόμα ένα κρίκο στην αλυσίδα της 

νεοφιλελεύθερης επίθεσης απέναντι στον κόσμο της εργασίας. 

Από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μνημονίων οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 

νιώσαμε την βίαιη υποβάθμιση των μισθών μας σε ποσοστά που αγγίζουν το 40%, 

τις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις, τις εφεδρείες, την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων για 

το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών, την δαιμονοποίηση τελικά της εργασίας στο 

Δημόσιο. 

Οι αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές των μνημονίων, δεν μπορούν να 

συνεχιστούν εσαεί. Η ελληνική κοινωνία, που έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για την 

περίφημη οικονομική προσαρμογή, δεν αντέχει άλλο. Η βαριά φορολογία, η 

ανεργία που χτυπά τα πιο  ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα (νεολαία, γυναίκες), η 

εξάπλωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η δημιουργία του εργασιακού 

μοντέλου με την επισφάλεια κυρίαρχη, όπως επιδιώκουν οι ακραίοι 

νεοφιλελεύθεροι κύκλοι εντός κι εκτός της χώρας, δεν μπορεί να είναι το μέλλον 

που ονειρευόμαστε για την εργασία το 2017. 

Η αντιμεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα με την καθήλωση των μισθών, τη 

θεσμική υποβάθμιση της εργασίας, η προσπάθεια για να επιβληθεί η υλοποίηση 

της ιδέας του λεγόμενου επιτελικού κράτους, αποδεικνύουν με τον καλύτερο 

τρόπο, ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι στρεβλώσεις, που αδιαμφισβήτητα 

υπάρχουν ακόμα και σήμερα στη λειτουργία του Δημοσίου, αλλά αποτελεί 

ουσιαστικά το προκάλυμμα, για να μην συζητηθούν τα πραγματικά προβλήματα, 

που έχουν δημιουργηθεί από τις πολιτικές, που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα 

χρόνια σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, κοινωνική 

ασφάλιση, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.) 



Αγωνιζόμαστε για να μπει επιτέλους ένα φρένο στον κατήφορο της 

εξαθλίωσης και της υποβάθμισης των μισθών των συντάξεων, της αποδόμησης του 

κοινωνικού κράτους  

Διεκδικούμε κι απαιτούμε 

 Την αποκατάσταση των εισοδημάτων μισθωτών και συνταξιούχων, την 

σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στο Δημόσιο τομέα από 1-1-2018 με το 

ξεπάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων 

 Να μην υλοποιηθούν τα μέτρα που αφορούν σε περικοπές μισθών 

(κατάργηση της έκπτωσης 1,5%, μείωση του αφορολόγητου) και συντάξεων 

το 2019 και 2020 

 Να αρχίσουν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το φάσμα του 

Δημόσιου τομέα με έμφαση στους τομείς της παιδείας της υγείας, των 

κοινωνικών υπηρεσιών 

 Να προχωρήσουν μέσω ΑΣΕΠ οι μετατροπές των συμβάσεων όλων των 

εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  

 Να μην υλοποιηθούν οι σκέψεις για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, με 

περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών, και παράλληλα να μην 

υπάρξει καμία αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, που θα δυσχεραίνει τη λήψη 

αποφάσεων για προκήρυξη απεργιών 

 Να υπάρξει ουσιαστική και γενναία ρύθμιση στα δάνεια που έχει χορηγήσει 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με μείωση των βαρών, αντίστοιχη 

της μείωσης των μισθών που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 

 Να επανέλθουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στο Δημόσιο με 

μισθολογικό και θεσμικό περιεχόμενο 

 Να μην συνεχιστεί το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης κρίσιμων δημόσιων 

αγαθών (νερό ενέργεια κλπ.) Οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά 

πρέπει να παραμείνουν σε δημόσιο έλεγχο 

 Να τερματιστεί το φαινόμενο που γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια των 

εργαζομένων διαφορετικών ταχυτήτων. Για την ίδια εργασία πρέπει να 

υπάρχουν οι ίδιες αμοιβές. 

 Να καταργηθεί η τροπολογία (άρθρο 21 Ν. 4489/2017) για την αξιολόγηση 

στο Δημόσιο, που «ποινικοποιεί» την συμμετοχή σε απεργία, αποκλείοντας 

τους απεργούς από τη διαδικασία των κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης στο 

Δημόσιο 

Απεργούμε για να μπει οριστικός φραγμός στις άδικες και καταστροφικές για 

την αξιοπρέπεια και την ζωή μας πολιτικές που έχουν μόνιμο θύμα τους 

εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους. 



Συμμετέχουμε όλοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 14 

Δεκέμβρη, στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.00 π.μ. 

 


