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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγωνιστική - απεργιακή απάντηση στην Κυβέρνηση, που
συνεχίζει τη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, της Υγείας, της
Κοινωνικής Ασφάλισης, της Παιδείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά
και των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης, μέσω των συνεχιζόμενων
και διαδοχικών διαθεσιμοτήτων - απολύσεων χιλιάδων εργαζομένων,
αποφάσισε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κλιμακώνοντας τις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις σε όλο το Δημόσιο Τομέα.
Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε:
1. Την πραγματοποίηση 48ωρης απεργίας τις ημέρες συζήτησης και
ψήφισης
του
Νομοσχεδίου
«Διοικητικές
ΑπλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161)
και λοιπές ρυθμίσεις» που κατέθεσε το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΤ). Η
Κυβέρνηση με την προώθηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου, επιχειρεί την κατάργηση Νομικών Προσώπων του
Δημοσίου και την άμεση απόλυση ή τη διαθεσιμότητα κι άλλων
Δημοσίων Υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, προωθεί την καθιέρωση ενός
μόνιμου μηχανισμού δημιουργίας δεξαμενών νέων διαθεσιμοτήτων,
μέσω της εφαρμογής νέου συστήματος «αξιολόγησης» και της
καθιέρωσης υποχρεωτικής ποσόστωσης.
2.Την πραγματοποίηση νέας 48ωρης απεργίας στο Δημόσιο, στις 13
και 14 Μαρτίου, με κλιμάκωση του αγώνα την επόμενη εβδομάδα
ενόψει της 22ας Μαρτίου, ημερομηνίας κατά την οποία προβλέπεται να
απολυθούν χιλιάδες Δημόσιοι Υπάλληλοι, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
πριν από οχτώ μήνες.
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα προωθούν νέα επώδυνα,
καταστροφικά μέτρα πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας τόσο στο
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Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, περαιτέρω διάλυσης των
Κοινωνικών Υπηρεσιών, της Παιδείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της
δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υγείας (με τη διάλυση του
ΕΟΠΥΥ), καθώς και νέες μειώσεις στα εφάπαξ και τις επικουρικές
συντάξεις.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί κάθε Ομοσπονδία του Δημοσίου,
κάθε Πρωτοβάθμιο Σύλλογο ή Σωματείο και τους εργαζόμενους στο
Δημόσιο να συσπειρωθούν μέσα από τις Γενικές τους Συνελεύσεις και
να απαντήσουν δυναμικά στα σχέδια διάλυσης των Δημοσίων
Υπηρεσιών, να αποτρέψουν τις νέες απολύσεις που προωθούνται με το
μανδύα της διαθεσιμότητας, να βάλουν φραγμό στο σύστημα διαρκούς
συρρίκνωσης του Δημόσιου Τομέα και των Κοινωνικών Αγαθών.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., επίσης, καλεί τα Συνδικάτα του
Ιδιωτικού Τομέα, τους Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Φορείς να
αναλάβουν πρωτοβουλίες στήριξης και γενίκευσης του αγώνα.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

