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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο να δώσουν δυναµικό παρών στη
48ωρη Απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη, 19 Μαρτίου και την Πέµπτη, 20 Μαρτίου 2014.
Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετάσχουν στα συλλαλητήρια που θα
πραγµατοποιηθούν:
 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014, στην Αθήνα, στην Πλατεία Κλαυθµώνος και ώρα 11:00πµ και
στην Θεσσαλονίκη, στο Άγαλµα του Βενιζέλου και ώρα 11:00πµ.
 Πέµπτη, 20 Μαρτίου 2014, στην Αθήνα στην Πλατεία Κλαυθµώνος και ώρα 1:00µµ και στη
συνέχεια, στις 3:00µµ συγκέντρωση – συναυλία έξω από τη Βουλή, µε σύνθηµα
«Υπερασπιζόµαστε τα ∆ηµόσια Κοινωνικά Αγαθά – όχι στις απολύσεις»
Η Κυβέρνηση συνεχίζει το θέατρο ψευτοδιαπραγµατεύσεων µε την Τρόικα. Η συµφωνία
στην ουσία των νέων βάρβαρων µέτρων (οµαδικές απολύσεις, λεγόµενη εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ,
ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας κλπ) είναι δεδοµένη αλλά συνεχίζεται η προσπάθεια να φανούν
διαφωνίες στον τρόπο υλοποίησης των µέτρων-"φωτιά" και "αγκάθια" στη..."διαπραγµάτευση"!
Η Κυβέρνηση κρατάει στάση συνδιαµορφωτή και όχι διαπραγµατευτή (!) απέναντι στις
νεο-αποικιακού τύπου απαιτήσεις της Τρόικα για την περαιτέρω απορρύθµιση των εργασιακών
σχέσεων και την ενίσχυση του εγχώριου και ξένου κεφαλαίου (νέα απελευθέρωση οµαδικών
απολύσεων, µείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών).
Όσον αφορά τις απολύσεις ∆ηµοσίων Υπαλλήλων για τις οποίες η Κυβέρνηση πασχίζει, µε
διαρροές στον τύπο, να δείξει πως είναι αντίθετη, οι δηλώσεις του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µόλις πριν 4 ηµέρες στη Βουλή, δείχνουν µε
σαφήνεια ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο! «Ως το 2015, υπάρχει η δέσµευση, να µειωθεί κατά 150.000
υπαλλήλους ο ∆ηµόσιος Τοµέας και εκτιµάµε ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί πριν από το 2015»,
τόνιζε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η όποια προσπάθεια της συγκυβέρνησης να στήσει
έναν επικοινωνιακό µανδύα ασάφειας γύρω από το θέµα πέφτει στο κενό.
Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. χαιρετίζει τον ηρωικό αγώνα των χιλιάδων υπαλλήλων που έχουν
τεθεί σε διαθεσιµότητα, που βρίσκονται εδώ και µήνες καθηµερινά στο δρόµο του αγώνα για να
υπερασπίσουν το δικαίωµα τους στη µόνιµη και σταθερή εργασία.
Καλούµε όλους τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο να πάρουν την υπόθεση στα δικά τους
χέρια µε τη συµµετοχή τους στη 48ωρη Απεργία, στα συλλαλητήρια και σε όλες τις
κινητοποιήσεις αυτής της εβδοµάδας.
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