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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 

Η κατάθεση της ρύθµισης για την αύξηση του ωραρίου στο ∆ηµόσιο 
από τις 37,5 στις 40 ώρες, εκτός από τις νέες δυσµενείς επιπτώσεις στο 
εργασιακό, οικογενειακό, κοινωνικό περιβάλλον των εργαζοµένων στο 
∆ηµόσιο και των οικογενειών τους και τη νέα µείωση εισοδήµατος, διευρύνει 
µε νέους, ακραίους τρόπους, την κυβερνητική επίθεση στα πλαίσια του 
«ενδιάµεσου σχεδίου δηµοσιονοµικής προσαρµογής 2012 – 15» για την 
ανατροπή όσων κατακτήσεων και δικαιωµάτων έχουν αποµείνει. 

Συνδέεται µε τις απολύσεις χιλιάδων συµβασιούχων και την 
καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας στο ∆ηµόσιο σε βάρος κυρίως των 
νέων (που το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 37%) και  της λειτουργίας των 
παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Παράλληλα επιδεινώνει τη θέση δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων που 
απασχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες (νοσοκοµεία, 
µηχανογραφικές υπηρεσίες, εργαστήρια, τοµείς Αυτοδιοίκησης κ.α.) και δεν 
είναι ενταγµένοι στα ΒΑΕ αφού µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση 
καταργούνται συλλήβδην και ισοπεδωτικά οι ρυθµίσεις για λιγότερη 
έκθεση σε επιβλαβείς συνθήκες και παράγοντες για την ίδια την υγεία τους. 

Την ώρα που η ανεργία αυξάνει µε ταχύτητα προς το 20%, την ώρα που 
οι ίδιες οι µελέτες της Κυβέρνησης διαπιστώνουν ότι το «µισθολογικό 
κόστος» και ο όγκος απασχόλησης στο ∆ηµόσιο είναι στα χαµηλότερα επίπεδα 
των χωρών του ΟΟΣΑ, η µείωση της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο µέσα και από 
την αύξηση των ωρών εργασίας, προσλαµβάνει χαρακτηριστικά ευρύτερων 
αρνητικών επιπτώσεων και εξελίξεων για το µέλλον των εργασιακών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων. 

Ο µύθος για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, που για µια ακόµη 
φορά χρησιµοποιείται από την Κυβέρνηση, δεν µπορεί να αποπροσανατολίσει 
κανέναν. Πολύ περισσότερο όταν µε τον περιορισµό των δαπανών για τη 
λειτουργία των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, µε τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις 
υπηρεσιών υγείας και παιδείας και µε τις ιδιωτικοποιήσεις ∆ηµοσίων 
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Υπηρεσιών, τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά υποβαθµίζονται µε δραµατικές 
επιπτώσεις σε βάρος του πολίτη. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει άµεσα τις 
αδιέξοδες νεοφιλελεύθερες επιλογές, µέτρα που αντί να οδηγούν στην έξοδο 
από την κρίση βυθίζουν στην ύφεση την οικονοµία και την κοινωνία στην 
χρεοκοπία, σε µια στιγµή που αποδεικνύεται ότι ο δωδεκάµηνος 
µνηµονιακός χρόνος δεν επιβεβαιώνει ως αποτέλεσµα τους διακηρυγµένους 
στόχους. 

Είναι σαφές ότι η απόσυρση της συγκεκριµένης ρύθµισης 
αναδεικνύεται ως άµεσο αίτηµα της απεργίας της 11ης Μαΐου 2011 και των 
επόµενων αγωνιστικών – απεργιακών δράσεων που ακολουθούν µαζί µε την 
υπόθεση του µισθολογίου αλλά και των νέων αντιασφαλιστικών παρεµβάσεων 
που σχεδιάζονται. 

Καλούµε όλους και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Μάη, 
στη Γενική Απεργία της 11ης Μάη. 

 

ΜΑΖΙΚΑ, ∆ΥΝΑΜΙΚΑ, ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ, 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Καλούµε τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο στην οργάνωση και 
προετοιµασία, νέων κινητοποιήσεων µετά τη Γενική Απεργία, απέναντι σε 
κάθε περικοπή εργασιακών (ωράριο κ.α.), µισθολογικών (απώλειες, 13ος -
14ος µισθός, νέο µισθολόγιο), ασφαλιστικών (επικουρικά κ.α.) κατακτήσεων 
και δικαιωµάτων. 

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

 
 
  


