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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 

 
Ζ πεξίνδνο πνπ δηαλύνπκε βξίζθεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο άλεξγνπο, ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο, ηνπο λένπο ζε κηα αθόκα δπζκελέζηεξε θαηάζηαζε-

απόξξνηα ησλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ. 

ηνλ Γεκόζην Σνκέα δξνκνινγείηαη ε θαηάξγεζε ηεο εληαίαο ζρέζεο 

εξγαζίαο θαη ηεο ζηαζεξήο απαζρόιεζεο κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δνκώλ 

θαη ππεξεζηώλ, θάηη πνπ ήηαλ κλεκνληαθή ππνρξέσζε από ην 

κεζνπξόζεζκν ηνπ 2011 θαη ην νπνίν νη αγώλεο καο δελ επέηξεςαλ, κέρξη 

ηώξα, λα εθαξκνζζεί. 

Ζ επίζεζε ζην Γεκόζην γίλεηαη γηα λα ηδησηηθνπνηεζνύλ όιεο νη 

πξνζνδνθόξεο ππεξεζίεο ηνπ θαη ην ζρέδην πεξηιακβάλεη ζηαδηαθά βήκαηα. 

Με αξρή ηελ επαλαμηνιόγεζε ησλ δνκώλ, ζα πεξάζεη ε ζθπηάιε ζηελ 

«αμηνιόγεζε» ησλ εξγαδνκέλσλ, κε αηνκηθή ζηνρνζεζία, πνπ ζα μεθηλάεη, 

σζηόζν, από ηνπο ζηόρνπο ησλ Τπνπξγώλ. Ζ δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί κε 

ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ ππαιιήισλ, αθνύ έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ «θξαηηθό 

ππάιιειν» θαη έρεη θαηαξγήζεη ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο. Οη Γεκόζηνη Τπάιιεινη ζα ππνρξεσζνύλ 

ηειηθά λα κεηαθηλνύληαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ, επηηειηθνύ Γεκνζίνπ. 

Με ην Μηζζνιόγην-Βαζκνιόγην θπβέξλεζε θαη δαλεηζηέο απέηξεςαλ ηηο απμήζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ 

κε ην μεπάγσκα ησλ κηζζνινγηθώλ θιηκαθίσλ, ελώ ε ίδηα ε θπβέξλεζε ιίγνπο κήλεο κεηά λνκνζέηεζε 

ηνλ «θόθηε», δειαδή ην απηόκαην πεηζόθνκκα κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

απνπιεξσζεί ην ρξένο θαη ηα ηνθνρξενιύζηα. 

Γηεθδηθνύκε: 

 Γεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηώλ. 

 Σν ζηακάηεκα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηθόπηνπλ νξγαληθέο ζέζεηο. 

 Σελ θάιπςε όισλ ησλ παγίσλ θαη δηαξθώλ αλαγθώλ, κε πξνζσπηθό κόληκεο θαη πιήξνπο 

εξγαζίαο. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ λόκσλ πνπ κείσζαλ κηζζνύο – ζπληάμεηο – θνηλσληθά επηδόκαηα. 

Αύμεζε ησλ κηζζώλ γηα λα δνύκε κε αμηνπξέπεηα. 
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