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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

24ωρη Απεργία Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 σε όλο το Δημόσιο 
 

Σε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία προχωρά η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 14 Νοεμβρίου 
2018 και διοργανώνει συγκέντρωση στις 11:00 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Στο 
επίκεντρο της κινητοποίησης, που είναι η πρώτη μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα 
μνημόνια, βρίσκονται μισθολογικά και ασφαλιστικά θέματα των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Η Απεργία πραγματοποιείται επειδή οι επαφές με τους αρμόδιους Υπουργούς 
απέβησαν άκαρπες. Τα αιτήματά για οικονομική βελτίωση αντιμετωπίστηκαν με 
μνημονιακή λογική, καθώς όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών ο δημοσιονομικός 
χώρος για το 2019 είναι 800 εκατομμύρια και μετά βίας επαρκούν για τις εξαγγελίες 
Τσίπρα στη Δ.Ε.Θ. 

Τα εισοδήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων στα χρόνια των μνημονίων έχουν 
υποστεί μειώσεις της τάξης του 40% και η οικονομική αφαίμαξη, δυστυχώς, 
ολοκληρώνεται με τη νέα φορολογική επιδρομή της παρούσας κυβέρνησης σε 
συνέχεια των προηγούμενων. Αύξησε την έμμεση φορολογία, σε Φ.Π.Α., σε ειδικούς 
φόρους καυσίμων, αλκοόλ, στα τέλη κυκλοφορίας, στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.ά. Το κλιμακώνει 
με τη μείωση του αφορολόγητου από τα 9.900 ευρώ στα 8.600 για το 2018-2019 ενώ 
βυθίζει το αφορολόγητο στα 5.600 ευρώ από 1-1-2020 μειώνοντας μισθούς και 
συντάξεις κατά 50,00 ευρώ μηνιαίως. 

Στο ασφαλιστικό είτε καταφέρει η κυβέρνηση να αποφύγει είτε να αναστείλει 
τις περικοπές στις παλιές συντάξεις, οι νέοι συνταξιούχοι μετά τον Μάιο του 2016 
νιώθουν στο πετσί τους τα αποτελέσματα του Νόμου Κατρούγκαλου. Οι περικοπές 
για τους Δημοσίους Υπαλλήλους με το Ν.4387/2016 ξεκινούν από 7% για Υ.Ε. 
κατηγορία με 20 χρόνια ασφάλισης και κορυφώνεται στο 35% για Π.Ε. κατηγορία με 40 
χρόνια ασφάλισης. Οι μειώσεις είναι αντίστοιχες στα επικουρικά ταμεία αλλά και στο 
ΕΦΑΠΑΞ.  

Η ένταξη στα Β.Α.Ε. με συνταξιοδοτικό όφελος για τους εργαζόμενους σε 
αυτά, ύστερα από τη δραματική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης είναι 
αναγκαία όσο ποτέ. Η διεύρυνση των επαγγελμάτων, που θα ενταχθούν, με αναβάθμιση 
των κατηγοριών στην καταβολή του επιδόματος, με μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στην 
εργασία, χωρίς αποχαρακτηρισμούς θα εξακολουθήσουν να είναι στην προμετωπίδα των 
δίκαιων αιτημάτων μας.  
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Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διεκδικεί:  

1. Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016 και 2017 
στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2019 που θα αποκαθιστά σταδιακά 
τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό. 

2. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) για το ασφαλιστικό και όλων 
των Αντιασφαλιστικών-Αντισυνταξιοδοτικών Νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων 
των συντάξεων. 

3. Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός 
των εργαζομένων. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
Μείωση των συντελεστών του Φ.Π.Α. στο 15%. 

4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά 
(Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ.λπ.). 
Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και 
σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων. 

5. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του Επιδόματος 
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα. Επέκταση του 
θεσμού των Βαρέων-Ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια 
συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους 
εργασιακούς χώρους. 

6. Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη (άρθρο 24Α του Ν.4396/2016) για την 
αξιολόγηση. Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής. Η αξιολόγηση να μην έχει τιμωρητικό 
χαρακτήρα, να μη συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, να μην 
οδηγεί σε απόλυση, αλλά στη βελτίωση των δεξιοτήτων με επιμόρφωση και δια βίου 
εκπαίδευση. Να λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επιλογή στελεχών στο Δημόσιο, με 
μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια, που θα τοποθετούν τον κατάλληλο άνθρωπο στην 
κατάλληλη θέση.  

7. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Οργανισμών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και 
στην εμπορευματοποίηση των Κοινωνικών αγαθών. Όχι στην εκχώρηση της 
Δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο. Αύξηση των Κοινωνικών δαπανών για Υγεία, 
Παιδεία, Ασφάλιση, Κοινωνική Προστασία και Περιβάλλον. 

8. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμενους 
που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν. Μείωση κατά 50% των ληστρικών 
επιτοκίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που υπερβαίνουν το 5% όταν 
στις Τράπεζες είναι το μισό, ενώ οι δόσεις είναι εξασφαλισμένες καθώς 
παρακρατούνται από τον μισθό και τη σύνταξη. 

9. Κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για την 
προκήρυξη απεργίας. Θα καταργήσουμε στην πράξη την τροπολογία του Υπουργείου 
Εργασίας. 

10.Κατάργηση όλων των μνημονιακών Νόμων. 
 

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