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Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

  

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που συνεδρίασε την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014
αφού εκτίμησε:
1. Την εμμονή της Κυβέρνησης στην εφαρμογή της "αξιολόγησης" προκειμένου να
εξασφαλίσει τις νέες δεξαμενές διαθεσιμοτήτων και απολύσεων και για το 2015
2. Τη συσπείρωση και ενότητα των εργαζομένων, τον απόλυτο συντονισμό και την
αποφασιστική στάση των Ομοσπονδιών, την άμεση οργάνωση υλοποίησης της
απεργίας-αποχής από τις σχετικές διαδικασίες από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και
Συλλόγους με αποτέλεσμα την ακύρωση των ενεργειών και σχεδιασμών του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και των σχετικών
διατάξεων των Νόμων 4250/2014 και 4281/2014.
3. Την κλιμακούμενη αντιδημοσιοϋπαλληλική μνημονιακή επίθεση με τη συνοδευτική
προπαγάνδα κατασυκοφάντησης της Δημόσιας Διοίκησης, των Δημοσίων Υπαλλήλων, την
υποβάθμιση, συρρίκνωση και διάλυση των δημοσίων και κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών.
4. Την προώθηση συγκεκριμένων σεναρίων και σχεδίων για νέες μειώσεις στους μισθούς
τόσο για τους υπηρετούντες όσο και για τους νεοεισερχόμενους, μελλοντικούς
εργαζόμενους στο πλαίσιο αλλαγής του μισθολογίου φτώχειας σε μισθολόγιο πείνας και
κατ' επέκταση τη νέα δραματική περικοπή των συντάξεων
5. Την πλήρη αποδόμηση της Κοινωνικής Ασφάλισης και τη συρρίκνωση της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόνοιας και του δημοσίου συστήματος υγείας,
εκπαίδευσης, όπου οι "νέες " ανατροπές με την ουσιαστική κατάργηση των επικουρικών, η
πρωτοφανής υπoχρηματοδότηση και υπoστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν ως
αποτέλεσμα τεράστια προβλήματα ασφαλούς νοσηλείας και την επιδείνωση των συνθηκών
εργασίας.
6. Την αμείωτη "εφευρετικότητα" και ποικιλία μορφών ελαστικών σχέσεων εργασίας
(5μηνα, 6,8,10μηνα, μορφές ενοικίασης, voucher κτλ με καταπάτηση κάθε δικαιώματος
αμοιβής και ασφάλισης) αντί της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Αυτά συμβαίνουν όταν οι
ανάγκες της εξασφάλισης της στοιχειώδους λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών
πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα και επιβάλλουν το άνοιγμα, την προκήρυξη μόνιμων
θέσεων εργασίας και μάλιστα με προσόντα και εξειδίκευση. Την ίδια περίοδο οι νέοι
μεταναστεύουν αφού η Κυβέρνηση τους αποκλείει από τις υπαρκτές δυνατότητες εργασίας
στο Δημόσιο και συμπεριφέρεται ως ο πιο στυγνός εργοδότης "νομιμοποιώντας την
παράνομη" και προκλητική εκμετάλλευση της εργασίας και της ανάγκης για εργασία.
7. Τις ανατροπές που προωθούνται στη συνδικαλιστική νομοθεσία με δραστικό περιορισμό
του απεργιακού δικαιώματος.
8. Το γεγονός ότι τα μνημόνια είναι όλο το αντιλαϊκό-αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο
που έχει διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια , όλες οι
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για τα επόμενα χρόνια, που η διατήρηση και η διαιώνισή
τους καταδικάζουν τον ελληνικό λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση, την εργατική τάξη
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στην υπερεκμετάλλευση και την ανεργία και τη χώρα μας σε προτεκτοράτο των ισχυρών
χωρών της Ευρώπης.
9. Ότι η πάλη για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και της κυβέρνησης, που
την εφαρμόζει, παίρνει έναν επείγοντα χαρακτήρα. Οι ανατροπές που είναι αναγκαίες να
γίνουν, η κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων και η επαναφορά του
εργατικού δικαίου, απαιτούν συγκρούσεις και αγώνες με ευρύτερο παλλαϊκό
χαρακτήρα.

  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

  

Ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων του δημοσίου συνεχίζει να αγωνίζεται για:
- Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις και άμεση επαναφορά των αποδοχών μας στα
επίπεδα της προ μνημονίων εποχής. Αποτροπή της σύνδεσης του μισθού με την αξιολόγηση
και των νέων μειώσεων που σχεδιάζονται.
- Ακύρωση της «αξιολόγησης» των δημοσίων υπαλλήλων και του «επανελέγχου»
μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Απόκρουση των σχεδίων της δημιουργίας
μόνιμης δεξαμενής απολύσεων και κατάργηση του νόμου 4250/2014.
- Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων και την
αποτροπή των απολύσεων
.
- Την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων (καθηγητές,
σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ/ΤΕΙ, υπουργεία κλπ) και 
την αποτροπή των 6.500 χιλιάδων νέων απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων.
Διευκρινίζουμε ότι σε καμιά περίπτωση 
δεν καλύπτουμε τις περιπτώσεις με πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά
, αντίθετα ήμασταν και είμαστε απέναντι σ’ αυτά τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς.
- Την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας.
- Τη διεκδίκηση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μόνιμης και σταθερής εργασίας, με
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με την κατάργηση της μερικής,
δανειζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας και την κατάργηση της εκχώρησης αρμοδιοτήτων
του δημοσίου σε ιδιώτες εργολάβους και ΚΟΙΝΣΕΠ.
- Την ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των
αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, φορολογίας  και τη διεκδίκηση ενός
φορολογικού συστήματος που θα πληρώσουν αυτοί που κατέχουν τον πλούτο, με την άμεση
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και τη
ρύθμιση, πάγωμα και διαγραφή των κόκκινων δανείων
, ιδιαίτερα για την αγορά πρώτης κατοικίας, που συνομολογήθηκαν σε εποχές, με
διαφορετικούς μισθούς και δυνατότητα αποπληρωμής τους.
- Την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
- Την υπεράσπιση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος, τη διεκδίκηση
πόρων και την επιστροφή των κλεμμένων διαχρονικά από το κράτος και της τράπεζες.
- Την κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, τη διαγραφή του
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χρέους, τη δημόσια ιδιοκτησία και τον κοινωνικό έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, καθώς
και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας υπέρ του λαού και του τόπου.
- Την ανατροπή των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών.

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

  

1. Στήριξη των αποφάσεων των Ομοσπονδιών και των σωματείων για συνέχιση της
απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες «αξιολόγησης» και «επανελέγχου» της μετατροπής
των συμβάσεων με νέα κριτήρια.
2. Πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας στο 2ο 15νθήμερο του Νοέμβρη για την ανάδειξη με
δυναμικό τρόπο των αιχμών και στόχων της αγωνιστικής - απεργιακής πορείας διαρκείας,
τη διεύρυνση του πλαισίου με τα νέα δεδομένα του προϋπολογισμού, του ασφαλιστικού και
μισθολογίου, της μείωσης επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, του εντεινόμενου
αυταρχισμού (ποινικοποίηση κινητοποιήσεων, σχέδια κατάργησης δημοκρατικών
ελευθεριών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων) με κεντρικό στόχο την ανατροπή των
αντιλαϊκών -μνημονιακών πολιτικών
3. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε. στο πλαίσιο αυτών των εκτιμήσεων, προβλημάτων και
διεκδικήσεων και στην κατεύθυνση προστασίας συλλογικών, εργασιακών, κοινωνικών
δικαιωμάτων για ευρύτερο συντονισμό, με πανεργατικές κινητοποιήσεις και ιδιαίτερα με
την υποστήριξη των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί ή απαιτείται να
αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα στην εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση,
την τοπική, περιφερειακή και κεντρική αυτοδιοίκηση και διοίκηση:
Α. Να συμβάλλει στη μαζική υποστήριξη και διεύρυνση με κάθε τρόπο και
Β. Να κλιμακώνει με κάθε μορφή (συλλαλητήρια, μαζικές συγκεντρώσεις στους χώρους
εργασίας, στάσεις εργασίας, δημόσιες παρεμβάσεις) τις αγωνιστικές - απεργιακές
κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο και σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα για να ενοποιείται, να πλαταίνει και να δυναμώνει ο κοινός, ευρύτερος,
συνδικαλιστικός και κοινωνικός αγώνας.
4. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. άμεσα σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες και τα Νομαρχιακά
Τμήματα θα υλοποιήσει πρόγραμμα Γενικών Συνελεύσεων, συγκεντρώσεων, συνεντεύξεων,
δημοσίων παρεμβάσεων στους εργασιακούς χώρους, τις τοπικές κοινωνίες, σε όλη τη χώρα.
Ειδικά οι Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να σταθούν στην εκτίμηση της μέχρι τώρα πορείας,
τη συνέχεια και προοπτική του αγώνα διαρκείας με αντιμετώπιση ζητημάτων μαζικής
οργάνωσης αλλά και ανάπτυξης απεργιακών μορφών με κλιμάκωση καθώς και τον
εμπλουτισμό τους. Αυτό θα δώσει δυνατότητα στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στην πορεία υλοποίησης
του αγωνιστικού - απεργιακού προγράμματος του επόμενου διαστήματος με εσωτερικό
ανοιχτό διάλογο και ιδέες, προτάσεις, αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων και
ανάπτυξη από τα κάτω δυναμικών μορφών καθώς και προώθηση ευρύτερων συντονισμών
και συμμαχιών, να συνολικοποιήσει, να γενικεύσει πιο προωθημένες μορφές απεργιακού
αγώνα διαρκείας.
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Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ                ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
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