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Συνάδελφοι, 

Σε μια δύσκολη περίοδο, όπου δοκιμάζεται συνο-
λικά η Ελληνική Κοινωνία, καλούμαστε να ανταπο-
κριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών που έχουν 
εναποθέσει τις ελπίδες τους για την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης στον Δημόσιο Τομέα. Έναν Δη-
μόσιο Τομέα βαθιά «πληγωμένο» από τις μνημονιακές 
πολιτικές των δέκα (10) τελευταίων χρόνων. 

Έναν Δημόσιο Τομέα που συνεχίζει να πλήττεται 
βαρύτατα, καθώς η σημερινή κυβέρνηση, με άλλοθι 
την πανδημία του κορωνοϊού, έχει ψηφίσει και προ-
ωθεί διατάξεις με τις οποίες αφαιρεί ακόμη περισσό-
τερα δικαιώματα των εργαζομένων και αλλάζει επί 
τα χείρω τις εργασιακές σχέσεις. Αδιαφορεί για την 
υγεία των εργαζομένων και των πολιτών και επιχειρεί 

μέσα από την κρίση που προκαλεί η πανδημία να πρι-
μοδοτήσει τους πολιτικούς της φίλους και να ενισχύ-
σει οικονομικά επιχειρηματικά συμφέροντα και ημέτε-
ρους. Φροντίζει δε, στις πλάτες των πολιτών, να χτίσει 
μία ψεύτικη και παραπλανητική εικόνα σκορπώντας 
εκατομμύρια ευρώ στους ισχυρούς-φίλους της που 
ελέγχουν τα Μ.Μ.Ε.     

Οφείλουμε οι εργαζόμενοι να παλέψουμε για τα 
δικαιώματα της Ελληνικής Κοινωνίας και να ανταπο-
κριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών ζητώντας να 
ικανοποιηθούν ορισμένα βασικά αιτήματα. Σε αυτό 
αποσκοπεί και η 24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση που 
αποφάσισε για την ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 το 
Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνεδρίασε στις 
6 Οκτωβρίου 2020.

1. Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας. Γενναία αύξη-
ση των δαπανών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Αύξηση του αριθμού των Μ.Ε.Θ. Κάλυψη όλων 
των κενών οργανικών θέσεων. Δωρεάν τεστ 
σε όλους, όπου οι ανάγκες το απαιτούν. Δωρεάν 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). Προστασία 
των ευπαθών ομάδων. Χορήγηση αδειών ειδικού 
σκοπού, χωρίς αφαίρεση από την κανονική άδεια.

2. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευ-
ση για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών και 
λειτουργικών κενών. Δεκαπέντε (15) μαθητές ανά 
τμήμα. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην 
καθαριότητα.

3. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Καμία 
μείωση των μισθών των εργαζομένων. Κατάρ-
γηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περι-
τροπής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία για 
όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συνα-
δέλφων.

4. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) στο Δημόσιο με ευνοϊκές 
ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το χρό-
νο εργασίας. Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή 
από κανέναν εργαζόμενο του Επιδόματος Επικίν-
δυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, που το λαμβάνει 
σήμερα.
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5. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για 
τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Να σταματή-
σει η φορολογική επιδρομή. Αφορολόγητο στα 
12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Μείωση 
των ανώτατων συντελεστών του Φ.Π.Α. στο 15%.

6. Προσλήψεις στο Δημόσιο, για να καλυφθούν όλα 
τα οργανικά κενά με προτεραιότητα στην Υγεία, 
Παιδεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες κ.λπ.

7. Κατάργηση όλων των Αντιασφαλιστικών Νόμων. 
Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων. 
Καμία ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. Καθιέρωση συστήματος Κοινωνικής Ασφά-
λισης που θα εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση για 
τους συνταξιούχους, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

8. Κατάργηση του Νόμου που περιορίζει τις διαδη-
λώσεις. Κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 
για τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη απερ-
γίας. Κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
Παράταση της θητείας των Υπηρεσιακών Συμβου-
λίων (Υ.Σ.) στο Δημόσιο.

9. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Οργανι-
σμών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και στην εμπο-
ρευματοποίηση των Κοινωνικών Αγαθών. Αύξη-
ση των Κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, 
Ασφάλιση, Κοινωνική προστασία και Περιβάλλον.

10. Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και 
περιουσίας, για τους εργαζόμενους που αποδε-
δειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση 
που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και στην Απεργιακή Συγκέντρωση που θα 
γίνει στις 10:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα δώσουν δυναμικό παρόν, διεκδικώντας την 
αναβάθμιση και την στήριξή του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των εργαζομένων σε 
αυτή που καθημερινά δίνουν άνισο αγώνα προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 
των καιρών…

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στις ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

και στα ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

σε ΟΛΗ τη ΧΩΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 
στην 24ΩΡΗ 

ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟÛΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ


