
 

ΑΠΟΦΑΗ  

ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ηεο Π.Α..Κ.-Δ.Τ. 

 

Η Παλειιαδηθή Αληηπξνζωπεία ηεο Π.Α..Κ.-Δεκνζίωλ Τπαιιήιωλ, ην 

θνξπθαίν ζπιινγηθό όξγαλν ηεο παξάηαμεο, πνπ απνηειείηαη από ηα εθιεγκέλα 

κέιε ηεο ζηε Δηνίθεζε ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από ηνπο Πξνέδξνπο ή ηνπο εθπξνζώπνπο 

ηεο παξάηαμεο ζηηο Οκνζπνλδίεο, ή ζηα Ννκαξρηαθά Τκήκαηα ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

ζπλεδξίαζε ζηελ νδό Ιππνθξάηνπο 22 θαη ζπδήηεζε δηεμνδηθά  ηελ νινκέηωπε 

επίζεζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Σξόηθα θαηά ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ζην Δεκόζην πνπ θιηκαθώζεθε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε ηηο 

δειώζεηο ηνπ Κπβεξλεηηθνύ Εθπξνζώπνπ θ. Ηιία Μόζηαινπ θαη ηνπ Υπνπξγνύ 

Υγείαο θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ. 

Η Π.Α..Κ.-Δ.Τ. απνθάζηζε νκόθωλα όηη θαηαδηθάδεη κε ηνλ πην 

θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ηηο ζπγθεθξηκέλεο δειώζεηο. Θεσξεί όηη απνηεινύλ ηε 

ζιηβεξή ζπλέρεηα παιαηόηεξσλ δειώζεσλ ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο θ. 

Θεόδσξνπ Πάγθαινπ, πνπ θεληξηθό ζηόρν έρνπλ ηε κεηαηόπηζε ησλ θπβεξλεηηθώλ 

επζπλώλ ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Δεκόζηεο Υπεξεζίεο ηεο ρώξαο θαη 

απνπλένπλ κηα αθξαία απηαξρηθή έωο θαη αληηδεκνθξαηηθή λννηξνπία. 

Η αιήζεηα είλαη όηη νη πνιηηηθέο ηνπ κλεκνλίνπ πνπ έρνπλ ζαξώζεη δεθάδεο 

ρώξεο ηζνπεδώλνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ιανύο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν ηα 

ηειεπηαία ζαξάληα ρξόληα, πνιηηηθέο πνπ ππεξεηνύλ κε πάζνο ηα ζπγθεθξηκέλα 

θπβεξλεηηθά ζηειέρε - θαη όρη κόλν – έρνπλ ζαλ θεληξηθό ζηόρν ηε δηάιπζε ηνπ 

Δεκόζηνπ Σνκέα, ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο ηνπ Κξάηνπο λα παξέρεη 

θνηλωληθά αγαζά θαη ηελ ηειηθή εθρώξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζηηο 

αλεμέιεγθηεο δπλάκεηο ηωλ αγνξώλ. 

ηελ επέιαζε ηεο βαξβαξόηεηαο πνπ βηώλεη κε ηνλ πην ηξαγηθό ηξόπν ν 

ιαόο καο, ηα ζπγθεθξηκέλα θπβεξλεηηθά ζηειέρε αληί λα επηιέμνπλ ην ξόιν ηνπ 

ππεξαζπηζηή ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπ, απνθάζηζαλ λα επελδύζνπλ ζην ξόιν ηνπ 

απνινγεηή ηεο Τξόηθα. Αο κελ μερλνύλ όκσο όηη νη Δεκόζηνη Υπάιιεινη 

αληηπαξαηάρζεθαλ άνπινη ζηηο ζηδεξόθξαθηεο νξδέο ηνπ Φίηιεξ θαη αθύξσζαλ ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ. Έσοςν και νος και κπίζη. 



 

Είλαη βέβαην όηη ε ζπξξίθλωζε κηζζώλ θαη ζπληάμεωλ, ε εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη νη απνιύζεηο, ε δηάιπζε ηνπ θνηλωληθναζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, 

ε πξσηνθαλήο θνξνινγηθή ιαίιαπα θαηά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ, ε 

ακθηζβήηεζε ηεο κνληκόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην, ε παξαπνίεζε ηωλ 

απνηειεζκάηωλ κηαο απνγξαθήο πνπ ε ίδηα ε Κπβέξλεζε πξαγκαηνπνίεζε, ελώ 

είλαη βέβαην όηη ν ζπλνιηθό αξηζκόο ηνπο  δελ ππεξβαίλεη ηηο 400.000,  ε ζύλδεζε 

ησλ ακνηβώλ κε ηε κε ηελ απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε επλνηνθξαηηθά θξηηήξηα θαη 

ε κεηά από νιόθιεξεο δεθαεηίεο αλαίξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνύλ, δελ 

ππεξεηνύλ ηνλ Ειιεληθό ιαό θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. 

Τπεξεηνύλ πνιηηηθέο ζηνρεύζεηο πνπ ππαθνύνπλ ζην δόγκα ηνπ ΟΚ κε 

ζηξαηεγηθό ζηόρν ηελ πιήξε αλαηξνπή ησλ ηαμηθώλ ζπζρεηηζκώλ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. 

ηιρ δπαμαηικέρ ζςνθήκερ πος διαμοπθώνονηαι καθημεπινά για ηον Ελληνικό 

λαό η παπάηαξή μαρ είναι αποθαζιζμένη να βπεθεί ζηην ππώηη γπαμμή ηος 

αγώνα. Θα πολεμήζοςμε με όλερ μαρ ηιρ δςνάμειρ και θα αναηπέτοςμε ηα ζσέδια 

ηυν αγοπών αλλά και ηυν νηόπιυν ςποζηηπικηών ηοςρ. 

Αθήνα, 19 επηεμβπίος 2011 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΑ ΣΗ Π.Α..Κ.-Δ.Τ. 
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