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Το Γενικό Συµβούλιο της Α.∆.Ε.∆.Υ. διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση
συνεχίζει την πολιτική της αναδιανοµής του πλούτου και της
διάλυσης των τελευταίων αναχωµάτων εργασιακών δικαιωµάτων
και κοινωνικής προστασίας.
Συνεχίζει την πολιτική της συρρίκνωσης των δηµόσιων κοινωνικών
αγαθών µε κατάργηση δοµών και υπηρεσιών. Εκχωρεί νευραλγικής
σηµασίας τοµείς του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, δοµές
αυτοδιοίκησης, ενέργεια, νερό κλπ) στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό
κεφάλαιο.
Ταυτόχρονα, µέσω των διαθεσιµοτήτων και απολύσεων και της
απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, επιδιώκεται ότι έχει
αποµείνει ως σταθερή εργασία να µετατραπεί σε ελαστική και οι
εργαζόµενοι σε «απασχολούµενους» µε πολύ χαµηλότερους µισθούς
και φυσικά χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Η
κυβέρνηση µε την πολιτική της καταδικάζει στην ανεργία και την
εξαθλίωση χιλιάδες εργαζόµενους στο δηµόσιο που συνεχίζουν εδώ
και ένα χρόνο τον δίκαιο αγώνα τους για την επαναπρόσληψή τους
και την επαναλειτουργία των δοµών που καταργήθηκαν.
Η κυβέρνηση έπειτα από την κατασκευή χιλιάδων «επίορκων
υπαλλήλων», καθώς και «πλεονάζοντος προσωπικού», προσπαθεί
τώρα µε εργαλείο τη συγκριτική αξιολόγηση να δηµιουργήσει µία
νέα δεξαµενή διαθεσίµων και υπό απόλυση υπαλλήλων.
Παράλληλα, ετοιµάζεται να προωθήσει για ψήφιση νέο µισθολόγιο
για το δηµόσιο, που θα µειώνει ακόµα περισσότερο τις αποδοχές της
µεγάλης πλειονότητας των δηµόσιων υπαλλήλων και θα συνδέει τον
µισθό µε την αξιολόγηση.
Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους, δροµολογούνται νέες µειώσεις
των συντάξεων αρχίζοντας από τις επικουρικές και προχωρώντας
στις κύριες συντάξεις.
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Με το νοµοσχέδιο επιλογής προϊσταµένων στο δηµόσιο, η
κυβέρνηση προετοιµάζει νέα έφοδο στις θέσεις ευθύνης
προσπαθώντας να ελέγξει πλήρως τη διοικητική ιεραρχία και να
επιβάλλει πλήρη συµµόρφωση προς τα µνηµονιακά σχέδια στο
χώρο του δηµοσίου συνεχίζοντας και διευρύνοντας τον ασφυκτικό
κοµµατικό έλεγχο.
Η κυβέρνηση το τελευταίο διάστηµα προχωρεί στον επανέλεγχο
της διαδικασίας µονιµοποίησης 45.000 υπαλλήλων, επιδιώκοντας να
δηµιουργήσει νέες λίστες προς απόλυση εργαζοµένων.
Το Γ.Σ. της Α.∆.Ε.∆.Υ.
χαιρετίζει τους δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους που, συµµετέχοντας
στις µαζικές και µαχητικές Γενικές Συνελεύσεις και συγκεντρώσεις
που πραγµατοποιούνται το τελευταίο διάστηµα σε όλη τη χώρα,
εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιχείρηση κατασκευής νέων
δεξαµενών προς απόλυση υπαλλήλων µέσω της αξιολόγησης.
Καλεί όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα όσους εµπλέκονται
στην εφαρµογή του νόµου, λόγω της θέσης τους στη διοικητική
ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν
πρέπει να συνεργήσει µε την υπογραφή και τη συµµετοχή του σε
απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή
του σε µία προδήλως παράνοµη και αντισυνταγµατική διαδικασία.
Το Γ.Σ. της Α.∆.Ε.∆.Υ.
Καλεί όλους τους Γενικούς ∆ιευθυντές µα µην εκδώσουν
αποφάσεις επιµερισµού ποσοστών και να µη συντάξουν εκθέσεις
αξιολόγησης.
Καλεί όλους τους συναδέλφους να µη συµπληρώσουν τα φύλλα
αυτοαξιολόγησης και να τα παραδώσουν στα σωµατεία τους.
Καλεί επίσης τους ∆ιευθυντές να µη συντάξουν εισηγήσεις
αξιολόγησης των υπαλλήλων τους.
Η Ε.Ε. της Α∆Ε∆Υ έχει ήδη προκηρύξει απεργία προκειµένου να
υλοποιηθεί η αποχή των υπαλλήλων από κάθε διαδικασία σχετική
µε την αξιολόγηση.
Το Γ.Σ. της Α∆Ε∆Υ κηρύσσει τη ∆ευτέρα 30 Ιούνη 2014 ηµέρα
Πανελλαδικής ∆ράσης για τη διεκδίκηση και προβολή των
παραπάνω αιτηµάτων µε αιχµή τη κατάργηση του Ν.4250/2014 και
την επαναπρόσληψη όλων των διαθεσίµων και απολυµένων
υπαλλήλων.
Την ηµέρα αυτή πραγµατοποιούνται Γενικές Συνελεύσεις των
πρωτοβαθµίων σωµατείων, καταλήψεις των γραφείων διοίκησης και
προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και χώρους εργασίας, ενηµέρωση
των πολιτών κ.α.
Την ίδια ηµέρα ( 30-6-2014) πραγµατοποιούνται συλλαλητήρια στις
3.00 µ.µ. σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα
πραγµατοποιηθεί στο κέντρο αγώνα που έχουν δηµιουργήσει εδώ
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και 50 µέρες οι απολυµένοι-ες συνάδελφοι-ισσες µας έξω από
το Υπουργείο Οικονοµικών ( Καραγεώργη της Σερβίας ).
Το Γ.Σ. της Α∆Ε∆Υ προκηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική απεργία σε
όλο το ∆ηµόσιο τη Τετάρτη 9 Ιούλη 2014 , µε συγκεντρώσεις και
πορείες σε όλη τη χώρα.
Αµέσως µετά θα πραγµατοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις των
Συλλόγων και σύσκεψη Οµοσπονδιών και πρωτοβαθµίων
σωµατείων, µε αντικείµενο τη συνέχιση του αγώνα.
Το Γ.Σ. της Α∆Ε∆Υ εξουσιοδοτεί την Ε.Ε. να αποφασίσει τη
συνέχιση του απεργιακού αγώνα για το επόµενο διάστηµα και σε
κάθε περίπτωση να κηρύξει νέα απεργιακή κινητοποίηση αν η
Κυβέρνηση προχωρήσει σε ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής
δράσης ή σε πειθαρχικές διώξεις σε βάρος συναδέλφων.
Τέλος το Γ.Σ. της Α∆Ε∆Υ απευθύνεται σε όλες τις Οµοσπονδίες,
Σωµατεία, Συλλογικότητες και σε όλους τους εργαζόµενους και
συνταξιούχους που πλήττονται από τη πολιτική της Κυβέρνησης και
τους καλεί σε συντονισµό των αγώνων για να ανατραπεί η πολιτική
των απολύσεων, της ανεργίας, της λιτότητας, της συρρίκνωσης των
κοινωνικών αγαθών και της εκποίησης του δηµόσιου πλούτου.
Από το Γενικό Συµβούλιο της Α.∆.Ε.∆.Υ.

