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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 

ΟΧΙ  σ τ ι ς  α π ο λ ύ σ ε ι ς  
ΟΧΙ  σ ε  ν έ ε ς  μ ε ι ώ σ ε ι ς  μ ι σ θ ώ ν  
 

 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

 Η αντεργατική επίθεση κατά των βασικών και θεμελιακών εργασιακών, οικονομικών και 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, εντείνεται. 
 

 Οι αδιέξοδες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση κατ’ εντολή της ΤΡΟΙΚΑ 
και προς όφελος των τοκογλύφων δανειστών, συνθλίβουν τους πολλούς και τους αδύνατους, 
εργαζόμενους – συνταξιούχους και ανέργους, ενώ ενισχύουν και ευνοούν τους λίγους, τους ισχυρούς 
– προνομιούχους, τους έχοντες και κατέχοντες.  
 

Μετά την μείωση του εισοδήματός μας με τις βίαιες περικοπές των μισθών μας, την αύξηση 
της έμμεσης φορολογίας και την μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 8.000 ευρώ, έρχεται όπως μας 
ανακοίνωσε με απειλητικό ύφος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Οικονομικών, ο 
οδοστρωτήρας του «μεσοπρόθεσμου προγράμματος» να ισοπεδώσει τα πάντα. 

 

Με πρόσχημα την αναδιάρθρωση του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, εφευρίσκουν όρους όπως η 

«εργασιακή εφεδρεία». Πρόκειται για το πιο απαράδεκτο – αντικοινωνικό – αναποτελεσματικό 

μέτρο καθώς θα οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην ΑΠΟΛΥΣΗ και μάλιστα χωρίς 
αποζημίωση. Χωρίς αιδώ δε, διαχωρίζουν τους εργαζόμενους σε αυτούς με τα «χαμηλά τυπικά 

προσόντα» που θα έχουν προτεραιότητα στις ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ από τους υπόλοιπους που θα 

τύχουν αξιολόγησης από εξωτερικούς συμβούλους.  
 

Μιλάνε για εφαρμογή ενός ισοπεδωτικού Ενιαίου μισθολογίου με κατάργηση όλων 

σχεδόν των επιδομάτων, στον Δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και στις ΔΕΚΟ, ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργούν μορφώματα «εικονικής» συλλογικής εκπροσώπησης των 

εργαζομένων μέσα από λίστες για την υπογραφή Ειδικών Επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε., με μοναδικό σκοπό 

την πλήρη κατάργηση του θεσμού των Ελεύθερων Συλλογικών 
διαπραγματεύσεων.  

 

Επιβάλουν νέα βάρβαρη περικοπή στις συντάξεις, τόσο στις κύριες όσο και στις 

επικουρικές.  
 

Αλλάζουν το ασφαλιστικό καθεστώς χιλιάδων εργαζομένων με την άγρια περικοπή των 
επαγγελμάτων που υπάγονται στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών.  

 

Επιβάλουν τον κεφαλικό φόρο σε κάθε οικογένεια. 
 

Επιβάλουν νέο χαράτσι για όλα τα ακίνητα χωρίς κανένα κοινωνικό κριτήριο καθώς 

αυτό θα κληθούν να το πληρώσουν ακόμη και οι άνεργοι, το οποίο λόγω της διάλυσης των 
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φοροεισπρακτικών μηχανισμών του κράτους, θα εισπραχτεί μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
με την απειλή της διακοπής του κοινωνικού αγαθού – ρεύματος – σε όσους δεν το πληρώσουν!  

 

Μειώνουν το αφορολόγητο όριο στις 5.000 ευρώ. 
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

Δυστυχώς το βαρέλι δεν έχει πάτο! 
 

Με κύριο όπλο τον κοινωνικό αυτοματισμό και συμμάχους τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ, 
στοχοποιούν τους εργαζόμενους του Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου τομέα και των ΔΕΚΟ, σαν την 
κύρια αιτία των δεινών της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας. Καλούν εμάς τους 
εργαζόμενους να πληρώσουμε με απολύσεις, διαθεσιμότητες, λιτότητα, ανατροπή των εργασιακών 
ασφαλιστικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων, με κατάργηση των Σ.Σ.Ε., θέλοντας να μας πάρουν 

πίσω ότι κατακτήσαμε με αγώνες τα τελευταία 100 χρόνια, οδηγώντας μας σε ένα νέο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ. 

 

 Η Ε.ΥΔ.Α.Π., σαν εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, δεν είναι μέχρι στιγμής στους 
αποδέκτες των εγκυκλίων για την εφαρμογή του «ενιαίου μισθολογίου» και της «εργασιακής 
εφεδρείας». Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας καθησυχάζει, ούτε να μας κάνει να επαναπαυόμαστε.  

 

Ήδη όλα τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι αναζητείται η «νομική φόρμουλα» για την εφαρμογή των 

μέτρων αυτών και στις εισηγμένες. Ο στόχος τους βέβαια είναι ξεκάθαρος. Μειωμένο εργατικό 
δυναμικό – μειωμένο κόστος μισθοδοσίας – μεγαλύτερα κέρδη – πιο ελκυστικό 
το πακέτο για τους ιδιώτες.  

 

Το Δ.Σ. της ΟΜ.Ε. στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε: 
 

- Τη συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στο Δημόσιο στις ΔΕΚΟ 
και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και των ΔΕΚΟ την Τετάρτη 5 του Οκτώβρη. 
- Τη συμμετοχή στην 24 Γενική Πανεργατική Απεργία της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για όλους τους 
εργαζόμενους του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα την Τετάρτη 19 του Οκτώβρη. 
- Να ζητήσει άμεση συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΔΕΚΟ για να του θέσουμε 
την κάθετη αντίθεσή μας για το ενιαίο μισθολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία. 
- Να ζητήσει άμεση συνάντηση με την Διοίκηση της εταιρείας για συζήτηση όλων των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. 
- Να προγραμματίσει δράσεις σε συνεργασία με φορείς για να αναδείξει τις δυσμενείς 
συνέπειες που θα έχει το «ξεπούλημα» της ΕΥΔΑΠ στους ιδιώτες, για τους πελάτες μας – 
καταναλωτές.  
- Κλιμάκια της ΟΜ.Ε. να βγουν για ενημέρωση σε όλους τους χώρους εργασίας. 

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

Η απάντησή μας απέναντι σε αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να είναι άλλη από το  
 

Φ Τ Α Ν Ε Ι  Π Ι Α  
ό χ ι  σ τ α  μ έ τ ρ α  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  ε ξ α θ λ ί ω σ η ς  

α λ λ α γ ή  π ο λ ι τ ι κ ή ς  τ ώ ρ α  
 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Δημούδης Βαγγέλης Τούντας Δημήτρης 

 
Υ.Σ. Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη ενέργεια κάποιων «εκλεκτών» συναδέλφων μας που 
κατέχουν θέσεις ευθύνης να τολμούν να χρησιμοποιούν την «εργασιακή εφεδρεία» σαν απειλή προς 
τους συναδέλφους για να πετύχουν τα σχέδιά τους.  


