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Ο πόλεµος του κεφαλαίου, της κυβέρνησης και της Τρόικα σε βάρος των
εργαζοµένων και του ∆ηµοσίου περνά σε νέα φάση, κλιµακώνεται. Με
ταχύτατους ρυθµούς και µε προκάλυµµα την εξυπηρέτηση του πολίτη, η
κυβέρνηση προχωράει τις αναδιαρθρώσεις στο δηµόσιο τοµέα. Οι
ανατροπές στο εργασιακό καθεστώς συνεχίζονται.
Αυτό προκύπτει από τις ανακοινώσεις του υπουργού εσωτερικών στη
συνάντηση, που είχε στις 3-2-2011 µε την Α∆Ε∆Υ, όπου έθεσε εκτός των
άλλων και τις αποφάσεις της για τα ζητήµατα µειώσεων των µισθών µέσω
του «νέου µισθολογίου», ελαστικοποίησης του ωραρίου λειτουργίας των
υπηρεσιών, µε την απογευµατινή λειτουργία τους και αύξησης των ωρών
εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων από 37,5 σε 40. Χωρίς να παραλείψει
να επικροτήσει την «θετική στάση» της Α∆Ε∆Υ και την «απόλυτη
συνέργεια», που δείχνει, όπως χαρακτηριστικά είπε, απέναντι στα µέτρα και
τις εξελίξεις, χαρακτήρισε την αύξηση των ωρών εργασίας ως «εθνικά και
κοινωνικά επιβεβληµένη» «στη συλλογική πατριωτική προσπάθεια για τη
διάσωση της οικονοµίας». ∆ήλωσε επίσης ότι τους επαίνους τους αυτούς
προς την Α∆Ε∆Υ τους έχει µεταφέρει και προς την τρόϊκα στις συναντήσεις
τους, αναγνωρίζει δηλ. συγχαίρει και καµαρώνει την πλειοψηφία της
Α∆Ε∆Υ για τις υπηρεσίες, που προσφέρει στην κυβέρνηση και το κεφάλαιο.
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης τόνισε επανειληµµένα ότι τα µέτρα αυτά
αποτελούν δικές της επιλογές κι όχι της τρόϊκας και όπως οµολογεί και στο
ενηµερωτικό του σηµείωµα προς τους δηµοσιογράφους εντάσσονται «στην
ανάγκη βελτίωσης της εθνικής ανταγωνιστικότητας». Στοχεύουν δηλαδή σε

ένα κράτος «επιτελείο» στην υπηρεσία του κεφαλαίου, αποτελεσµατικό για
τα συµφέροντά του, που θα υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία του, µε υπαλλήλους πιο «φτηνούς», χωρίς δικαιώµατα,
πειθαναγκασµένους να υλοποιούν τις αντιλαϊκές πολιτικές. Γι’ αυτό
εξάλλου θα προβλέπεται η σύνδεση των µισθών µε την παραγωγικότητα και
µε το ωράριο εργασίας. Στις προθέσεις της η κυβέρνηση, βρήκε
ανταπόκριση στο διάλογο από την πλειοψηφία της Α∆Ε∆Υ, τους πάντα
πρόθυµους συµµετέχοντες στους κοινωνικούς διαλόγους. Οι επιµέρους
επιφυλάξεις, που εξέφρασαν για τη µη γενίκευση του ελαστικού ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών και το διακεκοµµένο ωράριο δεν µπορούν να
κρύψουν, παρά την προσπάθειά τους την γενικευµένη συµφωνία τους µε την
πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και των άλλων κοµµάτων του ευρωµονόδροµου,
που θεωρούν ότι µονόδροµος είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου και σ’ αυτό
τα υποτάσσουν όλα και τις εργασιακές σχέσεις και τους µισθούς και τις
κοινωνικές παροχές κ.α., ανεξάρτητα από την τεχνολογική εξέλιξη και την
σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας, που υπάρχει.
Οι εργαζόµενοι δεν νοµιµοποιούν ούτε τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ούτε
τη στάση της Α∆Ε∆Υ.
Καµιά ανοχή. Παίρνουµε την υπόθεση στα χέρια µας και απαιτούµε:
Μόνιµη & σταθερή δουλειά, σταθερό ωράριο για όλους τους εργαζόµενους.
7ωρο, πενθήµερο, 35ωρο. Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όχι σε
ελαστικά ωράρια.
Κατώτερο βασικό µισθό για τον ΥΕ 1.400 € και ανάλογη κλιµάκωση στις
άλλες κατηγορίες.
Σύνταξη κατώτερη στα 1.200€ µε 30 χρόνια υπηρεσίας, στα 55 για τις
γυναίκες και στα 60 για τους άνδρες (ανώτατα όρια)

Να χορηγηθούν, µε νοµοθετική ρύθµιση, τα 176€.
Αύξηση του επιδόµατος Ειδικών Συνθηκών ώστε να αντιστοιχεί στο 75%,
τουλάχιστον, του αντίστοιχου των δικαστικών λειτουργών

