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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
24ωρη Πανελλαδική Απεργία ζηις 9 Ιοσλίοσ 2014 

 
Η Ειιεληθή Κπβέξλεζε παξά ην «κήλπκα» πνπ έιαβε (θαηά ηα ιεγόκελά ησλ εθπξνζώπσλ ηεο) 

ζηηο επξσεθινγέο ζηηο 25 Μαΐνπ 2014 ζπλερίδεη ηελ ίδηα πνιηηηθή, πνπ απνδνθίκαζε ζηελ πιεηνςεθία 
ηνπ ν Ειιεληθόο Λαόο. Μηα πνιηηηθή πνπ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνλ Έιιελα πνιίηε θαη εξγαδόκελν. Η 
παηδεία, ε πξόλνηα , ε πγεία θαη ε εξγαζία έρνπλ πιεγεί αλεπαλόξζσηα κε ηα γλσζηά επαθόινπζα 
ζηελ θνηλσλία. Τν λνκνζεηηθό έξγν ησλ ηειεπηαίσλ θπβεξλήζεσλ από ην 2010 κέρξη ζήκεξα έρεη 
αθαηξέζεη ζσξεία δηθαησκάησλ από ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα αξρηθά θαη ζην δεκόζην 
πην πξόζθαηα. Απνηειέζκαηα όισλ απηώλ ήηαλ λα ζσζνύλ θάπνηεο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα, θάπνηεο 
άιιεο λα ζπγρσλεπηνύλ, γεληθόηεξα λα ζσζεί ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα παλεπξσπατθά θαη θαη’ 
επέθηαζε θαη ε Επξσδώλε. Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε θαη είλαη ζε εμέιημε ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ην 
«μεπνύιεκα» ηεο ρώξαο, από αηγηαινύο θαη δεκόζηεο εθηάζεηο, έσο θεξδνθόξεο δεκόζηεο ππεξεζίεο 
(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ θ.α.). Έλα ζεζκηθό πιαίζην, πνπ δίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ «άθεζε ακαξηηώλ» ζηνπο 
θπβεξλώληεο θαη ηνπο δηεπζπληέο ηνπ ΤΑΙΠΕΔ.  

Οη Έιιελεο πνιίηεο βέβαηα αθόκα πεξηκέλνπλ λα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ “Success Story” ηνπ 
θνπ πξσζππνπξγνύ. Οη ιηγνζηνί απνκείλαληεο εξγαδόκελνη εξγάδνληαη κε «κηζζνύο πείλαο» θαη άλεπ 
δηθαησκάησλ, ελώ νη ζπληαμηνύρνη δέρνληαη ζπλερείο κεηώζεηο ζηηο απνδνρέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 
εμπγηαλζνύλ ηα νηθνλνκηθά ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. Αθόκα αλακέλεηαη ε ζεηηθή έθβαζε ηνπ 
πνιέκνπ πνπ είρε θεξύμεη ν θνο πξσζππνπξγόο ελάληηα ζηελ αλεξγία. Η αλεξγία ε νπνία καζηίδεη ηελ 
Ειιεληθή Κνηλσλία είλαη ζπλερώο απμαλόκελε. Πξηλ αθόκα ηζνξξνπήζεη ε θαηάζηαζε ζηνλ ηδησηηθό 
ηνκέα ε «λόζνο» κεηαδόζεθε θαη ζην δεκόζην.   

Πιήζνο αληηζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ απνιύζεσλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα. 
Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 πεξί «αμηνινγήζεσλ» ζην δεκόζην ηνκέα είλαη κία πξόζθαηε 
λνκνζεηηθή ξύζκηζε, όπνπ ν έλαο ππάιιεινο – δηεπζπληήο ζα απνιύεη έκκεζα ηνλ ζπλάδειθό ηνπ 
κέζσ ηεο βαζκνινγίαο ηνπ. Καηά ηα ινηπά, όζνη δελ απνιύνληαη ζα εμαξηώληαη θαη κηζζνινγηθά από 
ηελ βαζκνινγία πνπ ζα ιάβνπλ από ηνλ δηεπζπληή ηνπο (Ν.4024/2011). Πεξηηηό λα αλαθέξνπκε δε, 
όηη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ θέξλεη ν Ν.4250/2014 έρνπλ λα θάλνπλ κόλν κε ηε ζύλδεζε ηεο 
αμηνιόγεζεο κε ηελ απόιπζε, ελώ δελ ηξνπνπνηνύλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ ζηεξνύληαη θάζε 
ίρλνο αληηθεηκεληθόηεηαο. Πξόθεηηαη γηα έλα λόκν πνπ ζα θέξεη απνζύλζεζε, αλζξσπνθαγία, 
θαηάιπζε ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζπλνιηθή απνκάθξπλζε από ηε ινγηθή ηεο εμππεξέηεζεο 
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εάλ εθαξκνζηεί. 

 
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΣΙΣΑΘΟΤΜΕ 

 
Η Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α. Δωδεκανήζοσ, κε αθνξκή ηα αλσηέξσ, θαιεί ηα κέιε ηεο λα ζπκκεηέρνπλ 

ηην Σεηάρηη ζηις 09 Ιοσλίοσ ηοσ 2014, ζηελ 24ωρη Πανελλαδική Απεργία πνπ 
πξνθεξύρζεθε από ηελ ΑΔΕΔΥ θαη ππνζηεξίδεηαη από ηελ Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Η θηλεηνπνίεζε απηή 
ζπλδπάδεηαη άκεζα κε ηελ Απεξγία – Απνρή από ηα θαζήθνληα ηεο αμηνιόγεζεο πνπ έρεη εμαγγειζεί 
από ηελ ΑΔΕΔΥ (κε ηελ ππ΄ αξηζκόλ 168/28-04-2014 αλαθνίλσζή ηεο) θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη 
ε Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Σπλάδειθνη είλαη ζεκαληηθό λα δείμνπκε καδηθόηεηα ζηηο θηλεηνπνηήζεηο. Ο 
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ζπλδπαζκόο ησλ αλσηέξσ θηλεηνπνηήζεσλ είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε θαη ζηεξίδεη ηελ 
επηηπρία ηνπ ζηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο δύν θηλεηνπνηήζεηο. Είλαη εθηθηή ε 
θαηάξγεζε ζηελ πξάμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4250/2014. Είλαη εθηθηή ε απαιιαγή καο από ηέηνηαο 
κνξθήο πνιηηηθή. Οι μαζικοί αγώνες κοζηίζοσν λίγο ζηον καθένα μας, μπορούν όμως να 
κερδίζοσν ΠΟΛΛΑ! 

 
 

 
 

Για ηο Δ.. 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Φιλήμων Φρανηζής  
Μητανολόγος Μητανικός 

 

Η Γενική Γραμμαηέας 
 
 
 

Μίκα Μιταλάκη  
Αρτιηέκηων Μητανικός  

 
 


