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                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την κλιμάκωση της επίθεσης του κεφαλαίου εναντίον των εργαζόμενων και 
ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων προδιαγράφει το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή. 

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτούν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόστηκαν μέχρι 
τώρα, προδιαγράφοντας «πρωτογενή πλεονάσματα» των Κρατικών προϋπολογισμών 
που σημαίνει διαιώνιση όλων των αντιλαϊκών δημοσιονομικών μέτρων. 

Σωρευτικά, στην τετραετία τα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους φόρους 
18,6 δισ., από τους οποίους τα 9,3δισ. αντιστοιχούν σε έμμεσους και άμεσους 
φόρους.  

Άνευ προηγουμένου περιστολή δαπανών στο Δημόσιο προβλέπει το 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα προβλέπει παραπέρα περικοπές των 
συνταξιοδοτικών δαπανών, μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων, 
«δεσμευτικά» ανώτατα όρια για τις δαπάνες των ΟΤΑ κ.λ.π. 

Την ίδια περίοδο, οι περικοπές κοινωνικών δαπανών θα ανέλθουν σε 17 δισ. ευρώ, 
από τα οποία το 1,3 δισ. προέρχεται από μισθούς και συντάξεις του Δημοσίου και τα 
15,7 δισ. από την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη, ποσό που σηματοδοτεί την 
πλήρη διάλυσή της, καθώς και περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.  

Σε ρότα διόγκωσης θα συνεχίσουν τα φορολογικά έσοδα και αυτό παρά το γεγονός 
ότι ομολογούνται οι φοροελαφρύνσεις στα επιχειρηματικά κέρδη. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι έμμεσοι φόροι (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι στη λαϊκή κατανάλωση) 
θα φτάσουν το 2018 σε 28,3 δισ. ευρώ από 24,3 δισ. το 2014. 

Το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα βάζει νέο μαχαίρι στο ανθρώπινο δυναμικό του 
Δημοσίου Τομέα. Για την περίοδο μέχρι το 2016 συνεχίζεται η εφαρμογή του 
κανόνα 1:5, δηλαδή μία πρόσληψη σε κάθε 5 «αποχωρήσεις» (απολύσεις ή 
συνταξιοδοτήσεις). Για τη συνέχεια (2017 - 2018) προβλέπεται η εφαρμογή του 
κανόνα 1 προς 1, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς θα 
λειτουργούν με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό εργαζομένων. 
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Σύμφωνα με το συγκεντρωτικό πίνακα προσλήψεων – «αποχωρήσεων» που 
παρατίθεται στο νομοσχέδιο, την πενταετία 2014-2018 θα αποχωρήσουν συνολικά 
από το Δημόσιο 94.385 υπάλληλοι, τη στιγμή που, όπως παραδέχεται και η 
πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν, ο «στόχος» των 150.000 
«αποχωρήσεων» ως το τέλος του 2015 έχει επιτευχθεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι, 
σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύει στην έκθεσή της η Κομισιόν, ήδη σε σχέση 
με το 2010, το 2013 οι υπάλληλοι, μειώθηκαν κατά 163.394. 

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση υποτάσσει τα πάντα στην 
ενίσχυση των συνθηκών κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων και των 
τραπεζών με βασικούς πυλώνες τη σύνθλιψη των μισθών των εργαζόμενων, τη 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών της εργοδοσίας, την κρατική 
χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων, μέσω του ΕΣΠΑ και «εθνικών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων», τη μείωση των κρατικών κονδυλίων για τις 
λαϊκές ανάγκες τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε σχέση με το παραγόμενο 
ΑΕΠ. 

Το γεγονός ότι το 2018 οι κρατικές δαπάνες, πλην των τόκων, θα είναι μόλις το 33% 
του ΑΕΠ, αποδεικνύει ότι το όραμα της Κυβέρνησης είναι να γίνουμε μια 
«κανονική» τριτοκοσμική χώρα. 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες καλούν όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο 
σε συντονισμό με τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα, που πλήττονται από αυτή 
την πολιτική, σε συνέχιση και ένταση των αγώνων για να καταργηθούν 
μνημόνια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα, για να υπερασπιστούμε τα 
εργασιακά, κοινωνικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. 

 


