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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή τις δηλώσεις του Άρη Πορτοσάλτε για περικοπή κατά 10%
των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων

Την περικοπή των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 10%
πρότεινε στην Κυβέρνηση στη χθεσινή (28/12/2020) πρωινή εκπομπή του
ΣΚΑΪ ο Άρης Πορτοσάλτε, προκειμένου να δοθεί δώρο Χριστουγέννων
στους υγειονομικούς, αυτό που η Κυβέρνηση, τελικά, δεν έδωσε, παρά τα
όσα διέρρεε το τελευταίο διάστημα.
Λειτουργώντας στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτοματισμού ανέφερε
ότι η Κυβέρνηση έχει, όντως, μειώσει τους μισθούς στον Ιδιωτικό Τομέα
και για να κλείσει το «χάσμα» πρότεινε, ο κ. Πορτοσάλτε, όχι την
αύξηση των μισθών στον Ιδιωτικό Τομέα, αλλά την περικοπή των
μισθών στον Δημόσιο Τομέα!!!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πληροφορεί τον κ.
Πορτοσάλτε και όσους έχουν αντίστοιχες προτάσεις ότι ο Δημόσιος Τομέας
τον οποίο απαξίωνε/αν όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτός που κράτησε
και κρατά τη χώρα όρθια στην περίοδο της πρωτόγνωρης πανδημίας:
▪ Οι υγειονομικοί στην πρώτη γραμμή της μάχης δίνουν, κυριολεκτικά,
και τη ζωή τους για να προστατεύσουν τη Δημόσια Υγεία, παρά τα
τεράστια προβλήματα που υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού.
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▪ Οι εκπαιδευτικοί

κρατούν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία,

μέσω της τηλεδιάσκεψης, χωρίς καμιά επιμόρφωση και με δικά τους
μέσα, στη συντριπτική πλειοψηφία.
▪ Οι υπάλληλοι των Δήμων εργάζονται νυχθημερόν για να εξυπηρετούν
τους πολίτες και να κρατούν τις πόλεις καθαρές.
▪ Οι υπάλληλοι των Υπουργείων και όλων των φορέων του Δημοσίου
είναι καθημερινά στο πόστο τους, προσφέροντας τον καλύτερο εαυτό
τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν
εξαιτίας της πανδημίας.
Αντί, λοιπόν, ο κ. Πορτοσάλτε να λειτουργεί ως «λαγός» της
Κυβέρνησης και να προτείνει περικοπές για τους εργαζόμενους του
Δημοσίου τον καλούμε να στηρίξει τα αιτήματά μας -μέσα από το σταθμό
του, όπου μιλά μόνος του και χωρίς εκπροσώπους των εργαζομένων- για
αύξηση των δαπανών για την Υγεία, την Παιδεία, για ένταξη των
υγειονομικών στα ΒΑΕ, για χορήγηση δώρου Χριστουγέννων κλπ.
Τον καλούμε, επίσης, στο πλαίσιο της αξίας που έχουν οι
συμβολικές κινήσεις για την κοινωνία μας, να περικόψει αυτοβούλως
τις δικές του, υψηλότατες να υποθέσουμε, αποδοχές υπέρ του ΕΣΥ και
των υγειονομικών.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

