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ΚΟΙΝΟ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΓΔΔ, ΑΓΔΓΤ, ΓΔΒΔΔ, ΠΑΔΓΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΓΑ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ  

ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ, ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ, 

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 

ΔΛΛΑΓΟ, ΣΔΔ 

 

Η ΓΔΘ 2013 δπζηπρώο βξίζθεη ηε ρώξα λα θηλείηαη ρσξίο ζρέδην, ζύκθσλα κε ηηο 

εληνιέο ηεο Σξόηθαο, πνπ παξά ηηο εζσηεξηθέο ηεο δηαθσλίεο, ζπλερίδεη λα θέξεηαη σο 

εληνιέαο εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ, θαηεζηεκέλσλ δπλάκεσλ πνπ παξά ηελ θξίζε 

ζπλερίδνπλ λα πινπηίδνπλ, λα αηζρξνθεξδνύλ θαη λα ηνπο δσξίδεηαη αθόκα θαη ε 

δεκόζηα πεξηνύζηα. 

ε απηό ην ζθεληθό ηεο πιήξνπο απαμίσζεο, ηνπ αδηεμόδνπ θαη ηεο παξαθκήο, 

ζπλερίδεηαη ην θαηαζηξνθηθό έξγν ηεο πνιηηηθήο απνδόκεζεο ηεο ρώξαο, 

ζηεξηδόκελε από μέλα θαη ληόπηα θέληξα ζπκθεξόλησλ.  Η Κπβέξλεζε ζπλερίδεη ηε 

κόλε δνπιεηά πνπ ηεο έρνπλ αθήζεη λα αζρνιείηαη, ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή 

ελάληηα ζηελ θνηλσλία, ηελ εθαξκνγή αλάιγεησλ θαη απερζώλ πνιηηηθώλ γηα θάζε 

πνιίηε, θαηαζηξέθνληαο ηνλ ελαπνκείλαληα παξαγσγηθό ηζηό, δηαλέκνληαο ην 

δεκόζην πινύην, θαηαζηξέθνληαο ηνλ δεκόζην ηνκέα θαη ηζνπεδώλνληαο ην 

θνηλσληθό θξάηνο, ηνπο ζεζκνύο, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Η Κπβέξλεζε, όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, πξνβιέπεη ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο 

ζηελ επόκελε ρξνληά, ζπλερίδνληαο λα επηβάιιεη δπζβάζηαρηνπο θόξνπο ζε όινπο, 

απνιύζεηο, αλεξγία θαη δπζηπρία. 

Όια απηά ηα ρξόληα, νη θνηλσληθνί θαη ζπλδηθαιηζηηθνί Φνξείο έρνπλ ζηνρνπνηεζεί 

καδί κε ηελ θνηλσλία.  Οη πνιίηεο, νη αγξόηεο, νη κηζζσηνί, νη κηθξνκεζαίνη, νη 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ραξαθηεξίδνληαη ζπιιήβδελ θνξνθπγάδεο, ηεκπέιεδεο, 

απαηεώλεο.  Έξημαλ ηόλνπο ιάζπε ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζέινληαο λα θξύςνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο επζύλεο, ηηο δηθέο ηνπο ζθνπηκόηεηεο ζέινληαο λα ζηξέςνπλ ηε κηα 

θνηλσληθή νκάδα ελάληηα ζηελ άιιε.  

Δίλαη πξνθαλέο όηη νη θπβεξλεηηθέο επζύλεο δελ κπνξνύλ πηα λα δηακεξηζηνύλ νύηε 

θαλ επηθνηλσληαθά ζηνλ ζπλδηθαιηζκό, ζηηο δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ζηελ 

θνηλσλία. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζπξώρλεη ηε ρώξα ζηνλ γθξεκό πην 

γξήγνξα, πην βίαηα, πην βαζαληζηηθά γηα ηνλ Έιιελα. 

Δκείο, νη ζπλδηθαιηζηηθνί θαη επηζηεκνληθνί θαη παξαγσγηθνί Φνξείο ηεο ρώξαο, νη 

εθπξόζσπνη ησλ πγεηώλ δπλάκεσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, δελ κπνξνύκε λα 

αλερζνύκε άιιν απηήλ ηελ θαηάζηαζε.  Γελ κπνξνύκε λα αλερζνύκε ηε ιάζπε, ηελ 

θνξντδία, ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζηηο ζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, ηηο ζπλερείο απνηπρίεο, 

ηε ζπαηάιε ησλ ζπζηώλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Πξνρσξάκε ζπληνληζκέλα όρη κόλν γηα λα αληηδξάζνπκε όινη καδί, όρη κόλν γηα λα 

αληηζηαζνύκε ζηε ζηνρνπνίεζε θάζε θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο νκάδαο, θάζε 

ζπλδηθαιηζηηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ Φνξέα, αιιά γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ 

ιατθηζκό ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα θαηαζέζνπκε ηηο δηθέο καο ζέζεηο, ηηο 
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πξνηάζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ έμνδν από ηελ θξίζε, γηα ηελ κεηα-κλεκνληαθή 

Διιάδα, γηα ηε ζπγθξόηεζε παξαγσγηθήο δνκήο, γηα κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

Οη Κπβεξλήζεηο γηα ρξόληα καο θαινύζαλ ζε πξνζρεκαηηθνύο δηαιόγνπο.  Σα 

ηειεπηαία ρξόληα ζηακάηεζαλ θαη ηνλ πξνζρεκαηηθό δηάινγν, γηα λα νινθιεξώζνπλ 

ηελ απνδόκεζε ηεο ρώξαο: θαηήξγεζαλ ην εξγαζηαθό πιαίζην θαη ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο, θαηέζηξεςαλ ην θνηλσληθό θξάηνο, ιήζηεςαλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, 

αύμεζαλ ηελ αλεξγία, αύμεζαλ ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ, δπλάκσζαλ ηα θαξηέι, 

απαμίσζαλ πεξαηηέξσ ην δεκόζην, απνδόκεζαλ ηε δεκόζηα πγεία θαη παηδεία.  Γελ 

πξνρώξεζαλ κία ζνβαξή δηαξζξσηηθή αιιαγή γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ ζηξεβιώλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ νη ίδηεο θπβεξλήζεηο  δεκηνύξγεζαλ.  

Οη κόλνη ζπλνκηιεηέο πνπ έρνπλ επηιέμεη είλαη νη κεηαπξάηεο θαη νη Φνξείο πνπ 

εθπξνζσπνύλ νιηγνπώιηα κε ηεξάζηηα θέξδε θαηαπαηώληαο ην ύληαγκα, 

θαηαζηξέθνληαο ην Πεξηβάιινλ, απνδνκώληαο ζεζκνύο θαη ρώξνπο.  

Δίλαη πιένλ παξαδεθηό από όινπο όηη ε πνιηηηθή πνπ δνύκε ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

απνηύρεη θαη πιένλ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ε αζθνύκελε πνιηηηθή νδεγεί ζε 

δξόκν ρσξίο επηζηξνθή. 

Σα κεγάια έξγα ζα μαλαεγθαηληαζηνύλ γηα πνιινζηή θνξά, ελώ νη  απνξξνθήζεηο 

από ην ΔΠΑ παξά ηηο αλαθνηλώζεηο θηλνύληαη ζε θαηώηαηα επίπεδα, βπζίδνληαο 

πεξαηηέξσ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ην ρξένο ηεο ρώξαο απμήζεθε ζηα 321 δηο € ην 

πξώην εμάκελν ηνπ 2013 θαη κε πξόβιεςε γηα ηα 349.3 δηο €, σο ην ηέινο ηνπ 

ρξόλνπ. Θπκίδνπκε όηη ην 2009 ην δεκόζην ρξένο ήηαλ ζηα 299.7 δηο, ην 2010 

απμήζεθε ζηα 329.5€, ην 2011 απμήζεθε ζηα 355.7 δηο.   

Σν ΑΔΠ ηεο ρώξαο πξνβιέπεηαη αληίζηξνθα λα θαηξαθπιήζεη ην 2013 ζηα 184.5 δηο 

€, όηαλ ην 2009 αλεξρόηαλ ζηα 231.1 δηο €, ην 2010 ζηα 222.2 δηο €, ην 2011 ζηα 

208.5 δηο €, θαη ην 2012 ζηα 195 δηο €.  

Η πνζνζηηαία αλαινγία ρξένπο πξνο ΑΔΠ ην 2009 αλεξρόηαλ ζην 129.7% θαη ην 

2010 ζην 148.3%. Απηή ε αλαινγία ππήξμε ην θύξην επηρείξεκα γηα ην κλεκόλην θαη 

όια όζα δνύκε ηα ηειεπηαία ρξόληα. ήκεξα έπεηηα από 4 ρξόληα κλεκνλίσλ θαη 

ζπζηώλ ζα αλέιζεη ζην 188.4% ηνπ ΑΔΠ, ελώ ην 2011 ήηαλ ζην 176.7% θαη ην 2010 

ζην 170.6% ηνπ ΑΔΠ. 

Η ύθεζε ζπλερίδεηαη κε ακείσηε έληαζε. 

Η αλεξγία, πιαζκαηηθά θαηαγεγξακκέλε, έθηαζε ηα 27,6 %. 

Οη εηαηξείεο θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε, ρσξίο λα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ 

ζηνηρεησδώο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηνπο θόξνπο θαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο.  

Οη παξαγσγηθέο κνλάδεο, ε πξσηνγελήο παξαγσγή, ε αγξνηηθή νηθνλνκία, ν 

θαηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο ζπλερίδνπλ ηελ πησηηθή ηάζε, έξκαην ησλ αζθνύκελσλ 

νιηγνπσιηαθώλ δηθηύσλ θαη πνιηηηθώλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο κεηαπνίεζήο ηεο. 

Σν επηζηεκνληθό δπλακηθό ηεο Υώξαο καο παξακέλεη ηξαγηθά εγθισβηζκέλν ζην 

εξγαζηαθό, θνηλσληθό θαη αλαπηπμηαθό αδηέμνδν πνπ δεκηνπξγήζεθε. Οη επηζηήκνλεο 

ηεο ρώξαο, κεραληθνί, γηαηξνί, δηθεγόξνη, γεσηερληθνί, νδνληίαηξνη, 

ζπκβνιαηνγξάθνη δελ θαηαγξάθνληαη ζηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο πνπ αλαθνηλώλνληαη 

θαη δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ παξά ηηο θαηά θαηξνύο εμαγγειίεο ζην Σακείν 

Αλεξγίαο.  Οη λένη επηζηήκνλεο άλεξγνη ζην ζύλνιό ηνπο ηειηθά αλαγθάδνληαη λα 

μεληηεπηνύλ. 

Σα εξγνζηάζηα, νη βηνηερλίεο, νη επηρεηξήζεηο θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε. 

Οη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο (παηδεία, πγεία) θαη νη εγγπήζεηο (θνηλσληθή αζθάιηζε – 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε) ζπξξηθλώλνληαη θαη απνδνκνύληαη ζρεδόλ νιηθά. 
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Οη Γεκόζηνη Τπάιιεινη, νη Γεκόζηνη ιεηηνπξγνί, νη Δπηζηήκνλεο γηα άιιε κηα θνξά 

παξαδίδνληαη ζηελ ππξά, απνιύνληαη, εμαζιηώλνληαη, ινηδνξνύληαη. 

Απηή ε ρξνληά δελ ζα είλαη κόλν ρξνληά πξνζπάζεηαο αλαηξνπήο απηήο ηεο πνιηηηθήο.  

Θα είλαη ρξνληά απνθάζεσλ γηα ην πνπ θαη πσο πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε σο ρώξα, 

σο θνηλσλία· θαη απηέο νη απνθάζεηο ζα παξζνύλ καθξηά από ηελ Κπβέξλεζε, καθξηά 

από ηνπο εληεηαικέλνπο πνιηηηθνύο εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ, καθξηά από ηνπο 

ρσξίο θαλ δηαπξαγκάηεπζε ηξντθαλνύο εληνινδόρνπο ηεο Κπβέξλεζεο. 

Απηή ηε ρξνληά ζηε ΓΔΘ δελ ζα ππάξμεη κόλν ε καδηθή ζπκκεηνρή καο ζην 

ζπιιαιεηήξην ην άββαην ζηηο 18:00 ζηε Θεζζαινλίθε.  Θα ππάξμεη ε ερεξή 

απνπζία καο από ηα ιόγηα ηεο θαζηεξσκέλεο πξσζππνπξγηθήο νκηιίαο θαη 

θπβεξλεηηθώλ πξσηνβνπιηώλ, αλ γίλνπλ θαη όπνηε γίλνπλ. 

Απηή ηε ρξνληά ε ΓΔΘ λα γίλεη αθεηεξία – ζηαζκόο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ, παξαγσγηθώλ θαη 

επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ ηεο, ησλ πνιηηώλ, ηεο θνηλσλίαο.     

Η ρξνληά πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία ζα επηβάιεη ηη θαη πσο ζα γίλεη ζηε ρώξα ηεο, έμσ 

από ιατθηζκνύο, δνγκαηηζκνύο θαη αλεύζπλεο πνιηηηθέο θαη πξνηάζεηο.  

Η ΓΔΘ γίλεηαη ην 2013 ΣΑΘΜΟ γηα ηελ θνηλσλία, ηα θηλήκαηα, ηελ αιιειεγγύε, 

ηε ζπλεξγαζία, ην ζπληνληζκό δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ. 

εκαηνδνηεί ηελ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ. 

ΗΡΘΔ Η ΩΡΑ ΑΝΑΣΡΟΠΗ 

ΗΡΘΔ Η ΩΡΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

 

ην πιαίζην ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ: 

1. ύζθεςε ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ θαη ζπλέληεπμε ηύπνπ ηεο ΓΔΔ ζηελ 

νπνία ζα παξνπζηαζζεί από ην ΙΝΔ/ΓΔΔ ε Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία, ζην μελνδνρείν IMPERIAL (Αληηγνληδώλ 13) ηελ Πέκπηε 

05.09.2013 ζηηο 12.00 

2. Κνηλή ζπλέληεπμε ηύπνπ ησλ ΑΓΔΓΤ, ΓΔΒΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΓΑ, 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ, ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ, ΠΑΔΓΔ, ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΟ, ΣΔΔ, γηα ηε 

δξακαηηθή θαηάζηαζε ζε θάζε ρώξν θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ Φνξέσλ γηα ηε 

κεηακλεκνληαθή δεκνθξαηηθή θαη παξαγσγηθή Διιάδα, ζην ακθηζέαηξν ηνπ 

Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο/ Σκήκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Μ. 

Αιεμάλδξνπ 49 Θεο/θε) ηελ Παξαζθεπή 06.09.2013 ζηηο 12.30. 

3. πιιαιεηήξην ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ-ΔΚΘ-ΔΓΟΘ, θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ΓΔΒΔΔ, 

ΠΑΔΓΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΓΑ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ 

ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ, ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ, 

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 

ΔΛΛΑΓΟ, ΣΔΔ,  ην άββαην 07.09.2013, ζηηο 18.00 ζην Άγαικα 

Βεληδέινπ, Θεζζαινλίθε. 

 


