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Φλεβάρης 2010 

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 10ΗΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 
         

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Η κυβέρνηση ανακοίνωσε  την εισοδηµατική πολιτική για το 2010, καθώς και 

µέτρα για το ασφαλιστικό, το φορολογικό, κλπ. 

 Κοινή είναι η διαπίστωση ότι για µια ακόµη φορά την κρίση καλούνται να 

πληρώσουν όχι οι έχοντες και κατέχοντες, όπως ήταν η προεκλογική της 

δέσµευση, αλλά οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 

• Οι 80.000 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  - από τους 

χαµηλότερα αµειβόµενους Δ.Υ. αφού ο καθαρός µισθός του νεοδιόριστου 

εκπαιδευτικού ανέρχεται στα 1000€ (µαζί µε όλα τα επιδόµατα) και ο 

καταληκτικός µισθός µετά από 35 χρόνια υπηρεσίας στα 1500€ - θα βιώσουν 

για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά το πάγωµα των µισθών τους ή και πιθανή µείωση 

αν περικοπούν κατά 10% τα επιδόµατα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο 

Οικονοµικών. 

• Η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, που ακυρώνει το ένα 

από τα τρία ΔΕΝ του Υπ. Απασχόλησης (ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑΣ, ΔΕ ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ) εκτός από το πλήγµα στην αξιοπιστία της ίδιας της κυβέρνησης, 

προκαλεί µεγάλη ζηµιά στο ασφαλιστικό σύστηµα και ΚΑΝΕΝΑ όφελος, αφού είναι 

γνωστό πως – σύµφωνα µε τις έρευνες – η αύξηση των ορίων ηλικίας κατά δυο 

χρόνια δίνει παράταση ζωής στο σύστηµα 6-7 µήνες.  

• Ο περιορισµός των προσλήψεων των αναπληρωτών (µέχρι και 70%) 

καθώς και η πιθανή µείωση των µόνιµων διορισµών για την επόµενη σχολική 

χρονιά είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσουν τεράστια προβλήµατα στα σχολεία. 
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

  

Οι εργαζόµενοι στη χώρα µας και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά 

πως η απελθούσα κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει τεράστιες ευθύνες για την 

οικονοµική κατάσταση της χώρας, καθώς και για την κατάσταση στα 

ασφαλιστικά µας ταµεία. Γι’ αυτό και ο ελληνικός λαός την τιµώρησε στις εκλογές 

της 4ης του Οκτώβρη του 2009 και την οδήγησε στην αντιπολίτευση. Αυτό όµως 

δεν δίνει άλλοθι στη σηµερινή κυβέρνηση για την επιβολή τέτοιων σκληρών 

οικονοµικών µέτρων σε βάρος των χαµηλόµισθων εργαζοµένων, όπως είναι οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ΜΑΤΩΣΑΝ το 

Φθινόπωρο του 2006 µε 42 ηµέρες απεργία, διεκδικώντας µισθούς 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. 

• Η παράταξη της ΠΑΣΚ όλα τα χρόνια της λειτουργίας της αντιπάλεψε µε 

ΔΥΝΑΜΗ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ όλες τις αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές 

πολιτικές ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων. ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. 

• Μπροστά στην κατάσταση που διαµορφώνεται εκτιµούµε πως χρειάζεται 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ του Δηµόσιου και 

του Ιδιωτικού τοµέα σ’ ένα ευρύ ΜΕΤΩΠΟ που θα µπορέσει να αποκρούσει και να 

ανατρέψει αυτές τις πολιτικές. 

• ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  να στηρίξετε µε ΟΛΕΣ ΣΑΣ τις δυνάµεις την απεργιακή 

κινητοποίηση της 10ης του Φλεβάρη και να πάρετε µέρος στα συλλαλητήρια και 

στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν σ’ όλες τις πόλεις.  

 

 

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 10:30 π.µ.  

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς 

ΑΠΟ ΤΗΝ  Π.Α.Σ.Κ. Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 


