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  Αθήνα  23/2/2010 

Προς  

Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  

Απέναντι σε µια πρωτοφανή επίθεση στα δικαιώµατα τους βρίσκονται οι 
εργαζόµενοι το τελευταίο διάστηµα. Η κυβέρνηση, η Ε.Ε., µε το Συµφώνο 
Σταθερότητας και τις αγορές, προχωρούν σε µια άνευ προηγουµένου λεηλασία των 
οικονοµικών, εργασιακών κι ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων. 

Το Πρόγραµµα Σταθερότητας κι Ανάπτυξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση καθώς 
και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού οδηγούν σε µέτρα δραµατικής µείωσης των 
εισοδηµάτων µας.  

Συγκεκριµένα: 

• Απόλυτη µείωση των µισθών µέσω του παγώµατος τους και της περικοπής όλων 
των επιδοµάτων κατά 10%(πλην οικογενειακού, παιδιών, σπουδών και κινήτρου 
απόδοσης)  

• Μείωση των διορισµών µονίµων εκπαιδευτικών κατά 50% και µείωση των 
αναπληρωτών κατά 70% που θα οδηγήσει σε τεράστια προβλήµατα ελλείψεων 
στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενώ θα διογκώσει την ωροµισθία και θα οδηγήσει 
στην παραπέρα υποβάθµιση της εκπαίδευσης καθώς και στην ανεργία χιλιάδες 
σηµερινούς συναδέλφους µας.  

• Θεαµατική αύξηση των έµµεσων και άµεσων φόρων. Ιδιαίτερα οι αυξήσεις στα 
καύσιµα θα σηµάνουν αυτόµατα αυξήσεις σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. 
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Ταυτόχρονα, στην πραγµατικότητα έχουµε µείωση του αφορολόγητου µια και για 
να «κερδηθεί» πια το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ θα χρειαστούν αποδείξεις 
ίσες µε το 30% του συνολικού του εισοδήµατος, που είναι αµφίβολο αν µπορεί 
να τις προσεγγίσει ένας µισθωτός.  

• Αντιδραστικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση µε µετατροπή της από 
κοινωνική σε επαγγελµατική µε:  

• ü Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης  
• ü Εξίσωση προς τα πάνω των ορίων ανδρών-γυναικών  
• ü Κόψιµο των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων  
• ü ∆ραµατική χειροτέρευση του τρόπου υπολογισµού της σύνταξης  
• ü ∆ιεύρυνση των ελαστικών µορφών απασχόλησης µε γιγάντωση της ωροµισθίας. 

Συναδέλφισσες, -οι, τις τελευταίες ηµέρες πληθαίνουν οι φωνές στην Ε.Ε. που 
καλούν να παρθούν και νέα πρόσθετα µέτρα:  

• Το κόψιµο του 14ου µισθού, αρχής γενοµένης από φέτος µε το δώρο του Πάσχα.  
• Μείωση εκτός των επιδοµάτων και του βασικού µισθού  
• Την άρση µονιµότητας για το δηµόσιο  
• Υπολογισµός των συντάξιµων αποδοχών µε βάση ολόκληρο τον εργάσιµο βίο(!!!)  
• Την απελευθέρωση των απολύσεων και το σπάσιµο των συλλογικών συµβάσεων 

εργασίας 

Είναι φανερό ότι στο όνοµα της κρίσης γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια αναδιανοµής 
του πλούτου σε βάρος της εργαζόµενης πλειοψηφίας. Μας καλούν να πληρώσουµε την 
κρίση τους, τη στιγµή που είµαστε οι µοναδικοί που δεν έχουµε καµία απολύτως ευθύνη 
γι' αυτή, είµαστε εκείνοι που βιώσαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση το πάγωµα των 
µισθών, την άρνηση της απέναντι στα δίκαια αιτήµατα της µεγάλης απεργίας µας, που 
όπως και το σύνολο των εργαζοµένων, βιώνουµε χρόνια λιτότητα ακόµα και τότε που οι 
αριθµοί της κερδοφορίας και της ανάπτυξης ευηµερούσαν.  

Συναδέλφισσες, -οι, τα µέτρα αυτά αλλάζουν δραµατικά το εργασιακό τοπίο. Τίποτα 
δε θα είναι ίδιο αν περάσουν. Πολύ δε περισσότερο, είναι σαφές ότι ο κατήφορος των 
αλλαγών δεν έχει τέλος και η αδηφάγα οικονοµική ελίτ και η κερδοσκοπία των διεθνών 
αγορών θα ζητάει συνεχώς όλο και περισσότερα.  

Να βγούµε στο προσκήνιο, να γίνουµε επικίνδυνος αντίπαλος,  

να ανατρέψουµε το Πρόγραµµα Σταθερότητας 

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι χρειάζεται µαχητικά, µαζικά κι αποφασιστικά να 
αντιπαλέψουµε τις προωθούµενες αντιδραστικές ανατροπές. Ο µοναδικός δρόµος για να 
αποτρέψουµε τα σχέδια που απεργάζονται σε βάρος µας είναι να βγούµε στο δρόµο του 
αγώνα, να δηλώσουµε µε τη συµµετοχή µας στην απεργία και στις διαδηλώσεις στις 24 
Φεβρουαρίου ότι είµαστε δυναµικά παρούσες-ώντες, να συµµετέχουµε στις Γ.Σ. των 
συλλόγων για αποφάσεις πραγµατικών αγώνων ανατροπής. 

Από τη ∆.Ο.Ε. 

 


