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ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ, ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Η κυβέρνηση, στο όνοµα της κρίσης και των επιταγών της ΕΕ, σχεδιάζοντας
«διορθωτικές» κινήσεις για τη δήθεν θετική αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης στο
πλαίσιο των κατευθύνσεων των Βρυξελλών και των οδηγιών του διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδας, εξαπέλυσε χθες την πιο βάρβαρη επίθεση των τελευταίων
δεκαετιών ενάντια στους εργαζόµενους, που καλούνται µονόπλευρα να πληρώσουν την
κρίση µε πάγωµα µισθών και συντάξεων στο ∆ηµόσιο, καθώς και των πάσης φύσεως
επιδοµάτων.
Παράλληλα, σε µια πρωτοφανή προσπάθεια εµπαιγµού, ονοµάζει την πολιτική
της σκληρής και µονόπλευρης λιτότητας, πολιτική στήριξης των «οικονοµικά
αδυνάτων», αντικαθιστώντας τις αυξήσεις µε εξευτελιστικά επιδόµατα-κοροϊδία για ένα
πολύ µικρό αριθµό εργαζοµένων. Παράλληλα, άθικτα παραµένουν τα προνόµια της
πλουτοκρατίας, τα κέρδη των τραπεζών και των µεγάλων επιχειρήσεων.
Ουσιαστικά, επιδόµατα ελεηµοσύνης αντί εισοδηµατικής πολιτικής
ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο.
Για πρώτη φορά από τη µεταπολίτευση οι εργαζόµενοι όχι µόνο θα έχουν
µηδενικές αυξήσεις µε το ονοµαστικό «πάγωµα» των αποδοχών τους, αλλά θα δουν τις
αποδοχές τους ουσιαστικά να µειώνονται.
Οι άµεσες επιπτώσεις των µέτρων αυτών για τους εκπαιδευτικούς θα είναι
οδυνηρές: α) όσοι έχουν Μισθολογικό Κλιµάκιο από το 12ο έως το 1ο, δηλαδή όσοι
έχουν πάνω από 12 χρόνια υπηρεσίας, καθώς και β) όσοι είναι σε µεγαλύτερα κλιµάκια
(Μ.Κ.18-13) και λαµβάνουν διάφορα επιδόµατα, π.χ. µεταπτυχιακό, παραµεθορίου
κ.λπ. πλην του οικογενειακού, και ξεπερνούν και αυτοί τα 1.700 € µικτά, δηλ. η
συντριπτική πλειονότητα του κλάδου µας, δεν θα πάρουν ούτε αυτό το εφάπαξ
«επίδοµα ελεηµοσύνης» των 300 € και, συνεπώς, θα έχουν µηδενική αύξηση.
Επίσης, το «επίδοµα» των 500 € θα λάβουν ουσιαστικά µόνο όσοι βρίσκονται στο
εισαγωγικό -18ο Μ.Κ (νεοδιόριστοι χωρίς προϋπηρεσία).
Το πάγωµα, επίσης, των επιδοµάτων οδηγεί στη συρρίκνωση του
κατακτηµένου µε αγώνες επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών,
που αναπροσαρµόζεται τιµαριθµικά.
Από την άλλη, η εξαγγελία της κυβέρνησης για νέο µισθολόγιο, που θα αφορά
µόνο τους νεοπροσλαµβανόµενους στο δηµόσιο, θα έχει ως αποτέλεσµα το
διαχωρισµό νέων και παλαιών εργαζοµένων, µε συνέπεια εργαζόµενοι της ίδιας
υπηρεσίας να έχουν διαφορετικές αποδοχές, µε τεράστιες συνέπειες και για τη
λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση προωθεί µια
πολιτική αντιπαράθεσης των εργαζοµένων, νέων και παλαιών, µόνιµων και
συµβασιούχων, προκειµένου µέσα από το κλίµα της αντιπαράθεσης να εφαρµόζει
ανεµπόδιστα την πολιτική της.
Καταγγέλλουµε τη χρεοκοπηµένη αυτή κυβερνητική πολιτική της
µονόπλευρης και ανηλεούς λιτότητας για τους εργαζόµενους.

Αυτές οι κυβερνητικές αποφάσεις, µαζί µε την κατάσταση των ασφαλιστικών
µας ταµείων, για τα οποία πληθαίνουν τα δηµοσιεύµατα που αναφέρονται σε επαχθή
δανεισµό τους και σε επιβολή αυξηµένης εισφοράς στους εργαζοµένους, για να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αντί της άµεσης κρατικής επιχορήγησής τους,
κάνουν ακόµα πιο ζοφερή την οικονοµική κατάσταση των εκπαιδευτικών και των
εργαζοµένων στο δηµόσιο γενικότερα, καθώς οδηγούν σε κατακόρυφη µείωση των
εισοδηµάτων µας αλλά και σε συρρίκνωση των συνταξιοδοτικών – ασφαλιστικών µας
δικαιωµάτων.
Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν µαζικά στην 24ωρη
Πανελλαδική Απεργία στις 2 Απρίλη και στα συλλαλητήρια, δίνοντας ηχηρή
απάντηση στην κυβερνητική πρόκληση.

