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                                                            ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

(Η πρόκληση της νέας εισοδηµατικής πολιτικής δεν πρέπει να περάσει!) 
 

Η εισοδηµατική πολιτική (2,5% από 1ης Ιανουαρίου και 2% από 1ης 
Οκτωβρίου και ένταξη µόνο του 1/3 του κινήτρου απόδοσης στο βασικό µισθό) που 
ανακοινώθηκε για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο, συνεχίζει και για το 2008 την 
κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή κινείται στο 
γενικότερο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων επιλογών της, συνεχίζει τις πολιτικές 
σκληρής λιτότητας όλων των προηγούµενων ετών και οδηγεί τελικά σε νέα µείωση 
των εισοδηµάτων των εργαζόµενων. 

Έτσι, για µια ακόµη χρονιά, οι εργαζόµενοι στις δηµόσιες υπηρεσίες, τα 
ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ εισπράττουν τα ψίχουλα της εισοδηµατικής πολιτικής, βιώνουν 
την σκληρή λιτότητα και την κοροϊδία της κυβέρνησης. 

Οι «αυξήσεις» που προβλέπονται υπολείπονται, σε µέσα επίπεδα (2,59%), 
ακόµη και του επίσηµου πληθωρισµού που τρέχει µε 4,5%! 

 Αν ληφθεί υπόψη ότι τα παραπάνω ποσά χορηγούνται µόνο στις βασικές 
αποδοχές και όχι στο σύνολο των αποδοχών, καθώς και το γεγονός ότι το 2007 
είχαµε ακόµη και ονοµαστική µείωση των αποδοχών µας εξαιτίας της 
θεσµοθέτησης επιπλέον κρατήσεων για την επέκταση των 140 ευρώ στους 
συνταξιούχους, τότε τεκµηριώνεται πλήρως η θέση των εργαζόµενων και του σ.κ. για 
συνέχιση της  αντιλαϊκής πολιτικής που, σχεδιασµένα και προοδευτικά,  
συρρικνώνει  την αγοραστική δύναµη των µισθών µας. Μείωση που συνεχίζεται 
και εφέτος µε την επέκταση των κρατήσεων και στα υπόλοιπα ταµεία, αρχίζοντας 
από το ΜΤΠΥ στο οποίο έγινε αναδροµική κράτηση για 10 µήνες! 

Ακόµη και αυτή η ρύθµιση της ενσωµάτωσης µικρού τµήµατος του 
κινήτρου απόδοσης στο βασικό µισθό (σε όλα τα κλιµάκια, το ίδιο ακριβώς ποσό) 
διαµορφώνει προς το χειρότερο τις υπάρχουσες εσωτερικές και εξωτερικές 
σχέσεις στη δοµή του µισθολογίου των ∆.Υ. 

Σε αυτή την οικονοµική πολιτική, που διαλύει την κοινωνική συνοχή, 
πολλαπλασιάζει τα  κοινωνικά αδιέξοδα και οδηγεί σε νέα φτώχεια. οι εκπαιδευτικοί 
µαζί µε όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο θα απαντήσουν µε νέες  πρωτοβουλίες 
και αγωνιστικές  παρεµβάσεις.  

Θα συνεχίσουµε τους αγώνες για ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς µας, 
για 1400 ευρώ καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, για κατάργηση 
της επιδοµατικής πολιτικής και για νέο σύστηµα αµοιβών στο δηµόσιο.  

 


