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24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΗ
Η κυβέρνηση προώθησε και ψήφισε με νόμο στη Βουλή ακόμη πιο σκληρά
μέτρα λιτότητας για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.
Μέτρα άδικα και σκληρά που, όχι μόνο δεν θα μας βγάλουν από την κρίση, αλλά
θα την επιδεινώσουν. Αυτοί δε που τη δημιούργησαν θα ξανακερδίσουν από τη
διαχείρισή της!
Με το νόμο αυτό η κυβέρνηση μειώνει τους μισθούς όλων των δημοσίων
υπαλλήλων. Συγκεκριμένα περικόπτει στους εκπαιδευτικούς:
• κατά 12% τα επιδόματα (εξωδιδακτικής απασχόλησης και διδακτικής
προετοιμασίας) και τα επιδόματα που λαμβάνουν ορισμένες
κατηγορίες εκπαιδευτικών (προβληματικών και παραμεθορίων
περιοχών, μειονοτικών και ειδικών σχολείων, διευθυντικά επιδόματα)
• κατά 30% τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα
Αδείας
• την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του επιδόματος
εξωδιδακτικής απασχόλησης (που και φέτος θα αυξανόταν σύμφωνα με
τον επίσημο ετήσιο τιμάριθμο-1,2%, περίπου κατά 4,27 €), δηλ. συνολική
ετήσια μείωση 51 €.
Με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ονομαστική μείωση του
μισθού τους κατά 1305 € (νεοδιόριστος) - 1715 € (στα 35 χρόνια υπηρεσίας). Αυτό
σημαίνει ετήσια μείωση αποδοχών μείωση από 5,7% - 6,3% χωρίς να
υπολογίσουμε την παραπέρα μείωση της αγοραστικής αξίας του εισοδήματός
τους μετά το πάγωμα μισθών που έγινε την περσινή χρονιά (2009).
Με το νόμο αυτό επίσης:
• Παγώνουν οι συντάξεις.
• Μειώνεται κατά 100 εκατ. ευρώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπ. Παιδείας και κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, οι πιστώσεις νέων
προγραμμάτων του. Αν συνδυαστεί με την απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών (2/4431/25-1-2010) να περικόψει κατά 10% τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού σε όλα τα Υπουργεία (για το Υπ. Παιδείας
κατά 781 εκατ. €), οι προεκλογικές και μετεκλογικές υποσχέσεις για
χορήγηση ενός επιπλέον δις. ευρώ για την παιδεία το 2010 εξανεμίστηκαν
ήδη.
• Αυξάνεται η βενζίνη και ο ΦΠΑ και μαζί τους όλα τα προϊόντα λαϊκής
κατανάλωσης.
• Μειώνονται δραστικά οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και
επιμηκύνεται ο χρόνος των υπό διορισμό εκπαιδευτικών. (Δηλ. οι
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εκπαιδευτικοί που θα διορίζονταν τον προσεχή Σεπτέμβρη θα διοριστούν
εντός τριετίας!!!)
• Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νέου νόμου «Από τη δημοσίευση του
παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε
θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Με ευθύνη
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις
εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά εβδομήντα τοις εκατό
(70%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010».
• Με το άρθρο 7 του νόμου προετοιμάζεται το έδαφος για το ψαλίδισμα
των αμοιβών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις εξετάσεις.
Συγκεκριμένα, η εξουσιοδότηση των αρμοδίων Υπουργών για το ύψος
των αμοιβών βρίσκεται κάτω από το γενικό τίτλο «μείωση αμοιβών για
συμμετοχή σε συλλογικά όργανα»
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η συνολική επιβάρυνση για τους
εργαζόμενους (περικοπές μισθών, μείωση αφορολόγητου, αύξηση της τιμής των
αγαθών λόγω της αύξησης του ΦΠΑ και της τιμής της βενζίνης-πετρελαίου, αύξηση
στα τιμολόγια της ΔΕΗ) φτάνει στο ύψος των δύο μισθών τουλάχιστον.
Οι επιπτώσεις των περικοπών στην εκπαίδευση θα είναι: περισσότερα κενά
στα σχολεία, μεγάλη αύξηση των προσλήψεων ωρομισθίων, πίεση στα σχολεία
για δημιουργία τμημάτων αυστηρά με 30 μαθητές και πιέσεις στο ωράριο των
μονίμων εκπαιδευτικών.
Τα μέτρα που αποφασίστηκαν, σύμφωνα με υπουργούς της κυβέρνησης,
έχουν μόνιμο χαρακτήρα!!!
Και έπονται νέα μέτρα σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ.Ολι Ρεν.
Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί!
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τους εργαζόμενους αυτή την ώρα από το δρόμο
του αγώνα!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ!
•

Συμμετοχή στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ την ΤΕΤΑΡΤΗ
10/3/2010, ώρα 12.30 μμ, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Προπύλαια Πανεπιστημίου), όπου θα κατευθυνθεί και το συλλαλητήριο
της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη συγκέντρωση
κηρύσσουμε στάση εργασίας (11 πμ – 2 μμ και 2 μμ – 5 μμ για τον
πρωινό και τον απογευματινό κύκλο αντίστοιχα)

•

Όλοι στην 24ωρη Πανεργατική – Πανϋπαλληλική ΑΠΕΡΓΙΑ την
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΗ και στα ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ,
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Προσυγκέντρωση ΟΛΜΕ στις 10.30 στο Μουσείο
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