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ΑΡΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΡΟΕΔΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (4/2/12) 

 
 ΟΛ ΕΞΕΛΛΞΕΛΣ ΓΥΩ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΛΣΘ 

 Ρζντε χρόνια από τθν εκδιλωςθ τθσ διεκνοφσ ιςτορικισ κρίςθσ το τζλοσ του 2007 
αρχζσ του 2008 και μετά από τζςςερα χρόνια φφεςθσ, θ διάρκεια και αντοχι τθσ διεκνοφσ 
φφεςθσ, ο ορατόσ πλζον κίνδυνοσ εμφάνιςθσ νζασ κρίςθσ πάνω ςτθν εξελιςςόμενθ φφεςθ, θ 
όξυνςθ τθσ λεγόμενθσ κρίςθσ χρζουσ των χωρϊν τθσ ευρωηϊνθσ και θ υπεροξυμζνθ μορφι 
τθσ ςτθν Ελλάδα, αναδεικνφουν μια νζα ςχετικά φάςθ που χαρακτθρίηεται από μια ςειρά 
βακφτερεσ διεργαςίεσ και ανακατατάξεισ. 

 Θ μεγάλθ φφεςθ ςυνεχίηεται, θ παγκόςμια καπιταλιςτικι οικονομία κινδυνεφει να 
πζςει ςε κϊμα, θ ςχετικά ανεξζλεγκτθ κρίςθ χρζουσ ςτθν ευρωηϊνθ, θ οικονομικι και 
πολιτικι αςτάκεια, ηωντανεφουν τον κίνδυνο ενόσ πτωτικοφ ςπιράλ αβεβαιότθτασ, μιασ 
αλυςιδωτισ χρθματοοικονομικισ αςτάκειασ και πικανισ κατάρρευςθσ τθσ ηιτθςθσ. Οι 
ρυκμοί οικονομικισ ανάπτυξθσ παραμζνουν φυματικοί ςτισ χϊρεσ που ξζςπαςε θ κρίςθ. 
Είναι χαρακτθριςτικό πωσ όταν μιλάνε – για τισ χϊρεσ αυτζσ – για κετικά οικονομικά 
γεγονότα μιλοφν για ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ τάξθσ του 1-1,5%. Στισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, θ 
οικονομία ςυνζχιςε να ανακάμπτει το πρϊτο εξάμθνο του 2011, αν και με βραδφτερο ρυκμό 
ςε ςχζςθ με το 2010. Στισ αναδυόμενεσ λεγόμενεσ οικονομίεσ – Ινδία, Βραηιλία, Κίνα, 
Τουρκία - εμφανίηεται επιβράδυνςθ ςτουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, θ ανάπτυξθ, ςφμφωνα με 
εκτιμιςεισ τθσ ΕΚΤ, αναμζνεται να παραμείνει εφρωςτθ ςε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα. 

 Δεν παρατθρείται μια αξιοςθμείωτθ ποςοτικι και ποιοτικι επιςτροφι κεφαλαίων 
από τον υπεραναπτυγμζνο χρθματοπιςτωτικό τομζα προσ τθν πραγματικι λεγόμενθ 
οικονομία, μια ουςιαςτικι ποιοτικι επανεπζνδυςθ.  

 
 Θ ΚΛΣΘ ΤΘΣ ΕΥΩΗΩΝΘΣ  

 Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ θ αβεβαιότθτα είναι ιδιαίτερα υψθλι. Οι κίνδυνοι για τισ 
οικονομικζσ προοπτικζσ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ οξφνονται, ςε ζνα περιβάλλον ιδιαίτερα 
υψθλισ αβεβαιότθτασ ςε βακμό που να μιλοφν ότι θ ευρωηϊνθ και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
βρίςκονται «ςτο χείλοσ του γκρεμοφ».  

Το ςχετικό αδιζξοδο ςτο οποίο κατζλθξε θ ΟΝΕ ςθματοδοτεί το τζλοσ μιασ περιόδου 
βεβαιότθτασ για τθν οικονομικι και πολιτικι ολοκλιρωςθ τθσ Ευρϊπθσ. Το βάκοσ και θ 
ςοβαρότθτα τθσ κρίςθσ προκαλοφν ζντονθ κοινωνικι αντίδραςθ κατά των μεγάλων τραπεηϊν 
και επιχειριςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 Γεγονόσ είναι πωσ με τθν επιλογι τθσ «οικονομικισ διακυβζρνθςθσ» κα διαμορφωκεί 
ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ ελζγχου για τθν οικονομικι πολιτικι και, κατά ςυνζπεια, και τισ 
άλλεσ πλευρζσ τθσ εςωτερικισ πολιτικισ των χωρϊν -μελϊν τθσ. Για τισ πιο αδφνατεσ και 
χρεωμζνεσ, μάλιςτα, που ανικουν ςτθ «δεφτερθ ταχφτθτα», κα βακφνει και κα οξυνκεί θ 
άνιςθ ςχζςθ «αλλθλεξάρτθςθσ» τουσ από τισ θγεμονικζσ χϊρεσ και πρϊτα απ’ όλα τθσ 
Γερμανίασ και των ςυμμάχων τθσ. 
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Θ ΝΕΑ ΚΥΒΕΝΘΣΘ 
Με τθν κυβζρνθςθ Ραπαδιμου το ςφςτθμα επιχείρθςε να απαντιςει ςτθ δυναμικι 

τθσ λαϊκισ κινθτοποίθςθσ ενάντια ςτθν κυβζρνθςθ Ραπανδρζου και τθν πολιτικι ΡΑΣΟΚ-ΕΕ-
ΔΝΤ που τθν οδιγθςε ςτθν κατάρρευςθ. Οι μεγάλεσ απεργιακζσ μάχεσ του Οκτωβρίου με 
κορφφωςθ τθ 48ωρθ απεργία ςτισ 19-20/10 και τθν παρζλαςθ του Λαοφ ςτθν 28θ Οκτωβρίου 
ζδωςαν το τελειωτικό χτφπθμα ςε μια κυβζρνθςθ που είδε ότι θ πολιτικι ςυναίνεςθ, θ 
ιδεολογικι τρομοκρατία, θ καταςτολι και κυρίωσ ο εκβιαςμόσ τθσ επελαφνουςασ φτϊχειασ 
δεν κατάφεραν να λυγίςουν τθν εργαηόμενθ κοινωνικι πλειοψθφία. 

Θ νζα κυβζρνθςθ που διαμορφϊκθκε εριμθν τθσ κζλθςθσ του λαοφ και πζρα από 
κάκε ζννοια δθμοκρατικισ νομιμότθτασ, αποτελεί αποτζλεςμα πιζςεων των δανειςτϊν τθσ 
τρόικασ και του ντόπιου κατεςτθμζνου με κεντρικό ςτόχο τθν υποταγι των εργαηομζνων και 
τθσ κοινωνίασ ςτθν καταςτροφικι και αδιζξοδθ πολιτικι των μνθμονίων. 
  

Θ ΣΥΜΦΩΝΛΑ ΤΘΣ 26/10/11 
Θ απόφαςθ τθσ Συνόδου Κορυφισ τθσ Ε.Ε. (26/10/11), όςο και αν αυτι 

παρουςιάηεται ωσ «Εκνικι Σωτθρία», δεν παφει να είναι μια ςυμφωνία με όρουσ 
επαχκζςτατουσ για το λαό και τθ χϊρα, που κα μασ καταδυναςτεφουν επί χρόνια. 
Ρροδιαγράφεται ζνασ δρόμοσ που είναι γεμάτοσ αγκάκια, αφοφ μονιμοποιεί τθ λιτότθτα, 
οδθγεί ςτθν πλιρθ καταςτροφι του ιςχνοφ κοινωνικοφ κράτουσ, ςτθ κεαματικι αφξθςθ τθσ 
ανεργίασ, ςτθν απόλυτθ υπονόμευςθ των αςφαλιςτικϊν ταμείων, των ςυντάξεων και του 
κεςμοφ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων, ενϊ δρομολογεί επιδρομι και λεθλαςία τθσ 
δθμόςιασ  περιουςίασ, υποκθκεφει τθν κυριαρχία τθσ χϊρασ, διευρφνει τθν φφεςθ, τθ 
φτϊχεια, τθν υπερφορολόγθςθ των πιο αδφνατων ςτρωμάτων. 

Ριο ςυγκεκριμζνα με τθ ςυμφωνία αυτι: 
- Ραραδίνεται θ χϊρα μασ ςτθν τρόικα και τουσ δανειςτζσ τθσ βακαίνοντασ ακόμα 
περιςςότερο τθν εξάρτθςθ. Το άρκρο 10 τθσ ςυμφωνίασ αναφζρει μεταξφ άλλων:  «Πρζπει 
να ενιςχυκοφν οι μθχανιςμοί για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ελλθνικοφ 
προγράμματοσ, όπωσ ηιτθςε θ ελλθνικι κυβζρνθςθ………το πλαίςιο του νζου προγράμματοσ, 
θ Επιτροπι, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ τθσ ςτθν τρόικα, κα ςυγκροτιςει 
για τθ διάρκεια του προγράμματοσ επιτόπου εποπτικι ικανότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ςυμμετοχισ εκνικών εμπειρογνωμόνων, ςε ςτενι και ςυνεχι ςυνεργαςία με τθν ελλθνικι 
κυβζρνθςθ και τθν τρόικα για τθν παροχι ςυμβουλών και ςυνδρομισ ώςτε να διαςφαλιςτεί θ 
ζγκαιρθ και πλιρθσ εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων».  
- Δεν αντιμετωπίηεται οφτε το κζμα του χρζουσ αφοφ το 2020, μετά από 10 χρόνια 
λιτότθτασ και περικοπϊν, κα βρεκοφμε αν επιβεβαιωκοφν οι προβλζψεισ τθσ τρόικασ εκεί 
που ιμαςταν το 2009! Το 12ο άρκρο τθσ ςυμφωνίασ αναφζρει: «Από κοινοφ με ζνα φιλόδοξο 
πρόγραμμα για τθν ελλθνικι οικονομία, θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα αναμζνεται να 
διαςφαλίςει τθν απομείωςθ τθσ ςχζςθσ του ελλθνικοφ χρζουσ προσ το ΑΕΠ με ςτόχο να 
φκάςει το 120% ζωσ το 2020». 
- Το ξεποφλθμα τθσ χϊρασ γίνεται πρόγραμμα για τθν αποπλθρωμι των δανειςτϊν. 
Σφμφωνα με το 13ο άρκρο τθσ ςυμφωνίασ: «Η Ελλάδα δεςμεφει μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ 
από το πρόγραμμα «Ηλιοσ» ι άλλα ζςοδα από ιδιωτικοποιιςεισ πζραν των ιδθ 
περιλαμβανομζνων ςτο πρόγραμμα προςαρμογισ για τθν περαιτζρω μείωςθ του χρζουσ τθσ 
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ ζωσ 15 δις. ευρώ, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ δανειοδοτικισ 
ικανότθτασ του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (EFSF)». 
- Νζα μζτρα χωρίσ τζλοσ με αυςτθρι εποπτεία από τθν τρόικα προβλζπονται ςτο 
άρκρο 17: «Όπωσ αναφζρεται ςτισ εκτελεςτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, ςφμφωνα με τισ 
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πρακτικζσ του ΔΝΣ, τυχόν νζα (προλθπτικά) προγράμματα κα υπόκεινται ςε επιβολι 
αυςτθρών όρων. Η Επιτροπι κα αςκεί ενιςχυμζνθ εποπτεία ςτα οικεία κράτθ-μζλθ και κα 
υποβάλλει τακτικά εκκζςεισ ςτθν Ευρωομάδα». 
- Τζλοσ και ςθμαντικότερο όλων, το ευρω-μνθμόνιο δθλ. το ςφμφωνο ςτακερότθτασ 
κα γίνει άρκρο του ςυντάγματοσ, δθλ. λιτότθτα και περικοπζσ για πάντα. Στο άρκρο 26 
προβλζπεται θ «κζςπιςθ από κάκε κράτοσ-μζλοσ τθσ ηώνθσ του ευρώ κανόνων ςχετικά με τθν 
ιςοςκζλιςθ του προχπολογιςμοφ ςε διαρκρωτικοφσ όρουσ που να ενςωματώνουν τουσ 
κανόνεσ του υμφώνου τακερότθτασ και Ανάπτυξθσ ςτθν εκνικι νομοκεςία, κατά 
προτίμθςθ ςε ςυνταγματικό ι ιςοδφναμο επίπεδο, ζωσ το τζλοσ του 2012». 

 
Θ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΤΘΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 
Από τισ  προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ, κανζνασ εργαηόμενοσ, 

άνεργοσ, νζοσ και νζα, κανζνασ μικρόσ επαγγελματίασ και επιςτιμονασ δεν άκουςε και δεν 
αντελιφκθ, οφτε ζνα μζτρο που κα τον οδθγιςει ςτθ ςωτθρία του, που κα τον βγάλει από τα 
εφιαλτικά αδιζξοδα που τον οδιγθςαν μζχρι εδϊ. 

Θ προςγείωςθ ςτθν αμείλικτθ πραγματικότθτα δεν αφινει κανζνα περικϊριο ανοχισ, 
κανζνα χάςιμο χρόνου, καμία νζα ψευδαίςκθςθ. 

Εκείνο που ζχει αλλάξει από τθ ψιφιςθ του πρϊτου μνθμονίου, είναι ότι τϊρα οι 
εργαηόμενοι ζχουμε όλα τα ςτοιχεία, όλθ τθ γνϊςθ για να ςυνειδθτοποιιςουμε πολφ καλά 
ότι οι πολιτικζσ που εφαρμόηονται τουσ οδθγοφν ςτθν απόλυτθ φτϊχεια. 

Θ εμμονι ςε πολυχρθςιμοποιθμζνα εργαλεία παλιάσ κοπισ, όπωσ αυτά των 
εκβιαςμϊν και τθσ τρομοκράτθςθσ τθσ κοινωνίασ για τθν ζξοδο από το Ευρϊ και τθν 
Ευρωηϊνθ δείχνει τα όρια και τισ αντοχζσ και αυτισ τθσ κυβζρνθςθσ. 

Θ υποτικζμενθ διάςωςθ του Ευρϊ και τθσ Ευρωηϊνθσ εξελίςςεται ςε ζναν εφιάλτθ 
χωρίσ τζλοσ για τουσ εργαηόμενουσ, με χιλιάδεσ νζεσ απολφςεισ, με νζα ςκλθρι λιτότθτα για 
τα επόμενα τουλάχιςτον 10 χρόνια.  Μασ μεταφζρει τελικά ςε ζναν νζο κόςμο όπου δεν κα 
είναι δεδομζνοσ, οφτε ο μιςκόσ, οφτε θ ςφνταξθ αλλά και κάκε ίχνοσ κοινωνικισ πολιτικισ κα 
απομακρφνεται ωσ ςκουριά από το νζο μοντζλο κοινωνίασ που μασ επιφυλάςςουν. 

Τθν ίδια ςτιγμι ιδθ υλοποιοφνται τα βάρβαρα αντικοινωνικά μζτρα: 

 Το νζο βακμολόγιο-μιςκολόγιο-φτωχολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων 

 Θ εργαςιακι «εφεδρεία»-απολφςεισ, ςε όλο τον δθμόςιο τομζα 

 Θ πλιρθσ απορρφκμιςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, με ςκοπό τθ δικεν μετατροπι τθσ Ελλάδασ 
ςε εξαγωγικι οικονομία με μιςκοφσ των 300-400 ευρϊ. 

 Το ξεποφλθμα του δθμόςιου πλοφτου, και οι ιδιωτικοποιιςεισ δθμοςίων επιχειριςεων. 
Τα παραπάνω που ζχουν ιδθ δρομολογθκεί και ψθφιςτεί από τθν προθγοφμενθ 

κυβζρνθςθ και  το νζο μνθμόνιο (περίοδοσ ζωσ και το 2014) επιδιϊκεται από τουσ 
δανειςτζσ μασ, να  περιζχει απίςτευτθσ ςκλθρότθτασ μζτρα όπωσ: 

«Εφεδρεία»-Απολφςεισ: Ρροβλζπεται ότι το 2012 κα οδθγθκεί πρόςκετο προςωπικό 
ςτθν εφεδρεία και τθν απόλυςθ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ φορείσ που κα κλείςουν ι κα 
μειωκοφν και τθν κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων.  

Μιςκολόγιο Δθμοςίου: Αφινεται ανοιχτό το ενδεχόμενο νζων μιςκολογικϊν 
μειϊςεων ςτθ δθμόςιο μζχρι το τζλοσ του 2012 μετά από «αξιολόγθςθ» τθσ μιςκολογικισ 
δαπάνθσ. 

Αςφαλιςτικό: Ιδθ προωκείται θ μείωςθ επικουρικϊν ςυντάξεων. 
Φορολογικό νομοςχζδιο: Ρροωκείται θ κατάργθςθ  όλων ςχεδόν των 

φοροαπαλλαγϊν που μζχρι ςιμερα ελάφρυναν τα λαϊκά ςτρϊματα, ενϊ κάκε νοικοκυριό κα 
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υποχρεοφται να αποτυπϊνει ςχεδόν το ςφνολο των δαπανϊν και των αποταμιεφςεων ςτθ 
φορολογικι διλωςθ. 

Λδιωτικοποιιςεισ: Ραραμζνει ο ςτόχοσ για 35 ευρω δισ από ξεποφλθμα τθσ δθμόςιασ 
περιουςίασ ζωσ το τζλοσ του 2014. Σωρευτικά το ωσ άνω ποςό κα φτάςει τα 50 ευρω δισ ζωσ 
το τζλοσ του 2015. 

Τράπεηεσ: προβλζπεται μαϊμοφ «κρατικοποίθςθ» όςων τραπεηϊν δεν πιάςουν το 
δείκτθ κεφαλαϊακισ επάρκειασ του 10% μζχρι τον Αφγουςτο του 2012.Αυτζσ οι τράπεηεσ κα 
εξυγιανκοφν υπό τροϊκανι εποπτεία και εν ςυνεχεία κα επανιδιωτικοποιθκοφν. 

 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
Με το  τον προχπολογιςμό που ψθφίςτθκε  "τςουχτερόσ" κα είναι ο λογαριαςμόσ 

του 2012 για το λαό μασ, κακϊσ προβλζπονται πρόςκετεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ και 
περαιτζρω περικοπζσ δαπανϊν, ςε ςχζςθ με το 2011, ςυνολικοφ φψουσ 11 δις. ευρϊ 
περίπου. 

Τα φυςικά πρόςωπα (και κυρίωσ οι μιςκωτοί) κα κλθκοφν να πλθρϊςουν 
υψθλότερουσ φόρουσ κατά 2,57 δις. ευρϊ εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του αφορολόγθτου ορίου, 
των περικοπϊν ςτισ φοροαπαλλαγζσ, τθσ ζκτακτθσ ειςφοράσ και τθσ κατάργθςθσ τθσ 
ζκπτωςθσ λόγω αποδείξεων. 

Θ φορολογικι επιβάρυνςθ των ακινιτων κα είναι αυξθμζνθ κατά 2,65 δις. ευρϊ, 
κακϊσ μζςα ςτο 2012 κα πλθρωκοφν το τζλοσ ακινιτων, ο ΦΑΡ του 2010 και του 2011, ενϊ 
κα αυξθκοφν και οι αντικειμενικζσ αξίεσ. 

Τα 5,5 δις. ευρϊ κα φτάςουν οι μειϊςεισ των μιςκϊν, οι περικοπζσ ςτισ ςυντάξεισ 
κ.λπ. Το κονδφλι για τισ αποδοχζσ των δθμοςίων υπαλλιλων περιορίηεται κατά 1,57 δις. 
ευρϊ ςε ςχζςθ με το 2011. 

 
ΤΑ ΒΑΘ ΣΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ 
Δραματικά τα αποτελζςματα αυτισ τθσ πολιτικισ δείχνουν ακόμα και τα επίςθμα 

ςτοιχεία που είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ τελευταία. 
Θ επίςθμθ ανεργία διπλαςιάςτθκε από 9% το 2009 ςτο 18,4% το 2011, ςτουσ νζουσ 

φτάνει ςτο 45%, με προοπτικι να αυξθκεί ακόμθ περιςςότερο το 2012.  
Οι περικοπζσ των μιςκϊν μειϊνουν τθν αγοραςτικι αξία του ειςοδιματοσ των 

εργαηομζνων οι οποίοι περιορίηουν ακόμα και βαςικζσ τουσ ανάγκεσ για να επιβιϊςουν. Θ 
φτϊχεια και θ εξακλίωςθ κτυπά όλο και περιςςότερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Στα ςχολεία 
παρουςιάηονται ιδθ φαινόμενα παιδιϊν που πεινοφν. 

Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία, αυξικθκε το 2009 θ ςυμμετοχι των μιςκωτϊν και 
των ςυνταξιοφχων ςτα φορολογικά βάρθ ςε ςχζςθ με το 2008, ενϊ μειϊκθκε αντίςτοιχα θ 
ςυμμετοχι των ελεφκερων επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα το 2010 
(για τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν το 2009) οι μιςκωτοί και οι ςυνταξιοφχοι διλωςαν 
ειςόδθμα που αντιςτοιχεί ςτο 70,18% του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ από 68,23% το 2009. Ο 
φόροσ που κατζβαλαν ςτθν εφορία για τα ειςοδιματα που διλωςαν το 2010 αντιςτοιχεί ςτο 
55,54% του φόρου που κατζβαλαν όλοι οι φορολογοφμενοι (από  52,59%. το 2009).  

Αυτό προκφπτει από τα ςτοιχεία που δόκθκαν ςτθ δθμοςιότθτα από τθ Γενικι 
Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, που αφοροφν τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν 
το 2009 και δθλϊκθκαν το 2010 ςτθν εφορία και το φόρο που καταβλικθκε γι' αυτά από τισ 
διάφορεσ κατθγορίεσ φορολογοφμενων, όπωσ οι μιςκωτοί και οι ςυνταξιοφχοι, οι ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ και οι επιχειριςεισ. Ρρόκειται για τθν περίοδο πριν ξεςπάςει ςε όλο τθσ το 
μζγεκοσ θ κρίςθ ςτθν Ελλάδα. Από τθν άλλθ οι επιχειριςεισ το 2010 διλωςαν το 13,03% του 
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ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ζναντι 14,52% το 2009, ενϊ κατζβαλαν το 28,67% του ςυνολικοφ 
φόρου ζναντι 30,79% το προθγοφμενο ζτοσ. 

Τισ τελευταίεσ θμζρεσ θ τρόικα και θ κυβζρνθςθ, μαηί με το ΣΕΒ πιζηουν για δραςτικζσ 
μειϊςεισ μιςκϊν των εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα, ϊςτε να τον φτάςουν ςε επίπεδα 
Κίνασ. 

 
Ο ΝΟΜΟΣ 4024/11 ( ΜΛΣΚΟΛΟΓΛΟ-ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΟ-ΕΦΕΔΕΛΑ) 
Με τθν εφαρμογι του νζου νόμου 4024/11 ζγιναν πλζον δυςτυχϊσ τραγικι 

πραγματικότθτα οι ςτοχεφςεισ τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ για τθ φτωχοποίθςθ των 
εκπαιδευτικϊν και όλων των εργαηομζνων ςτο δθμόςιο, τθν υπθρεςιακι και βακμολογικι 
μασ κακιλωςθ, τθ μείωςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων ςτο δθμόςιο μζςω τθσ εφεδρείασ, 
του προςυνταξιοδοτικοφ κακεςτϊτοσ και των απολφςεων. 

Τα εργαςιακά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα των εργαηομζνων καρατομοφνται, οι 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ διαλφονται, το Κοινωνικό Κράτοσ εξαφανίηεται. Οι επιπτϊςεισ από το 
αυτό το νόμο είναι καταλυτικζσ:  

- Νζο μιςκολόγιο-φτωχολόγιο με ακόμα μεγαλφτερεσ μειϊςεισ των αποδοχϊν μασ 
που ξεπερνοφν ακόμα και το 40% φτάνοντασ πολφ κάτω από τα όρια φτϊχιασ. Με ετιςιο 
κακαρό ειςόδθμα που ξεκινά μόλισ από τισ 8.500 €  και μείωςθ από 20-40%  ανάλογα με το 
μιςκολογικό κλιμάκιο, από τισ ιδθ χαμθλζσ αμοιβζσ των εκπαιδευτικϊν. Καταργικθκαν τα 
επιδόματα των εκπαιδευτικϊν (εξωδιδακτικισ απαςχόλθςθσ και διδακτικισ προετοιμαςίασ) 
που δεν χαρίςτθκαν από τισ κυβερνιςεισ αλλά θ χοριγθςι τουσ ιταν αποτζλεςμα των τριϊν 
δίμθνων απεργιϊν των εκπαιδευτικϊν το 1988, το 1997 και το 2006. 

- Βακμολόγιο που ςυνδζει ξανά μετά από πολλά χρόνια το μιςκό με το βακμό και 
τθν εκπλιρωςθ των «ςτόχων» κάκε υπθρεςίασ και μια ςκλθρι αξιολόγθςθ – χειραγϊγθςθ. 
Ακόμα όμωσ και αν περάςει κάποιοσ αυτοφσ τουσ ςκοπζλουσ κα ςυναντιςει το φραγμό των 
ποςοςτϊν από τον ζνα βακμό ςτον άλλο. Για παράδειγμα από τον Β ςτον Α βακμό προχωρεί 
μόνο το 30% αυτϊν που ςυμπλθρϊνουν τα προςόντα του νόμου!  

- Ο πζλεκυσ τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ και των απολφςεων είναι φανερό ότι 
βρίςκεται και πάνω από τουσ εκπαιδευτικοφσ από τθν λιξθ τθσ ςχολικι χρονιάσ, παρά το 
γεγονόσ πωσ εξαιρεκικαν από το τελικό κείμενο του νόμου. Οι δθλϊςεισ του Υπουργοφ 
Διοικ. Μεταρρφκμιςθσ κ. ζππα ςτθ Βουλι για νζεσ ρυκμίςεισ και του εκπροςϊπου τθσ 
τρόικασ για αφξθςθ των απολφςεων. 

- Ρερικοπι ςτο εφάπαξ αναδρομικά 15% - 20% και μζχρι και 50% ςτισ επικουρικζσ 
ςυντάξεισ. 

- Νζεσ φορολογικζσ ρυκμίςεισ με 5.000 αφορολόγθτο που κα προςτεκεί ςτθν 
κεςμοκετθμζνθ ζκτακτθ ειςφορά-χαράτςι (1-2% ςε όλα τα ειςοδιματα) κακϊσ και το νζο 
χαράτςι για τισ κατοικίεσ μζςω τθσ ΔΕΘ που ιδθ ζχει λυγίςει τουσ οικογενειακοφσ 
προχπολογιςμοφσ. 

Ρζρα από το γεγονόσ τθσ πλιρουσ αντίκεςισ μασ ςτο αντιεκπαιδευτικό και 
αντιυπαλλθλικό μιςκολόγιο, που μασ εξοντϊνει μιςκολογικά και βακμολογικά, κεωροφμε 
αναγκαίο να επιςθμάνουμε και αρκετζσ παρενζργειεσ που προκφπτουν από τισ ρυκμίςεισ 
του: 

- Θ βακμολογικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν δεν μπορεί να ακολουκιςει αυτι των 
άλλων δθμόςιων υπαλλιλων. Σε όλεσ τισ προθγοφμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ οι 
εκπαιδευτικοί είχαν διαφορετικό βακμολόγιο που καταργικθκε με τον νζο νόμο. Δεν είναι 
αποδεκτι, αλλά κα αποδειχτεί και μθ λειτουργικι, θ βακμολογικι κακιλωςθ των 
εκπαιδευτικϊν. Το ςφςτθμα προαγωγισ από βακμό ςε βακμό και από κλιμάκιο ςε κλιμάκιο, 
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που ςυνοδεφεται με αξιολόγθςθ και μετριςιμουσ ςτόχουσ, είναι αδφνατο να εφαρμοςτεί 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

-Κεωροφμε πωσ δεν μπορεί να μθν αναγνωρίηεται ςτουσ αναπλθρωτζσ 
εκπαιδευτικοφσ θ προχπθρεςία τουσ ςτο δθμόςιο ςχολείο και να κατατάςςονται ςτο 
ειςαγωγικό κλιμάκιο και βακμό.  

- Κεωροφμε επίςθσ απαράδεκτο να μθν κατατάςςονται οι ΡΕ εκπαιδευτικοί με 5 ι 6 
ζτθ ςπουδϊν ςε ανϊτερο κλιμάκιο όπωσ γίνονταν μζχρι ςιμερα.  

- Πςον δε αφορά το Επίδομα Ειδικισ Αγωγισ περιλαμβάνεται πλζον ςτα «επιδόματα 
επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ». Πμωσ για να εξακολουκιςει να χορθγείται ςε όλουσ 
εργαηόμενουσ και τισ εργαηόμενεσ που υπθρετοφν ςτισ δομζσ τθσ ειδικισ αγωγισ, είναι 
απαραίτθτο να κακοριςτοφν με ΥΑ οι όροι και οι προχποκζςεισ χοριγθςισ του. 
 - Πςον αφορά το επίδομα παραμεκόριων και προβλθματικϊν περιοχϊν, ςτθ 
διευκρινιςτικι εγκφκλιο που εξζδωςε το Υπουργείο Οικονομικϊν ερμθνεφει το νόμο 
διαφορετικά από τα ιςχφοντα και χορθγεί το επίδομα μόνο ςε όςουσ εργάηονται ςε 
προβλθματικζσ περιοχζσ τφπου Α' και όχι ςε αυτοφσ που εργάηονται ςτισ προβλθματικζσ 
περιοχζσ τφπου Β'. 

Τα παραπάνω ηθτιματα ιδθ ζχουν τεκεί ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, όμωσ οι 
απαντιςεισ που δόκθκαν είναι αόριςτεσ για τα επιμζρουσ κζματα και απορριπτικζσ για τα  
αιτιματά μασ που αφοροφν τα γενικά κζματα του νόμου. 

Θα ςυνεχίςουμε τον αγϊνα μασ για τθν κατάργθςθ του ν.4024/11 και τθ ςυνολικι 
ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ. 

 
Θ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΛ Ο ΟΛΟΣ ΤΘΣ  
Με τον πλζον ακραίο τρόπο θ Υπουργόσ Ραιδείασ μίλθςε για το τιμωρθτικό και 

ακραία νεοφιλελεφκερο μοντζλο αξιολόγθςθσ που προωκεί, οδθγϊντασ όχι μόνο ςτθ 
χειραγϊγθςθ των εκπαιδευτικϊν, ςτθ μιςκολογικι και  βακμολογικι κακιλωςθ τουσ, αλλά 
και ςτισ απολφςεισ.  

Αποκαλυπτικά τα λόγια τθσ κασ Διαμαντοποφλου: «Φζτοσ κα εφαρμοςτεί 
υποχρεωτικά, γιατί όςοι κακθγθτζσ και δάςκαλοι δεν ςυμμετζχουν δεν κα μποροφν να ζχουν 
καμία εξζλιξθ»!!. Τθν ίδια ϊρα ςτα φιλικά μζςα ενθμζρωςθσ διοχετεφεται θ «πλθροφορία» 
πωσ οι επιδόςεισ των μακθτϊν κα κακορίηουν τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν. Είναι 
προφανζσ ότι παρά το γεγονόσ ότι θ πολιτικι θγεςία και οι τεχνοκράτεσ του ΥΡΕΡΚ 
γνωρίηουν πολφ καλά τισ κοινωνικζσ παραμζτρουσ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, ςτοχεφουν 
ξεκάκαρα μζςα από τθν κακιζρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν απόλυτθ χειραγϊγθςθ των 
εκπαιδευτικϊν. 

 Οι πρόςφατεσ δθλϊςεισ του κ.ζππα για τθν αξιολόγθςθ και τθν αναδιοργάνωςθ των 
υπθρεςιϊν, τθν κατάργθςθ των οργανικϊν κζςεων με αποφάςεισ επιτροπϊν ςε κάκε 
Υπουργείο αλλά και τθσ «αξιολόγθςθσ» του προςωπικοφ μζςω ΑΣΕΡ, ζπειτα από γραπτζσ 
εξετάςεισ και ςυνεντεφξεισ, αποκαλφπτουν τα εργαλεία που ςκοπεφει να χρθςιμοποιιςει θ 
κυβζρνθςθ για κατάργθςθ μονάδων και απολφςεισ ςτο δθμόςιο, ζχοντασ ςυμφωνιςει με τθν 
τρόικα τθ μείωςθσ κατά 150.000 δθμοςίων υπαλλιλων ωσ το 2015. 

Ωσ ςυνδικαλιςτικό κίνθμα αντιςτεκόμαςτε για να μθν περάςει θ αξιολόγθςθ – 
χειραγϊγθςθ, που φζρνει τθν υποταγι, τθ διάςπαςθ του κλάδου, τθ μιςκολογικι κακιλωςθ, 
τθν άρςθ τθσ μονιμότθτασ και τισ απολφςεισ. Αγωνιηόμαςτε για τθν κατάργθςθ του ν.2986 
και του κακθκοντολόγιου. Λζμε όχι ςτθν αυτοαξιολόγθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ. Κανζνασ εκπαιδευτικόσ μζντορασ – αξιολογθτισ. Δεν κα επιτρζψουμε, ςυλλογικά 
και με αλλθλεγγφθ, να μπει κανζνασ αξιολογθτισ ςτθν τάξθ. 
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ΟΛ ΕΡΛΡΤΩΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
Ο χϊροσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν ζχει μείνει ζξω από τθν επζλαςθ τθσ «τροϊκανισ» 

πολιτικισ. 
Θ ελλιπισ χρθματοδότθςθ των ςχολείων οδθγεί ςτθν προμικεια πετρελαίου και 

φυςικοφ αερίου με το ςταγονόμετρο, με ζνα μζροσ των εξόδων να καλφπτονται από τουσ 
γονείσ. 

Θ θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ ετοιμάηει νζεσ ςυγχωνεφςεισ  και καταργιςεισ  
ςχολικϊν μονάδων μετά το πρϊτο κφμα του περαςμζνου Μάρτθ. 

Δυςτυχϊσ ακόμα και ςιμερα δεν ζχουν εκδοκεί και ςταλεί όλα τα βιβλία ςτα ςχολεία. 
Και οι προοπτικζσ να επιλυκεί το ςοβαρότατο αυτό κζμα είναι άγνωςτεσ. Θ Υπουργόσ 
Ραιδείασ κα ζπρεπε να ζχει παραιτθκεί για λόγουσ ςτοιχειϊδουσ πολιτικισ αξιοπρζπειασ για 
τθν απουςία των βιβλίων από τα ςχολεία. Το ςφνκθμα «πρϊτα ο μακθτισ» ζγινε ςκόνθ από 
τθν αλλοπρόςαλλθ πολιτικι του Υπουργείου Ραιδείασ. 

Θ ανατροπι των εργαςιακϊν μασ ςχζςεων προωκείται με τθν αφξθςθ του 
διδακτικοφ ωραρίου, με τθν αξιολόγθςθ και τισ υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ . 

Ρροωκοφνται ρυκμίςεισ για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ  τθσ προςυνταξιοδοτικισ 
διακεςιμότθτασ και των απολφςεων που κα αφορά χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ μασ. 

Με τον προχπολογιςμό του 2012 οι δαπάνεσ για τθν παιδεία μειϊνονται ακόμα 
περιςςότερο και από τισ προβλζψεισ του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ κατά που 
ψθφίςτθκε τον Λοφνιο! (16% μείωςθ δαπανϊν από το 2009 ι 1.184 εκ €). 

Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ επιμζνει ςτθν υλοποίθςθ τθσ ίδιασ 
αντικεπαιδευτικισ πολιτικισ, αγνοϊντασ επιδεικτικά τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και τουσ 
φορείσ τθσ ςτο ςφνολό τουσ. 

«Ζχουμε ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα για αυτι τθν κυβζρνθςθ και ο ςτόχοσ είναι 
ςαφισ. Η χώρα δεν ζχει ςταματιςει να λειτουργεί. ε ό,τι επιλογι και προτεραιότθτα ζχουμε 
από εδώ και πζρα, πρζπει να αποδείξουμε - όςο είναι εφικτό ςτο πλαίςιο μιασ τζτοια 
κυβζρνθςθσ - ότι υπάρχει ςυνεργαςία», ανζφερε ςτθν ομιλία τθσ ςτθ Βουλι  θ Υπουργόσ 
κατά τθ διάρκεια των προγραμματικϊν δθλϊςεων τθσ νζασ κυβζρνθςθσ. 

Το Υπουργείο Ραιδείασ προγραμματίηει παρά τθν κακολικι μασ αντίδραςθ να 
προχωριςει άμεςα: 
- τθν αυταρχικι διοικθτικι αναδιάρκρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει ςχεδιάςει , τθ 
μετατροπι των διευκυντϊν των ςχολείων ςε μάνατηερ με τον παράλλθλθ περικωριοποίθςθ 
του ςυλλόγου διδαςκόντων, 
- τισ αντιεκπαιδευτικζσ αλλαγζσ για το «νζο ςχολείο» (προγράμματα Γυμναςίου, νζο Λφκειο, 
Τεχνολογικό Λφκειο) που ςτθρίηονται ςτθ λογικι τθσ παροχισ αποςπαςματικϊν γνϊςεων και 
δεξιοτιτων, ςτθν εδραίωςθ των “αξιϊν” του “ςχολείου τθσ αγοράσ” και τθσ κατάρτιςθσ, ςε 
ςυνάφεια με τισ αντίςτοιχεσ αντιεκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ του “επιχειρθματικοφ 
πανεπιςτιμιου»,  που κεςμοκετικθκαν με το νζο νόμο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 
Ππωσ διαπιςτϊνουν με τισ αποφάςεισ τουσ οι φετινζσ ΓΣ προζδρων ΕΛΜΕ «το γεγονόσ ότι 
υιοκετοφνται αλλαγζσ χωρίσ να αλλάηουν τα βιβλία, δίχωσ να αμφιςβθτείται ο 
εξεταςτικοκεντρικόσ χαρακτιρασ του ςχολείου, δείχνει υποβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ 
γνώςθσ, ενώ ακλόνθτθ μζνει θ κζςθ τθσ παραπαιδείασ. Παράλλθλα, προωκείται ραγδαία το 
ξεκεμελίωμα και θ ιδιωτικοποίθςθ δθμόςιων υπθρεςιών  και καταργοφνται ςθμαντικοί 
φορείσ, όπωσ ο ΟΕΒΔ, ο ΟΚ κ.λπ. Η πολιτικι αυτι  οδθγεί ςτθν απαξίωςθ τθσ δθμόςιασ, 
δωρεάν παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και, ουςιαςτικά, ςτο άνοιγμά τθσ ςε ςτρατθγικζσ 
επενδφςεισ κερδοςκοπικών εταιριών.  Με τθ νζα πρόταςθ του ΤΠΔΜΘ για το Σεχνολογικό 
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Λφκειο, θ ΣΕΕ ουςιαςτικά παραδίνεται απροκάλυπτα, ςτουσ ςκοποφσ και το περιεχόμενό τθσ, 
ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και των επιχειριςεων». 

Απαιτοφμε από αυτι τθν προςωρινι ι «ειδικοφ ςκοποφ» κυβζρνθςθ  όπωσ 
υποςτθρίηουν τα κόμματα που τθ ςτθρίηουν, και τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου 
Ραιδείασ να μθν προχωριςει ςε καμιά από νομοκετικι πρωτοβουλία για τα εκπαιδευτικά 
κζματα που κα υπονομεφςει ακόμα περιςςότερο το μζλλον τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ για 
πολλά χρόνια. 
 

ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΑ ΤΑΜΕΛΑ  
Θ κυβζρνθςθ για άλλθ μια φορά δθμιουργεί μεγάλα προβλιματα ςτα αςφαλιςτικά 

ταμεία χρθςιμοποιϊντασ τα αποκεματικά τουσ. 
Θ διαπραγμάτευςθ για το κοφρεμα των ομολόγων, οδθγεί ςε νζο καίριο χτφπθμα, 

ίςωσ καταλυτικό, για τθ βιωςιμότθτα του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδασ. 
Στθ διαπραγμάτευςθ που γίνεται για το λεγόμενο PSI οι τράπεηεσ και τα πιράνχασ 

των Hand Funds κακορίηουν τουσ όρουσ ανταλλαγισ ομολόγων εξαςφαλίηοντασ τα δικά 
τουσ ςυμφζροντα. 

 Είναι δε γνωςτό, ότι θ κεντρικι Ευρωπαϊκι Τράπεηα ζχει φροντίςει να εξαιρζςει από 
το «κοφρεμα» πάνω από 50 δισ ομόλογα που κατζχει και μάλιςτα με τιμι αγοράσ πολφ κάτω 
από τθν αξία του χρζουσ που διεκδικεί. 

Τα Ταμεία εκτόσ από τθν εφ' άπαξ μείωςθ που κα υποςτοφν όλα τα ανταλλάξιμα 
ομόλογα, ζχουν μεγαλφτερο επιτόκιο απ' αυτό που κα δϊςουν τα νζα και θ όποια 
ονομαςτικι τουσ αξία κα ιςχφςει μόνο ςτθ λιξθ τουσ και όχι αν ςτο μεςοδιάςτθμα τα ταμεία 
αναγκαςτοφν λόγω ζλλειψθσ ρευςτότθτασ να τα «ςπάςουν». 

Τα ταμεία ςιμερα μετά τθ ηθμιά που ζχουν προκαλζςει ςτα ζςοδά τουσ οι κεντρικζσ 
πολιτικζσ επιλογζσ που αφξθςαν τθν φφεςθ και τθν ανεργία, δανείηονται για να καλφψουν τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ βάηοντασ ενζχυρο τα ομόλογα που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ  και 
πλθρϊνουν μεγαλφτερο επιτόκιο απ' αυτό που κα τουσ δϊςουν τα νζα ομόλογα με 
μοναδικοφσ κερδιςμζνουσ τισ τράπεηεσ. 

Οι διοικιςεισ των ταμείων με τθ ςειρά τουσ δεν είναι άμοιρεσ ευκυνϊν και οφείλουν 
να αντιταχκοφν ς' αυτζσ τισ επιλογζσ οι οποίεσ είναι επιηιμιεσ και οι οποίεσ υποτίκεται ότι 
είναι και εκελοντικζσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ κα πρζπει να εξεταςτοφν όχι μόνο τυχόν 
πολιτικζσ τουσ ευκφνεσ, αλλά και ποινικζσ. 

Τα ταμεία δεν επιτρζπεται να αφεκοφν ςτθν τφχθ τουσ. Το κράτοσ οφείλει να 
εγγυθκεί τθν κάλυψθ όλθσ τθσ οικονομικισ ηθμιάσ που κα υποςτοφν. Σε διαφορετικι 
περίπτωςθ ανοίγει διάπλατα ο δρόμοσ για νζεσ, ακόμθ επαχκζςτερεσ, παρεμβάςεισ ςτα 
αςφαλιςτικά δικαιϊματα. 

 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΕΟΡΥΥ 
Το Δθμόςιο Σφςτθμα Υγείασ εξαιτίασ των μνθμονιακϊν πολιτικϊν κακθμερινά 

υποβακμίηεται. Οι περικοπζσ ςτθ χρθματοδότθςθ των Νοςοκομείων ςε ςυνδυαςμό με τισ 
περικοπζσ ςτθ χρθματοδότθςθ του  νζου φορζα υγειονομικισ περίκαλψθσ του ΕΟΡΥΥ 
οδθγοφν το Δθμόςιο Σφςτθμα Υγείασ να βρίςκεται μπροςτά ςτον κίνδυνο τθσ 
κατάρρευςθσ. 

 Θ δθμιουργία του ΕΟΡΥΥ, ο νζοσ κανονιςμόσ παροχϊν δεν ζρχεται να ςυμβάλει ςτθν 
αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αντίκετα θ δθμιουργία του κινείται ςτθν 
κατεφκυνςθ του περιοριςμοφ των παροχϊν προσ τουσ πολίτεσ και τθσ περικοπισ τθσ 
χρθματοδότθςθσ του κράτουσ για τθν υγεία. 
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Οι περικοπζσ ςτθ χρθματοδότθςθ ζχουν οδθγιςει ςε μια ιδιότυπθ ςτάςθ πλθρωμϊν 
με αποτζλεςμα να καλοφνται οι αςφαλιςμζνοι, οι εργαηόμενοι, οι ςυνταξιοφχοι να 
πλθρϊνουν από τθν τςζπθ τουσ για γιατροφσ φάρμακα και παροχζσ υγείασ. 

Ο νζοσ ΕΟΡΥΥ ξεκινά με ελλείμματα ενϊ θ χρθματοδότθςθ με 1,2 δισ ευρϊ δεν 
μπορεί να καλφψει οφτε ςτο ελάχιςτο τισ ανάγκεσ για υγειονομικι περίκαλψθ. 

Τθν ίδια ϊρα τα Δθμόςια Νοςοκομεία ςτενάηουν από τισ ελλείψεισ και τθν 
υποςτελζχωςθ ενϊ υπθρεςίεσ υγείασ κακθμερινά οδθγοφνται ςτο κλείςιμο.  

Για εμάσ θ υγεία είναι κοινωνικό αγακό και όχι εμπόρευμα και διεκδικοφμε το 
δικαίωμα ο κάκε εργαηόμενοσ, άνεργοσ, ςυνταξιοφχοσ να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτισ 
υπθρεςίεσ υγείασ.  

 
ΡΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
Θα είμαςτε ξανά ςτουσ δρόμουσ  και τισ πλατείεσ με τα αιτιματα και ςυνκιματα των 

τελευταίων ΓΣ ςυνελεφςεων των προζδρων των ΕΛΜΕ (Σεπτζμβρθσ, Οκτϊβρθσ 2011): 
«Απζναντι ςτθ λαίλαπα που ιρκε και ςυνεχίηεται οι εργαηόμενοι βροντοφωνάηουμε 

πωσ υπάρχει λφςθ. Τπάρχει άλλθ πολιτικι! Σο χρζοσ δεν το δθμιοφργθςαν οι εργαηόμενοι. 
Δεν το αναγνωρίηουμε. Απαιτοφμε τθ διαγραφι του. 

 ΝΑ ΑΝΑΣΡΑΠΕΙ ΣΩΡΑ ΑΤΣΗ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΟΤ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ  ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΟΤ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΕΙ ΣΗΝ  ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ΝΑ ΦΤΓΕΙ Η ΣΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΣΗ 
ΧΩΡΑ.  

 Να καταργθκεί το βάρβαρο και δουλοπρεπζσ μνθμόνιο κυβζρνθςθσ - ΕΕ - Δ.Ν.Σ., το 
μεςοπρόκεςμο και όλα τα μζτρα που απορρζουν από αυτά. 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΣΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΜΑ,  ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΤΜΕ ΣΙ ΚΑΣΑΚΣΗΕΙ ΜΑ» 

 ΝΑ ΚΑΤΑΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4024/11 (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ) ΡΟΥ ΚΑΑΤΟΜΕΙ ΤΙΣ 
ΑΡΟΔΟΧΕΣ ΜΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΑΡΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΟΣ». 

 Πχι ςτθ δανειακι ςφμβαςθ και τα μζτρα που τθ ςυνοδεφουν. 

 Ριξθ με αυτζσ τισ πολιτικζσ ςε όλθ τθν Ευρώπθ. 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΗΣ 
Θ κατάςταςθ χειροτερεφει ςε όλα τα επίπεδα και απαιτείται ενθμζρωςθ, 

ενεργοποίθςθ και κινθτοποίθςθ του κλάδου για τθν αποτροπι και τθ ριηικι ανατροπι των 
εφαρμοηόμενων πολιτικϊν. 

Το οργανωμζνο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα ζδωςε ςθμαντικζσ μάχεσ που είχαν 
αποτελζςματα ςτθ διαμόρφωςθ κοινωνικισ και πολιτικισ ςυνείδθςθσ ςε ευρφτερα τμιματα 
των εργαηομζνων και πρζπει να ςυνεχίςει με πιο ζντονο, ςυντονιςμζνο και αποφαςιςτικό 
τρόπο να δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ.  

Απζναντι ςε αυτι τθν πολιτικι, ςυνεχίηουμε και εντείνουμε τουσ ςυλλογικοφσ μασ 
αγϊνεσ. Τϊρα είναι θ εποχι του λαοφ  και των εργαηομζνων, να αγωνιςτοφν για τθν επιβολι 
των δικϊν τουσ  αναγκϊν και δικαιωμάτων ενάντια  ςτθ πιο ακραία νεοφιλελεφκερθ 
πολιτικι. 

Ηθτιματα άμεςθσ ανάδειξθσ και διεκδίκθςθσ είναι τα κζματα των επικουρικϊν 
ταμείων, του ΕΟΡΥΥ, τθσ ςυνεχιηόμενθσ λεθλαςίασ των ειςοδθμάτων μασ, του νζου Λυκείου 
(Γενικοφ και Τεχνολογικοφ) κακϊσ και τα ηθτιματα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςε ομάδεσ που 
πλιττονται περιςςότερο από τθν κρίςθ. 
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Κορυφαία ςτιγμι που πρζπει να προετοιμαςτεί το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα να δϊςει 
τθν αποφαςιςτικι μάχθ είναι θ μάχθ για τθ ψιφιςθ τθσ νζασ δανειακισ ςφμβαςθσ και των 
μζτρων που κα τθν ςυνοδεφουν που κα διαλφςει ό,τι ζχει απομείνει. 

Οφείλουμε να ςυμβάλουμε με τθ δράςθ μασ ϊςτε οι εργατικοί και κοινωνικοί 
αγϊνεσ του επόμενου τριμινου να ζχουν πολιτικοφσ ςτόχουσ, αποτελζςματα και προοπτικι 
με τουσ εξισ  τρόπουσ: 

Με το ςπάςιμο του κλίματοσ τρομοκράτθςθσ των εργαηόμενων ότι, εάν δεν 
υποταχτοφν, τουσ περιμζνουν χειρότερεσ μζρεσ. 

Με τισ δράςεισ μασ μζςα ςτα κινιματα αλλθλεγγφθσ ςτουσ ανζργουσ, τουσ φτωχοφσ, 
τουσ αςτζγουσ, τουσ απεργοφσ και ςτα κφματα τθσ κρίςθσ, ςε αντιπαράκεςθ με τθν 
κυβερνθτικι κοινωνικι αναλγθςία και τθν υποκριτικι φιλανκρωπία, Ππωσ επίςθσ και ςτο 
μεγάλο κίνθμα αλλθλεγγφθσ από ςυνδικάτα, διμουσ και κοινωνικά κινιματα με αίτθμα να μθ 
διακοπεί το θλεκτρικό ρεφμα ςε όςουσ δεν πλθρϊνουν τον ζκτακτο φόρο για τα ςπίτια τουσ.  
Στθρίηουμε το κίνθμα τθσ ςυλλογικισ, μαηικισ αντίδραςθσ που αναπτφςςεται ενάντια ςτα 
χαράτςια. Αρνοφμαςτε να νομιμοποιιςουμε τθν αντιςυνταγματικι και αντικοινωνικι 
εφαρμογι του νόμου και να πλθρϊςουμε το άδικο και εξοντωτικό χαράτςι τθσ ΔΕΘ. 
Οργανϊνουμε ςυλλογικά και μαηικά τθν αντίςταςι μασ . 

Ταυτόχρονα πρζπει να δϊςουμε ελπίδα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςε όλο το λαό ότι 
υπάρχει άλλοσ δρόμοσ απ’ αυτόν του μνθμονίου και ότι αξίηει ν’ αγωνιςτοφμε γι’ αυτόν. 
Ρρζπει επομζνωσ να προωκιςουμε με υπομονι, ςοβαρότθτα και ςυνζπεια κοινζσ 
κινθματικζσ δράςεισ τοπικά περιφερειακά και κεντρικά. 

Αποφαςίηουμε ζνα διαρκζσ πρόγραμμα δράςθσ με ζνα ςφνολο δράςεων που κα ζχει 
πολυμορφία, ςυνζχεια, ςτάδια και προοπτικι το επόμενο διάςτθμα. Ριο ςυγκεκριμζνα: 
-Ρεριοδείεσ του ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ ςε όλθ τθν Ελλάδα, ςυςκζψεισ ΕΛΜΕ και ςυηθτιςεισ ςτα 
ςχολεία ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςυςπείρωςθσ και αγωνιςτικισ ενεργοποίθςθσ των 
ςυναδζλφων. Στόχοσ να γίνει ςυηιτθςθ με αφορμι τθν ειςιγθςθ αυτι ςε κάκε ςφλλογο 
διδαςκόντων με ευκφνθ και προγραμματιςμό από τα ΔΣ των ΕΛΜΕ. 
- Επιςτολζσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και  προσ τουσ γονείσ που κα τυπωκοφν ςε χιλιάδεσ 
αντίτυπα. 
- Συμμετοχι των ΕΛΜΕ και των ςυναδζλφων ςε πρωτοβουλίεσ ενάντια ςτα χαράτςια τθσ ΔΕΘ, 
ςε κινιματα αυτό-οργάνωςθσ και αλλθλεγγφθσ, ςυντονιςμόσ ςε τοπικό επίπεδο με 
ςυλλόγουσ και πρωτοβάκμια ςωματεία για δράςεισ. Με ευκφνθ των ΔΣ των ΕΛΜΕ 
δθμιουργοφνται επιτροπζσ αγϊνα ςε κάκε περιοχι. 
- Συντονιςμόσ τθσ ΟΛΜΕ με Ομοςπονδίεσ, ςωματεία του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζσ ςε 
αγωνιςτικι κατεφκυνςθ. Δθμιουργία προχποκζςεων για μαηικι κοινι δράςθ μεγάλων 
κλάδων του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, που κα δθμιουργεί τουσ όρουσ γενικοφ 
ξεςθκωμοφ. 
-  24ωρθ γενικι απεργία ςτισ 14  Φλεβάρθ θ οποία μπορεί να μεταφερκεί για να ςυμπζςει 
με ευρφτερθ κινθτοποίθςθ είτε ομοςπονδιϊν δθμόςιων και ιδιωτικοφ τομζα είτε 
πανδθμοςιουποαλλικισ  ι γενικισ απεργίασ. 
- 5νκιμερθ εβδομάδα (13-17/2) δράςεων και κινθτοποιιςεων ςε όλθ τθ χϊρα με 
ςυγκεντρϊςεισ, διαμαρτυρίεσ, αποκλειςμοί δθμόςιων κτιρίων, πορείεσ κ.ά. Οργανϊνουμε 
ςυγκεκριμζνεσ κινθτοποιιςεισ κάκε θμζρα με κεντρικό ςχεδιαςμό. Αποχι από τα διοικθτικά 
κακικοντα (εκτόσ τθσ ενθμζρωςθσ των γονζων) όλθ τθν εβδομάδα. 
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Ενδεικτικά ο προτεινόμενοσ προγραμματιςμόσ: 
1θ μζρα: 
Ενθμζρωςθ γονιϊν. Συνεδρίαςθ Συλλόγου διδαςκόντων.  Συγκρότθςθ επιτροπϊν αγϊνα 
ςε κάκε ςχολείο ι ομάδεσ ςχολείων, με ευκφνθ των ΕΛΜΕ. Αφίςεσ και πανό ςτα ςχολεία. 
2θ μζρα: 
Απεργία, περιφροφρθςθ από τισ επιτροπζσ αγϊνα. Συλλαλθτιρια ςτισ μεγάλεσ πόλεισ.  
3θ μζρα: (αφιερωμζνθ ςτουσ μακθτζσ): 
Συλλογι τροφίμων, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυλλόγουσ γονζων, για τθν ενίςχυςθ 
οικογενειϊν μακθτϊν που αντιμετωπίηουν οικονομικζσ δυςκολίεσ.  
4θ μζρα:  
Ραραςτάςεισ – αποκλειςμόσ ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ι εναλλακτικά το απόγευμα 
τοπικά ςυλλαλθτιρια. 
5θ μζρα: εκδθλϊςεισ ι ςυςκζψεισ με άλλα ςωματεία τθσ περιοχισ με κζμα: οικ. κρίςθ, 
επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και τθ εργαςία, αγϊνεσ για τθν ανατροπι αυτισ τθσ 
πολιτικισ. 

-Νζεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ και ΓΣ πρόεδρων αμζςωσ μετά. 
-Νζοσ κφκλοσ κλιμάκωςθσ των κινθτοποιιςεων που κα περιλαμβάνει απεργιακζσ 
κινθτοποιιςεισ και ζνα πολφμορφο κφκλο δράςεων και κινθτοποιιςεων τθν περίοδο που κα 
ςυηθτιζται ςτθ Βουλι θ νζα δανειακι ςφμβαςθ και τα μνθμόνια νζων μζτρων που κα τθν 
ακολουκιςουν.  
-Αν ξεκινιςει οποιαδιποτε διαδικαςία απόλυςθσ ςυναδζλφου, ξεκινάμε αυτόματα 
απεργιακζσ μορφζσ διάρκειασ ςε πανελλαδικι κλίμακα. 
 

Είναι φανερό ότι απαιτείται θ ςυνειδθτοποίθςθ όλων ότι θ κατάςταςθ κα αλλάξει 
μόνο με γενικό ξεςθκωμό με τα χαρακτθριςτικά τθσ πολιτικισ απεργίασ μζχρι να φφγει 
κυβζρνθςθ και τρόικα  και ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ πρζπει να εργαςτοφμε όλοι. 
 
 

 


