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H ΠΑΙ∆ΕΙΑ «ΥΠΟ ∆ΙΩΓΜΟΝ»  
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Είναι φανερό πλέον ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την πλήρη υποβάθµιση της 

∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας και των λειτουργών της. 

Αφού άφησε τα ∆ηµόσια Σχολεία χωρίς βιβλία και τις σχολικές επιτροπές χωρίς 

χρηµατοδότηση, αφού συρρίκνωσε τις δαπάνες για την παιδεία στο ιστορικά χαµηλότερο 

ποσοστό τώρα αφήνει και τους εκπαιδευτικούς χωρίς µισθούς. 

Η ανάλγητη ανατροπή εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 

δικαιωµάτων, η διάλυση του κοινωνικού κράτους και η ληστρική φοροεπιδροµή στα «συνήθη 

υποζύγια», οδηγούν τις ζωές των εργαζοµένων σε συνθήκες µεσαίωνα.  

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα συνθλίβεται από τις δραµατικές περικοπές µιας 

πρωτόγνωρης µείωσης των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία, που θα φτάσουν τα επόµενα 

χρόνια µόλις στο 2,23% του ΑΕΠ και ουσιαστικά θα καταργήσουν το δηµόσιο σχολείο. 

Είναι πλέον φανερό ότι ο µοναδικός δρόµος είναι η ανατροπή αυτής της 

πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση µε τις επιταγές της Τρόικας και στην κατεύθυνση 

αυτή θα συγκεντρώσουµε όλες µας τις δυνάµεις. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Σήµερα βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τους  χειρότερους εφιάλτες µας καθώς η 

κυβέρνηση µε το νέο πολυνοµοσχέδιο ξεθεµελιώνει τα πάντα στο δηµόσιο. 

 Το νέο µισθολόγιο-φτωχολόγιο µειώνει τις αποδοχές µας έως και 40% µετατρέποντας 

το µισθό σε προνοιακό επίδοµα και οδηγεί χιλιάδες εργαζόµενους κάτω από το επίπεδο 

Αρ. πρωτ: 292 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Αθήνα  12/10/2011 
Προς 
1.Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε 
2. Μ.Μ.Ε. 



http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

φτώχειας. Μηνιαίες αποδοχές των 660 € για τους νέους συναδέλφους, 1000 € µετά από 12 

χρόνια αλλά και 1340 € µετά από 30 χρόνια υπηρεσίας µόνο ως ντροπή και αίσχος µπορούν 

να χαρακτηριστούν.  

 Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουµε την αναδροµική περικοπή του εφάπαξ κατά 

20%, την περικοπή των  επικουρικών συνάξεων κατά 50%, τους φραγµούς στη βαθµολογική 

εξέλιξη που θέτει το νέο σχέδιο βαθµολογίου αλλά και την πρόβλεψη για εργασιακή εφεδρεία 

και απολύσεις καθώς και τη µείωση του αφορολογήτου στις 5.000 €. 

 Η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεµο στους εργαζόµενους και πρέπει να βρει απέναντί 

της την οργή και την αγανάκτηση όλων µας. 

  

Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. µε βάση το διεκδικητικό πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του 

κλάδου και µε κυρίαρχα αιτήµατα τη µη ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου αλλά και την 

ανατροπή όλων των αντιλαϊκών µέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση µε τις εντολές της 

Ε.Κ.Τ. της Ε.Ε. και το ∆.Ν.Τ.  και αφού είναι κοινή διαπίστωση ότι η ∆ηµόσια 

Εκπαίδευση και οι λειτουργοί της στην Ελλάδα βρίσκονται «υπό διωγµόν». 

Αποφάσισε: 

1. Η εβδοµάδα 17-21/10/2011 ορίζεται ως εβδοµάδα δράσης και απεργιακών 

κινητοποιήσεων συγκεκριµένα: 

• ∆ευτέρα 17/10  Συνέντευξη τύπου στην Αθήνα από το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. και 

ταυτόχρονα συνεντεύξεις τύπου από τα κατά τόπους ∆.Σ. σε όλη την Ελλάδα. 

• Τρίτη 18/10  Παραστάσεις διαµαρτυρίας και συµβολικές καταλήψεις στα 

κτήρια της διοίκησης της εκπαίδευσης από τα ∆.Σ. των Συλλόγων όλης της 

Ελλάδας, στο Λεκανοπέδιο κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας από το ∆.Σ. 

της ∆.Ο.Ε.και τα ∆.Σ. των Συλλόγων του Λεκανοπεδίου. Για τη διευκόλυνση 

συµµετοχής όλων των συναδέλφων κηρύσσουµε 3ωρη στάση εργασίας. 

• Τετάρτη 19/10 και Πέµπτη 20/10  48ωρη πανελλαδική απεργιακή 

κινητοποίηση και πραγµατοποίηση συλλαλητηρίων. 

2. Πραγµατοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων σε όλους τους Συλλόγους για τη 

χάραξη της παραπέρα αγωνιστικής πορείας του κλάδου. Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. εισηγείται 

στις Γενικές Συνελεύσεις τη συνέχιση του αγώνα µε κινητοποιήσεις διαρκείας, µε τη 

µορφή των πενθήµερων επαναλαµβανόµενων απεργιακών κινητοποιήσεων (όπως το 

2006) αµέσως µετά τη 48ωρη απεργία της 19ης και 20ης του Οκτώβρη. 

3. Πραγµατοποίηση Ολοµέλειας Προέδρων σε ηµεροµηνία που θα οριστεί ανάλογα µε 

τις εξελίξεις.  
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουµε όλοι τις ευθύνες µας µε τη συµµετοχή µας στις 

Γενικές Συνελεύσεις. Είναι η ώρα όλοι µαζί ενωµένοι να αποφασίσουµε για το µέλλον 

µας. 

 Η απάντησή µας, µαζί µε όλους τους εργαζόµενους, στην ολοκληρωτική επίθεση που 

δεχόµαστε δεν µπορεί παρά να είναι ενιαία, δυναµική και µαζική για την ανατροπή όχι 

µόνο των πολιτικών λιτότητας και εξαθλίωσης αλλά και αυτών που τις εκφράζουν.  

Να ανατραπεί τώρα αυτή η πολιτική και η κυβέρνηση που την εφαρµόζει. 

 Να µην περάσει το πολυνοµοσχέδιο της εξαθλίωσης.  

Αγώνας για την ανατροπή της βαρβαρότητας, αγώνας ανυποχώρητος µέχρι την 

τελική νίκη. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς 

 
 


