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24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 11 ΤΟΥ ΜΑΗ 2011 

 
Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. στη σηµερινή του συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη του ότι µε 

τη συνεχιζόµενη πολιτική: 

• Το εισόδηµά µας µειώθηκε  σηµαντικά µε την περικοπή του 13ου και 14ου 

µισθού, την περικοπή των επιδοµάτων αλλά και τα πρόσθετα φορολογικά µέτρα 

• Τα ασφαλιστική και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα ουσιαστικά 

καταργούνται µε τη µείωση των συντάξεων, την αύξηση των ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης µε ταυτόχρονη διάλυση των επικουρικών ταµείων  

• Τα σενάρια που διαρρέουν για το νέο µισθολόγιο των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

είναι φανερό ότι προετοιµάζουν νέα άγρια επιδροµή στις ήδη πενιχρές αποδοχές µας.  

• Οι αναδιαρθρώσεις στους τοµείς της Υγείας και της Παιδείας, που επιχειρούνται 

µέσω συγχωνεύσεων και καταργήσεων υγειονοµικών σχηµατισµών και εκπαιδευτικών 

µονάδων, ουδεµία σχέση έχουν µε οποιαδήποτε επιστηµονική προσέγγιση αναβάθµισης 

των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας. Οι αναδιαρθρώσεις αυτές έχουν ως 

µοναδικό στόχο τη µείωση του κόστους και οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στη 

συρρίκνωση του δικτύου υπηρεσιών και παροχών προς τους πολίτες.  

• Ταυτόχρονα, τα νέα µέτρα που προωθούνται από την Κυβέρνηση για νέες 

περικοπές δικαιωµάτων, µε πρόσχηµα τα ελλείµµατα και το χρέος, αλλά και το 

Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει ως γνώµονα τη διαρκή µείωση µισθών, 

συντάξεων και κοινωνικών παροχών, αποκαλύπτουν για άλλη µια φορά τα αδιέξοδα 

αυτού του νεοφιλελεύθερου µοντέλου πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. 
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αποφάσισε 

Τη συµµετοχή της Οµοσπονδίας στην 24ωρη Γενική Απεργία της 11ης του 

Μάη 2011 που κήρυξαν Α∆Ε∆Υ και ΓΣΕΕ καθώς και στα συλλαλητήρια που θα 

πραγµατοποιηθούν την ηµέρα της κινητοποίησης σε όλη την Ελλάδα 

συµπληρώνοντας το πλαίσιο των αιτηµάτων µε το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου 

και µε αιτήµατα αιχµής  τα εξής: 

•  Νέο µισθολόγιο που θα αναβαθµίζει οικονοµικά τον εκπαιδευτικό και θα αντιµετωπίζει 

ισότιµα εργαζοµένους ίδιων προσόντων. Καµία µείωση µισθών. 

•  Να επιστραφούν οι απώλειες των µισθών µας για το  2010. 

•  ∆απάνες για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 

•   1.400 € καθαρά στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.  

•   Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων. 

•  Κατάργηση του Ν.3848/2010. 

•  Άµεση χρηµατοδότηση των σχολικών επιτροπών από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

•  Ολοήµερο σχολείο σύµφωνα µε τις θέσεις του κλάδου. 

•  Όχι στις καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολείων µε οικονοµικά κριτήρια. 

•  Προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία. 

•  Όχι στην κατάργηση των ∆ιδασκαλείων και της Μετεκπαίδευσης. 

•  Εισαγωγική επιµόρφωση πριν την έναρξη των µαθηµάτων, προγράµµατα επιµόρφωσης 

για όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Για το επόµενο χρονικό διάστηµα και ενόψει της κατάθεσης του νέου 

µισθολογίου για τους δηµόσιους υπαλλήλους το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. καλεί όλους τους 

εκπαιδευτικούς σε αγωνιστική ετοιµότητα για δυναµική αντίδραση µε την 

γνωστοποίηση των προθέσεων της κυβέρνησης. 

        


