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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ Νο 7
Θέµα 1ο Ευχές
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Το ∆.Σ. του συλλόγου µας εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας ¨Καλή Χρονιά», γεµάτη υγεία
χαρά και αγωνιστική διάθεση.

Θέµα 2ο Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Η κοινωνικά άδικη πολιτική, που εκφράζεται κυρίως µέσα από τις διαρκείς µειώσεις µισθών και
συντάξεων, τις συνεχείς επιθέσεις στα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώµατα, τη
φορολογική αφαίµαξη των εισοδηµάτων και τη συρρίκνωση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και του
κοινωνικού κράτους, είναι αδιέξοδη και αναποτελεσµατική, καθώς αντί να οδηγεί στη δηµιουργία
συνθηκών ανάπτυξης κι έτσι να δηµιουργεί την ελπίδα για έξοδο από την κρίση, βυθίζει τη χώρα σε
όλο και µεγαλύτερη ύφεση.
Τα αλλεπάλληλα µέτρα, ιδιαίτερα σκληρά, για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο (δραµατικές µειώσεις
εισοδηµάτων µέσα από το Ενιαίο Μισθολόγιο, κατάργηση 13ου και 14ου µισθού, µειώσεις σε κύριες,
επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήµατα, ανατροπή ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων, µεθόδευση και πραγµατοποίηση µε κάθε τρόπο των απολύσεων ακόµα και µονίµων
δηµοσίων υπαλλήλων) . Οι µειώσεις που έχουν υποστεί τα εισοδήµατά µας ξεπερνούν το 40%.
Τα µέτρα που ψηφίστηκαν µε το ν.4093/12 είναι ένα ακόµα ισχυρό πλήγµα στις εργασιακές µας
σχέσεις και στους µισθούς µας, τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστηµα στο σύνολό του, στην
παιδεία και σε όλα τα δηµόσια αγαθά, ένα ακόµη βήµα που οδηγεί στη φτωχοποίηση των
εργαζοµένων και στη βαθειά υποβάθµιση της ζωής µας.
Αργία και διαθεσιµότητα ακόµα και όσων απλά παραπέµπονται στα πειθαρχικά συµβούλια,
υποχρεωτική µετάθεση σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα από οργανική θέση µε απόφαση Υπουργού,
αξιολόγηση για µισθολογική και βαθµολογική καθήλωση και απολύσεις, κατάργηση δώρων, αύξηση
ορίων ηλικίας στα 67 µε 40 χρόνια υπηρεσίας για τη σύνταξη, κατακρεούργηση του εφάπαξ και
διάλυση των επικουρικών µας ταµείων, απαγόρευση προσλήψεων µονίµων και µείωση του αριθµού
των αναπληρωτών για το 2013, είναι µερικές από τις επιπτώσεις της πολιτικής του µνηµονίου στους

εκπαιδευτικούς. Στην παιδεία συνολικά, µε τον κρατικό προϋπολογισµό του 2013, µειώνονται
δραµατικά οι, ήδη χαµηλές, κρατικές δαπάνες (η µείωση σε σχέση µε το 2009 φτάνει το 33 %).
Στο χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης :
Συνεχίζεται η υποχρηµατοδότηση των σχολείων και τα λειτουργικά προβλήµατα που προκύπτουν από
αυτή. Με πρώτο ζήτηµα, την εξασφάλιση του πετρελαίου που απαιτείται για τη θέρµανση των
σχολικών µονάδων.
Εξαντλήθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών τη φετινή χρονιά και οι προοπτικές για
το νέο σχολικό έτος είναι εφιαλτικές.
Εξαγγέλλεται η κατάργηση, επί της ουσίας, της δωρεάν παροχής σχολικών βιβλίων που θα
«δανείζονται» πλέον στους µαθητές.
∆ιαιωνίζονται τα χρόνια προβλήµατα της προσχολικής αγωγής και των νηπιαγωγών.
Ετοιµάζεται το Π.∆. για την αξιολόγηση-χειραγώγηση µε βάση τις ρυθµίσεις του 4024/2011, µια
αξιολόγηση που θα καταργεί την παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο, θα
κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς και θα οδηγεί σε απολύσεις.
Επιτείνεται η υποβάθµιση και η συρρίκνωση της ειδικής αγωγής.
Επανέρχονται τα σχέδια και οι προτάσεις για συγχωνεύσεις σχολείων συµπτύξεις τµηµάτων και
αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Συνεχίζεται η υποβάθµιση της υγειονοµικής µας περίθαλψης, αφού υποχρηµατοδοτούν τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε τους εκατοµµύρια ασφαλισµένους, χωρίς ασφάλεια, καταργούν και συγχωνεύουν
Υπηρεσίες Υγείας.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας καλεί όλα τα µέλη του να παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Βόλου τη ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου
2013 στις 19:00 για τη διαµόρφωση αγωνιστικής πρότασης του Κλάδου για το επόµενο χρονικό
διάστηµα.
∆ιεκδικούµε:
•
•
•
•

∆ίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
Οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών
Καµιά αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών
Πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους τους εργαζόµενους.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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