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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 8 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ! 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το 36ο Συνέδριο της Α∆Ε∆Υ αποφάσισε να προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 8 ∆εκέµβρη. 

Απέναντι στην πολιτική που σαρώνει τη ζωή µας πρέπει ν’ αντιτάξουµε το δρόµο της οργάνωσης της πάλης 
ενάντια στα νέα βάρβαρα µέτρα, για την αναπλήρωση των απωλειών των τελευταίων χρόνων και την 
κάλυψη των σύγχρονων αναγκών µας. 

∆εν έχουµε να περιµένουµε τίποτα από το κλείσιµο της 2ης αξιολόγησης, αφού αυτή συνοδεύεται από νέα 
σκληρά µέτρα σε βάρος µας. Οι µόνοι ωφεληµένοι από την όποια  ελάφρυνση του χρέους θα είναι οι 
µεγαλοεπιχειρηµατίες.  

Όλοι µαζί, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα υπόλοιπα κόµµατα που ψήφισαν το 3ο µνηµόνιο, το 
κουαρτέτο, η ΕΕ, το ∆ΝΤ, ο ΣΕΒ και οι άλλες εργοδοτικές οργανώσεις προετοιµάζουν:  

√ Την απελευθέρωση των απολύσεων και την αύξηση του ορίου από το 5% στο 10%. Στο ∆ηµόσιο, 
µε την αξιολόγηση του «νόµου Βερναρδάκη» και του πρόσφατου νόµου για την κινητικότητα, 
ετοιµάζουν απολύσεις µε το πρόσχηµα της «ανεπαρκούς βαθµολογίας».  

√ Νέα µείωση του άθλιου κατώτερου µισθού των 586 ευρώ µε τον  ‘υποκατώτατο’ µισθό για τους 
νεοπροσλαµβανόµενους. Στο ∆ηµόσιο προετοιµάζουν νέες µειώσεις µε βάση το νέο Μισθολόγιο. 
Κατάργηση όσων επιδοµάτων έχουν αποµείνει, σφαγή στα προνοιακά επιδόµατα.  

√ Παραπέρα επέκταση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, δηλαδή της δουλειάς λάστιχο για 100 και 
200 ευρώ µισθό. Γενίκευση των συµβάσεων έργου και ορισµένου χρόνου σε όλο το ∆ηµόσιο 
Τοµέα µε χιλιάδες συναδέλφους µας να είναι σε οµηρία δουλεύοντας µε συµβάσεις 3µηνών, 
5µηνών κτλ.  

√ Νέα µείωση των σηµερινών συντάξεων και των κοινωνικών παροχών, το λεγόµενο µη 
µισθολογικό κόστος όπως έχει παραγγείλει ο ΣΕΒ. Νέα µεγάλη µείωση στο αφορολόγητο για 
µισθωτούς και συνταξιούχους στα 5000 από τα 8.600 ευρώ. ∆ικαίωµα στους εργοδότες να 
απαντούν µε λοκ-άουτ  στους  αγώνες των εργαζοµένων και νέο συνδικαλιστικό νόµο για τον 
περιορισµό και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης. 

Ενδεικτικός είναι και ο κρατικός προϋπολογισµός του 2017 για το τι έχουν προετοιµάσει για εµάς: µείωση 
δαπανών για µισθούς και συντάξεις, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε φόρο εισοδήµατος κι 
έµµεσους φόρους κ.α.) 

Επιχειρούν να εκµεταλλευτούν την όποια ανοχή ή  αδράνειά  µας για να εµφανίσουν και τον λαό 
υποστηριχτή αυτής της βάρβαρης πολιτικής. ∆εν διστάζουν για τα συµφέροντα του κεφαλαίου να 
εµπλέκουν την χώρα στους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς και στον κίνδυνο ενός γενικευµένου πολέµου! 

Θα συµβιβαστούµε µε  τη βαρβαρότητα; Θα δεχθούµε να θυσιάσουµε τη ζωή µας και το µέλλον 
των παιδιών µας για να µεγαλώνουν τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων; 

∆εν συµβιβαζόµαστε µε την αθλιότητα! ∆ίνουµε µαχητική απάντηση! Οργανώνουµε τους αγώνες 
µας για την απόκρουση και την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρµόζει η σηµερινή 



κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι προκάτοχοι της, και υπαγορεύεται από τους επιχειρηµατικούς 
οµίλους, τα µνηµόνια διαρκείας, την ΕΕ και το ∆ΝΤ. 
 
Οι εργαζόµενοι στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ενώνουµε τη φωνή µας µε τους υπόλοιπους 
συναδέλφους σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Στην ενιαία επίθεση που δεχόµαστε ενιαία πρέπει να 
είναι η απάντηση. Συµµετέχουµε µαζικά στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες  
τις πόλεις.  

Απαιτούµε δικαιώµατα στην εργασία και τη ζωή µε βάση την εποχή µας – τον 21ο αιώνα,   µε 
βάση τις  ανάγκες µας. 

Απεργούµε µαζικά. Οργανώνουµε τη δική µας συµµαχία. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ! 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς 

Για το Κεντρικό Συµβούλιο της Ο∆ΠΤΕ 

 
                             
                    Ο  Πρόεδρος                         H Γενική Γραµµατέας                 

                                                                  
                                 Σάββας Παπαδόπουλος                      Νίκη Χρονοπούλου   


