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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Μπροστά στην 3η αξιολόγηση και τα νέα χτυπήματα που ετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – 

ΑΝΕΛ στα «εργασιακά», στις συντάξεις και στις κοινωνικές δαπάνες, μπροστά στην έναρξη των 

ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα «κόκκινα» δάνεια, στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων 

που «εκκρεμούν», στην κλιμάκωση της φοροληστείας, μία μπορεί να είναι η απάντηση των 

εργαζομένων: 

Η μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα                                       

στην Γενική ΑΠΕΡΓΙΑ την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη. 

Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας στα αντιλαϊκά μέτρα που χτυπούν τους εργαζόμενους 

προς όφελος της κερδοφορίας των μεγαλοεπιχειρηματιών. 

Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας στο χτύπημα που ετοιμάζονται να δώσουν κυβέρνηση, 

«θεσμοί» και μεγαλοεργοδότες στο δικαίωμα μας στην απεργία, το δικαίωμά μας να παλεύουμε 

συλλογικά απέναντι στον πραγματικό μας αντίπαλο. Μάλιστα, χωρίς καμία ντροπή, πήγαν να 

περάσουν σαν τον κλέφτη το χτύπημα της απεργίας, βάζοντας το σε τετελεσμένη συζήτηση 

για τους δορυφόρους!  

Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας στην κρατική καταστολή και την εργοδοτική 

τρομοκρατία, που μέρα με την ημέρα ενισχύεται προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η 

λεγόμενη δίκαιη ανάπτυξη και να στηριχτεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του 

κεφαλαίου. Που με περίσσεια γενναιοδωρία μοίρασε αυταρχισμό χτυπώντας και 

συλλαμβάνοντας απεργούς στα Γιάννενα, στέλνοντας τα ΜΑΤ σε όσους διαμαρτύρονταν 

ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών και στους φοιτητές και εργαζόμενους στις 

εστίες που απαιτούσαν σίτιση, ζεστό νερό και θέρμανση. 

Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας στα παραμύθια για τη «δίκαιη ανάπτυξη», μια ανάπτυξη 

για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων, που δεν χωράει τα δικαιώματα μας, τα όνειρα 

των εκατοντάδων χιλιάδων νέων που σαπίζουν στην ανεργία, τις ανάγκες των συνταξιούχων 

που μετά από δεκαετίες δουλειάς σήμερα αντιμετωπίζονται ως «δημοσιονομικό βάρος». 

Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας στον δήθεν «αναπτυξιακό» προϋπολογισμό που δεν έχει 

χώρο για τη μόρφωση των παιδιών μας! Που διατηρεί την άθλια υποχρηματοδότηση των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προωθώντας και με αυτό τον τρόπο την ιδιωτικοοικονομική τους 

λειτουργία για να ανταπεξέλθουν στις λειτουργικές τους ανάγκες. Που ανοίγει το δρόμο για 

ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση των επιχειρήσεων στο επίπεδο και στον τρόπο οργάνωσης των 

σπουδών. 



Αυτή πρέπει να είναι η απάντησή μας στις συγχωνεύσεις ιδρυμάτων και στις καταργήσεις 

τμημάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση, διατηρώντας την υποχρηματοδότηση 

υποστελέχωση, την έλλειψη υποδομών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο απώλειας θέσεων 

εργασίας, οδηγώντας στην περαιτέρω υποβάθμιση των σπουδών.  

 

Η δικιά μας απαίτηση για ζωή με δικαιώματα για μας και τα παιδιά μας συνδέεται με τον αγώνα 

μας κόντρα στην μοιρολολατρία και τη λογική της αναποτελεσματικότητας. 
 

Δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε με όλο και λιγότερα! Δεν μπορούμε να τους αφήνουμε 
να μας κοροϊδεύουν! Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε! 

 

Παίρνουμε την υπόθεση της οργάνωσης της πάλης και της επιτυχίας της απεργίας στα χέρια 

μας. Καλούμε τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις – 

συγκεντρώσεις προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα η απεργιακή κινητοποίηση. Να μην 

μείνει κανένας συνάδελφος, που δεν θα ενημερωθεί, που δεν θα συζητηθεί.  

Διεκδικούμε: 

 «Ξεπάγωμα» των μισθολογικών μας κλιμακίων, κάλυψη των απωλειών, επαναχορήγηση 

13ου και 14ου μισθού. Πλήρης και απρόσκοπτη μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση 

προϋπηρεσίας. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για 

την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μονιμοποίηση 

όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

 Καμία απόλυση, καμία μετακίνηση εργαζομένων σε άλλη πόλη λόγω κατάργησης ή 

συγχώνευσης τμημάτων  

 Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 Πτυχία με αντίκρισμα σε θέσεις εργασίας με σύγχρονα δικαιώματα. 

 Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 751 ευρώ 

για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό. Να καταργηθεί με νόμο η ηλικιακή 

διαφοροποίηση των μισθών των παιδιών μας (586 και 511 ευρώ).  

 Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που εμποδίζουν την προκήρυξη απεργιών και την 

ανάπτυξη αγώνων των εργαζόμενων. 

 Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. 

 Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια.  

Όλοι στην απεργία, όλοι στον αγώνα. 

Κλείνουμε τις υπηρεσίες, κατεβαίνουμε στο δρόμο. 

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

                            Ο  Πρόεδρος                           H Γενική Γραμματέας                 

                                                                

                    Σάββας Παπαδόπουλος                                Νίκη Χρονοπούλου   


