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Φτάνει πια!!!! 

Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί έχουν καταβάλει  ήδη πολύ υψηλό τίμημα στο βωμό των 
κυβερνητικών μνημονιακών πολιτικών 

 
 Με αφορμή διαρροές στον κυριακάτικο τύπο (21-10-2012), αλλά και δηλώσεις του Υπουργού 

Παιδείας κ.  Κ. Αρβανιτόπουλου,    που αφορούν στο νέο πακέτο μέτρων σε σχέση με την εκπαίδευση και 

συγκεκριμένα :  

 Τη μείωση του μη μόνιμου διδακτικού προσωπικού σε ετήσια βάση από 15.226 σε 2.000 

 Τις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών από τη μια περιοχή στην άλλη 

 Τις νέες συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων 

 Την κατάργηση των δώρων και όλων των επιδομάτων πέραν του ενιαίου μισθολογίου που 

θεσπίστηκε πέρυσι 

 Την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κτλ. 

 Η Πανελλήνια Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση-Δημοκρατική Συνεργασία θεωρεί ότι η επίθεση 

της τρικομματικής  κυβέρνησης στην εκπαίδευση συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση,  αν και οι 

εκπαιδευτικοί έχουν ήδη πληρώσει  τεράστιο κόστος, αποτέλεσμα των  ασκούμενων κυβερνητικών 

πολιτικών των τελευταίων ετών , οι  οποίες   έχουν  οδηγήσει τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα της 

πατρίδας μας, μεταξύ των οποίων και οι εκπαιδευτικοί, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. 

Τα νέα μέτρα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια  

 Τουλάχιστον 15.000 συναδέλφους μας στην ανεργία 

 Μόνιμους εκπαιδευτικούς μακριά από τις οικογένειές τους,  κάτω μάλιστα  από αυτή την οικονομική 
συγκυρία 

 Το σύνολο των εκπαιδευτικών, και περισσότερο τους νέους συναδέλφους των 640 ευρώ , κάτω από 
τα όρια της φτώχειας με τις νέες  μειώσεις στις συνολικές αποδοχές τους  με την κατάργηση των 
δώρων και όλων των επιδομάτων που προβλέπουν τα νέα μέτρα 

 Στην διάλυση των σχολικών μονάδων  και στην υποβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου,  με τις νέες συγχωνεύσεις - καταργήσεις 

 Στην κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών   
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!! 

Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί ήδη έχουν καταβάλει υψηλό τίμημα στο βωμό των κυβερνητικών 

μνημονιακών πολιτικών. Ο χώρος της παιδείας δεν αντέχει άλλες περικοπές ….. 

 Όλοι μαζί μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και αδιόριστοι  ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να 

ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και εξακολουθούν με 

μεγαλύτερη ένταση να προωθούνται και σήμερα.  

Αγώνας για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών που τσακίζουν τις  ζωές μας. 

Πανελλήνια Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση-Δημοκρατική Συνεργασία  Εκπαιδευτικών Π.Ε 


