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ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!

Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση έφερε στη βουλή το νέο µισθολόγιο. Στην κυριολεξία ακρωτηριάζει κάθε
µισθολογικό δικαίωµα των δηµοσίων υπαλλήλων. Προχωρά σε παραπέρα µείωση των
αποδοχών από 20%-50%. Και αυτό την στιγµή που µέχρι τώρα τους έχει αφαιρέσει σε
ονοµαστική βάση πάνω από 5 µισθούς.
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Με το νέο µισθολόγιο:
Καταργεί όλα τα επιδόµατα εκτός του οικογενειακού, της θέσης, της παραµεθορίου και
ειδικών συνθηκών. ∆ηλαδή, διατηρεί µόνο 4 επιδόµατα, που δεν θα τα παίρνουν όλοι,
αλλά συγκεκριµένοι και µε προϋποθέσεις.
Αυξάνει τις κρατήσεις στους µισθούς στο 25,5%.
Συνδέει την µισθολογική ωρίµανση ─ εξέλιξη του δηµόσιου υπάλληλου µε το νέο
βαθµολόγιο και την αξιολόγηση.
Καθιερώνει το «κίνητρο επίτευξης στόχων» (πριµ αποδοτικότητας) το οποίο δεν θα το
παίρνουν όλοι παρά µόνο όσοι επιτυγχάνουν τους δείκτες αποδοτικότητας!!!
Καθιερώνει ως κατώτατο βασικό µισθό τα 780 ευρώ µεικτά. Με κοµµένα τα επιδόµατα
και µε το σύνολο των κρατήσεων, ένας δηµόσιος υπάλληλος θα παίρνει καθαρά στο χέρι
581 ευρώ. Και αν συνυπολογίσουµε τη µείωση του αφορολόγητου στις 5000 ευρώ, την
αύξηση του ΦΠΑ κλπ. ο µισθός στην πραγµατικότητα µετατρέπεται σε ένα χαµηλό
επίδοµα φτώχιας.
Η κυβέρνηση εξοµοιώνει τους µισθούς του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα προς τα
κάτω, χτυπάει ενιαία τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Ήδη,
εξήγγειλε την επί της ουσίας κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων εργασίας και συζητάει
µε την Τρόικα την κατά 30% µείωση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Ταυτόχρονα µε το νέο µισθολόγιο, η κυβέρνηση έφερε στη βουλή και τη νοµοθετική
ρύθµιση για την εφεδρεία µε την άµεση απόλυση 30 χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων. Για
την εξέλιξη αυτή µεγάλη είναι η ευθύνη και των κοµµάτων που πρότειναν και στηρίζουν την
πρόταση για εφεδρεία ─ απολύσεις.
Μεγάλη ευθύνη και για τις µισθολογικές εξελίξεις έχουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που
στήριζαν και στηρίζουν τη γραµµή της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή την συµπίεση των
µισθών, στήριζαν την επιδοµατική πολιτική, αποπροσανατόλιζαν, καθησύχαζαν τους
εργαζόµενους, αφού έφτασαν µέχρι το σηµείο να προπαγανδίζουν πως µε το νέο µισθολόγιο
«θα πάρουµε και αυξήσεις»!!!
•
•

Απαιτούµε:
Να αποσυρθούν τώρα τα νοµοσχέδια της σφαγής και της βαρβαρότητας (νέο µισθολόγιο,
εφεδρεία).
Να µην περάσει η λεηλασία του εισοδήµατός µας. Το δικαίωµα στη ζωή για εµάς και τα
παιδιά µας είναι αδιαπραγµάτευτο.

•

Καµιά εφεδρεία - καµιά απόλυση

Όλοι µαζί σε κοινό µέτωπο πάλης για να εµποδίσουµε τα µέτρα αλλά και τα χειρότερα
που έρχονται, για µια ζωή µε δικαιώµατα.
Το «κόστος του αγώνα » και των απεργιών αποδεικνύεται τελικά ότι είναι
πολύ λιγότερο από το κόστος των κυβερνητικών µέτρων!!!
Αν πιστέψουµε στη δύναµή µας και βγούµε στους δρόµους, θα αλλάξουµε τα πράγµατα!
Τετάρτη και την Πέµπτη στις συγκεντρώσεις

Για το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραµµατέας

Καρατζίνης Αθανάσιος
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