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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ  στις 21-1-2010 
 

 
Συνάδελφοι, 
 
 
Το Γενικό Συµβούλιο της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 21-1-2010, επι-
κύρωσε µε συντριπτική πλειοψηφία την παρακάτω εισήγηση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας : 
 
 "Μετά τις εκλογές στις 4 Οκτώβρη του 2009 και τη µεγάλη δυσαρέσκεια που είχε αναπτυχ-
θεί στην κοινωνία και ειδικότερα στους εργαζόµενους από την εφαρµοζόµενη νεοφιλελεύθερη πο-
λιτική της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας που επιφύλασσε γιαυτούς  σκληρή λιτότητα, ιδιωτι-
κοποιήσεις αποδιάρθρωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, ελαστικοποίηση της εργασίας, 
επίθεση στο κοινωνικό κράτος και τις κοινωνικές παροχές, ένα σηµαντικό τµήµα του Ελληνικού λα-
ού και κυρίως οι εργαζόµενοι που πλήττονται από αυτή την πολιτική ανέµενε από την νέα κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ αλλαγή της σε φιλολαϊκή κατεύθυνση σύµφωνα και µε τις προεκλογικές εξαγγελί-
ες. 
 Μετά τις πρώτες εκατό µέρες διακυβέρνησης µια τέτοια αλλαγή πολιτικής δεν διαφαίνεται, 
αντίθετα µάλιστα από τις µέχρι τώρα εξαγγελίες της Κυβέρνησης καθώς και τον βοµβαρδισµό των 
ΜΜΕ, στα οποία προτάσσεται ως µοναδική αιτία των οικονοµικών προβληµάτων της χώρας ή παγ-
κόσµια οικονοµική κρίση, διαπιστώνεται πλήρης υποταγή στους εκβιασµούς της νεοφιλελεύθερης 
µονεταριστικής πολιτικής της ΕΕ, των Τραπεζών και των διεθνών " οίκων " που καθορίζουν την λει-
τουργία των αγορών.  
 ∆ιαφαίνεται λοιπόν σφοδρή επίθεση στους εργαζόµενους, µισθωτούς και συνταξιούχους µε 
ιδιαίτερη ένταση στους µισθωτούς του ∆ηµοσίου που εξειδικεύεται : 

• Στο πάγωµα των µισθών για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά και σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις 
για όλη την τριετία του προγράµµατος σταθερότητας. 

• Στην περικοπή των επιδοµάτων για την οποία επίτηδες αφήνεται ασαφές το ύψος της κα-
θώς και ποια από τα επιδόµατα θα περιλαµβάνει. 

• Στις εκτεταµένες περικοπές των δηµόσιων δαπανών που καταγράφονται στο προϋπολογισ-
µό που ψηφίστηκε και αφορούν σε εκτός έδρας δαπάνες, υπερωρίες και πλήθος κοινωνι-
κών παροχών που θα περισταλλούν δραστικά. 

• Στις εκτεταµένες αλλαγές στο ασφαλιστικό που θα αποδιαρθρώσουν ακόµα περισσότερο το 
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας περιορίζοντας δραστικά ασφαλιστικά µας δικαι-
ώµατα. 

• Στις φορολογικές αλλαγές που θα προσθέσουν νέα φορολογικά βάρη στους µισθωτούς πα-
ρά το γεγονός ότι είµαστε η κατηγορία που ουσιαστικά εδώ και χρόνια συµβαίνει στα φο-
ρολογικά έσοδα. 

• Στο πάγωµα των προσλήψεων, πού θα µεγαλώσει την υποβάθµιση των τεχνικών υπηρεσι-
ών που ήδη είναι εξαιρετικά υποστελεχωµένες. 
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• Στα προωθούµενα από το Υπουργείο Παιδείας Π∆ για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
αποφοίτων ΤΕΙ που τους εξισώνουν µε τους ∆ιπλ. Μηχανικούς καθώς και τις επικείµενες 
ρυθµίσεις για τα κολέγια.  

 
Με βάση όλα τα παραπάνω το Γενικό Συµβούλιο του Κλάδου αποφάσισε :  
 

1. Να µην αποδεχθούµε καµία  µείωση των αποδοχών µας και περαιτέρω υποβάθµιση 
των ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων. 

2. Να συµµετάσχουµε  µε τον πλέον ενεργό και µαζικό τρόπο στην εξαγγελθείσα 24 
ωρη απεργία από την Α∆Ε∆Υ για τις 10 Φεβρουαρίου 2010. 

3. Να επιδιώξουµε  συναντήσεις και συντονισµό µε άλλες Οµοσπονδίες του ∆ηµοσίου 
πάνω στα κοινά ζητήµατα, ώστε µε ενωτικό και µαζικό τρόπο να αγωνιστεί για την 
ανατροπή  αρνητικών εξελίξεων.  

4. Να καλέσουµε την Υπουργό Παιδείας να αποσύρει άµεσα όλα τα απαράδεκτα σχέ-
δια Π∆ για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ΤΕΙ, να µην προχωρήσει σε καµία νο-
µιµοποίηση των ΚΕΣ και των Κολεγίων στην χώρα µας και µε νοµοθετική ρύθµιση 
να αντιστοιχήσει τους τίτλους σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων µε master.  

5. Να εξουσιοδοτήσει  το ∆.Σ. της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ να προχωρήσει  άµεσα σε κινητοποι-
ήσεις στην περίπτωση που θα υπάρξουν δυσµενείς εξελίξεις. 

 
 Το Γενικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε µια διαφο-
ρετική πολιτική για να ξεπεράσει η χώρα τα οικονοµικά προβλήµατα, που θα στηρίζεται στις ∆ηµό-
σιες Επενδύσεις, στην ενίσχυση του εισοδήµατος των εργαζοµένων, στην δηµιουργία µόνιµων και 
σταθερών θέσεων εργασίας, σ΄ ένα φορολογικό σύστηµα που θα αντιστοιχίζεται µε την φοροδοτι-
κή ικανότητα των πολιτών και θα βάζει τέρµα στην φοροδοτική ασυδοσία των εχόντων, που θα 
συγκρούεται µε την αδηφάγα κερδοφορία των τραπεζικών οµίλων σε βάρος της κοινωνίας και τέ-
λος θα στηρίξει την κοινωνική ασφάλιση κα τους πόρους των Ταµείων. 
 
 Καλεί τέλος το σύνολο των συναδέλφων σε αγωνιστική εγρήγορση διατρανώνοντας τη θέ-
ση µας ότι  :  
 ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΟΥΣ, ∆ΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ." 
 
 

 
 

 


