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Απεργούμε και διαδηλώνουμε: 

Όχι στο νέο προϋπολογισμό λιτότητας και περικοπών,  

όχι στις νέες μνημονιακές συμφωνίες για την τρίτη αξιολόγηση!  

Κατεβαίνουμε στο δρόμο  

για να μην αφήσουμε να γίνουν «κανονικότητα»  

οι περικοπές και η λιτότητα!.  

Δυο δισεκατομμύρια περισσότερα έσοδα και δυο δισεκατομμύρια λιγότερα έξοδα 

προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή η 

κυβέρνηση. Στόχος ένα θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ που ξεπερνάει 

ακόμα και τις μνημονιακές δεσμεύσεις, που απαιτούν πλεόνασμα 3,5%. 

Από που θα προέλθουν αυτές οι "εξοικονομήσεις"-περικοπές;  

Πρώτα και κύρια από την περικοπή των δαπανών για "ασφάλιση, περίθαλψη και 

κοινωνική προστασία". Φέτος, με βάση τις εκτιμήσεις για την υλοποίηση του προϋπολογισμού 

του 2017, η κυβέρνηση θα έχει ξοδέψει συνολικά 21 δις για την κοινωνική πρόνοια. Για το 2018 ο 

νέος προϋπολογισμός προβλέπει 19.4 δις -μείωση δηλαδή κατά 8%...  

Το ΕΚΑΣ, που το 2017 είχε περικοπεί στα 320 εκατομμύρια θα φτάσει το 2018, σύμφωνα 

και με την μνημονιακή δέσμευση, μόλις τα 80 εκατομμύρια και να καταργηθεί εντελώς το 2019!  

Τη φετινή χρονιά το δημόσιο επιχορήγησε με 1,3 δις ευρώ τα νοσοκομεία. Ο νέος 

προϋπολογισμός προβλέπει μια δραστική μείωση αυτής της "σπατάλης" κατά 28%.  

Οι συγκοινωνίες επιχορηγήθηκαν το 2017 με 265 εκατομμύρια. Φέτος θα περιοριστούν στα 

179 εκατομμύρια: μείωση και πάλι της "σπατάλης" κατά 32%.  

Οι μόνες δαπάνες που θα αυξηθούν είναι για τόκους, για να πληρωθεί το χρέος στους 

διεθνείς τοκογλύφους… Το 2018 θα δοθούν 6 δισεκατομμύρια για τόκους στους τραπεζίτες!  

Τέλος, τα επιπλέον έσοδα για το 2018, περίπου 2,7 δις, τα 950 εκ. θα είναι από αύξηση των 

φόρων και τα υπόλοιπα, αναμένονται από την επιτάχυνση του ξεπουλήματος των 

δημόσιων αγαθών, της ΔΕΗ του νερού, των συγκοινωνιών.  

Είναι φανερό ότι συνεχίζεται ο μνημονιακός κατήφορος της κυβέρνησης. Υλοποιεί με 

συνέπεια τη συμφωνία του Eurogroup της 15ης Ιουνίου,  όπου συμφώνησε σε  λιτότητα διαρκείας 

μέχρι το 2060, με πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2023 και 2% μέχρι το 2060!  

Ο προϋπολογισμός του 2018, είναι ένας ακόμη προϋπολογισμός σκληρής λιτότητας. 

Στηρίζεται στην καταστροφική νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι το κράτος πρέπει να συρρικνώνει 

διαρκώς το δημόσιο τομέα, να κόβει διαρκώς τις κοινωνικές δαπάνες, να ξεπουλά τη δημόσια 

περιουσία, να διαλύει τις δομές του κράτους πρόνοιας, να λεηλατεί τα εισοδήματα των μισθωτών 

και των συνταξιούχων, για να εξασφαλίζει τα αιματηρά πλεονάσματα του προϋπολογισμού, με 

στόχο την διαρκή επιδότηση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα βγάλει την οικονομία 

από την ύφεση.  



Οφείλουμε τώρα να αντισταθούμε. 

Αύριο, δεν θα υπάρχει κανείς να αντισταθεί για μάς. 

Όλοι στην απεργία! Όλοι στον αγώνα! 
 

Δεν είναι μόνο ο προϋπολογισμός …Αυτή η πολιτική δεν έχει τέλος! 

 Όπως προβλέπει ο Ν. 4442/2017 (τέταρτο μνημόνιο), θα γίνει μείωση του 

αφορολόγητου, από τα 9.545 ευρώ που είναι σήμερα στα 5.681 ευρώ, που 

συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως. Οι δανειστές απαιτούν εφαρμογή από 

το 2019.   

 Όπως προβλέπει ο Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), θα γίνει περικοπή στις 

κύριες και επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους 

ασφαλισμένους, γιατί από 1/1/2019 καταργείται η προσωπική διαφορά των παλιών 

συνταξιούχων.  

 Ήδη από το 29 Νοέμβρη του 2017, έγινε έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 

χωρίς καμιά θεσμοθέτηση προστασίας πρώτης κατοικίας και πρόνοιας για τους κοινωνικά 

αδύναμους.  

 Για τους εκπαιδευτικούς, οι εκπρόσωποι των δανειστών, ζήτησαν να προχωρήσει άμεσα η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, να αυξηθεί το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο και να αυξηθεί 

ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Είναι φανερό ότι στοχεύουν σε νέα μείωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία με μείωση προσλήψεων αναπληρωτών και κάλυψη 

των αναγκών με υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Αυτά έχει συνυπογράψει η 

κυβέρνηση στο 4ο μνημόνιο. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση και 

όπως αυτές είχαν καταγραφεί στο 4ο μνημόνιο, προβλέπεται ότι: «Οι αρχές θα εγκρίνουν 

νόμο για την αξιολόγηση του στελεχικού προσωπικού της εκπαίδευσης, την 

αυτοαξιολόγηση των σχολείων και την ορθολογική χρήση των πόρων έως τον Ιούνιο 

του 2017 (...) Οι αρχές θα συμφωνήσουν με τα θεσμικά όργανα όλες τις δημοσιονομικές 

πτυχές κάθε αλλαγής στην οργάνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την είσοδο στο 

πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, μέχρι το Νοέμβριο του 2017, οι αρχές δεσμεύονται να 

υιοθετήσουν τον αριθμό ωρών διδασκαλίας ανά μέλος του προσωπικού και τις 

αναλογίες μαθητών ανά τάξη και μαθητές ανά εκπαιδευτικό στις βέλτιστες πρακτικές 

των χωρών του ΟΟΣΑ που πρέπει να επιτευχθούν έως τις αρχές του 2018 - 2019 

ακαδημαϊκό έτος (βασικό παραδοτέο). Η αξιολόγηση θα είναι σύμφωνη με το γενικό 

σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης». 

 Τέλος η κυβέρνηση, κατέθεσε τροπολογία στη βουλή που να απαγορεύει πρακτικά τις 

απεργίες από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Η τροπολογία αποσύρθηκε κάτω από τη 

γενική κατακραυγή, αλλά, θα επανέλθει το αμέσως επόμενο διάστημα. Κυβέρνηση και 

θεσμοί προσπαθούν να δώσουν ένα αποφασιστικό χτύπημα, στον παράγοντα που αποτελεί 

σταθερό βραχνά για τους ίδιους, τους προκατόχους τους: Στη συλλογικότητα των 

εργαζόμενων στη βάση, στο πρωτοβάθμιο σωματείο.  

Αυτή η πολιτική δεν έχει τέλος. 

Δε θα σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε εμείς. Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι. 

Αναπτύσσονται παντού διάσπαρτες  αγωνιστικές πρωτοβουλίες, ρυάκια 

αντίστασης που οφείλουμε να τα μετατρέψουμε σε «μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο». 

Το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για όλους τους εργαζομένους στο Δημόσιο. 

  


