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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΠΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΩΝ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Η ΓΣ Αντιπροσώπων του Παραρτήµατος ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς καταδικάζει µε τον
πιο απερίφραστο τρόπο την µεταφορά ταµιακών διαθέσιµων δήµων, περιφερειών και άλλων
δηµοσίων οργανισµών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου βάζει "χέρι" σε χρήµατα που αντί να διατίθενται για την
ανακούφιση των λαϊκών στρωµάτων, τα χρησιµοποιεί για την ικανοποίηση των αναγκών των
δανειστών. Για να πληρωθεί ένα χρέος που δεν είναι του λαού, που δε δηµιούργησαν
οι εργαζόµενοι.
Η συγκυβέρνηση όχι µόνο δεν έφερε αµέσως στη Βουλή νόµο για την κατάργηση των
µνηµονίων, των δανειακών συµβάσεων και των εφαρµοστικών νόµων, όπως υπόσχονταν
προεκλογικά αλλά, ακολουθεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική των Ν∆ – ΠΑΣΟΚ. Θυµίζουµε πως
οι ίδιες µεθοδεύεις, οδήγησαν την προηγούµενη κυβέρνηση στο κούρεµα των αποθεµατικών
και σε µειώσεις σε συντάξεις, επιδόµατα και παροχές.
Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου προχωράει σε στάση πληρωµών και µάλιστα
αναδροµικά από τις 17/3. Η πρακτική αυτή θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την περαιτέρω
περικοπή των εναποµείναντων κοινωνικών δαπανών και την ακόµη µεγαλύτερη επιδείνωση
της θέσης των λαϊκών στρωµάτων.
Η απόφαση αυτή θα επιδεινώσει κατά πολύ την κατάσταση εις βάρος των παιδιών µας και
των λαϊκών οικογενειών.
Παράλληλα, η απόφαση αυτή θα λειτουργήσει ως κερκόπορτα για την ιδιωτικοποίηση και
εµπορευµατοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών, αφού στα πλαίσια της αυτονοµίας της
αυτοτέλειας και της δηµοσιονοµικής πραγµατικότητας η παρουσία χορηγών, επενδυτών,
ιδιωτών χρηµατοδοτών θα αποτελέσει καθηµερινό φαινόµενο.
Κάτω τα χέρια από τα χρήµατα των εργαζοµένων.
• Η συγκυβέρνηση να µην προχωρήσει καµιά δέσµευση ταµειακών διαθέσιµων και
αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων, του ΟΑΕ∆, των ΟΤΑ και των άλλων δηµόσιων
φορέων.
• Να επιστραφούν και όσα έχουν ήδη δεσµευτεί και να αποκατασταθούν οι απώλειες που
υπέστησαν τα τελευταία χρόνια, όπως στην περίπτωση του PSI.
• Να προχωρήσει σε άµεση διαγραφή των χρεών των Σχολικών Επιτροπών.
Η ΓΣ Αντιπροσώπων του Παραρτήµατος ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς καλεί τους
συναδέλφους να µη νοµιµοποιήσουν στη συνείδηση τους την νέα αντιλαϊκή πολιτική, να
καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, διεκδικώντας την άµεση κάλυψη των απωλειών τους.
Απαιτεί από τους ∆ηµάρχους και τους Περιφερειάρχες, να µην εφαρµόσουν την Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, να µην επιτρέψουν τη ληστεία των ταµειακών διαθέσιµων.

