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Αθήνα, 12/5/08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 15ης /5/2008
Συνάδελφοι / -ισσες,
Οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόµενοι της χώρας µας βρισκόµαστε χρόνια τώρα
αντιµέτωποι µε πολιτικές που µειώνουν το εισόδηµά µας, περιορίζουν βασικά ασφαλιστικά
και κοινωνικά δικαιώµατα και υποβαθµίζουν το βιοτικό µας επίπεδο.
Οι δεσµεύσεις και διακηρύξεις της Κυβέρνησης για προστασία και αναβάθµιση των
αποδοχών µας µετατράπηκαν για µια ακόµη φορά σε πολιτικές µείωσης του εισοδήµατος µας.
Η εισοδηµατική πολιτική που ανακοινώθηκε για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο
συνεχίζει και για το 2008 την κοινωνικά ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική
αυτή κινείται στο γενικότερο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων επιλογών της, συνεχίζει
σκληρή λιτότητα όλων των προηγούµενων ετών και οδηγεί τελικά σε νέα µείωση των
εισοδηµάτων των εργαζόµενων. Και αυτά όµως τα ψίχουλα που εµφανίζουν ως αύξηση
εξαφανίζονται από την ακρίβεια και τις ανατιµήσεις, ιδιαίτερα στα είδη λαϊκής
κατανάλωσης.
Η επαναλαµβανόµενη δέσµευση της Κυβέρνησης για την εφαρµογή νέου
µισθολογίου στο ∆ηµόσιο όχι µόνο δεν ικανοποιείται, αλλά φαλκιδεύεται και ακυρώνεται.
Συνεχίζεται η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων µε αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας αλλά και τα δικαιώµατα των πολιτών. Ο ΟΤΕ, η ∆ΕΗ, τα
Λιµάνια, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο αλλά και οι ίδιες οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες µέσω και
των Σ∆ΙΤ βρίσκονται στο στόχαστρο.
Τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά, όπως η παιδεία και η υγεία υποβαθµίζονται,
ιδιωτικοποιούνται, εµπορευµατοποιούνται.
Οι επιλογές που προωθήθηκαν µε το Νόµο Πετραλιά και που αποτελούν συνέχεια
των αντιασφαλιστικών νόµων Σιούφα και Ρέππα στοχεύουν να διαλύσουν το δηµόσιο
ασφαλιστικό σύστηµα, να περιορίσουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των
συνταξιούχων και να ενισχύσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Τα κυβερνητικά σχέδια για προώθηση νέου αντιασφαλιστικού νόµου για το
∆ηµόσιο αποτελούν τη συνέχιση της επίθεσης στα δικαιώµατά µας.
Η µονιµότητα των δηµόσιων υπαλλήλων βρίσκεται στο στόχαστρο και
καταστρατηγείται από τις κάθε είδους ελαστικές εργασιακές σχέσεις που προωθούνται και
στο ∆ηµόσιο, όπως ωροµίσθιοι, αναπληρωτές, συµβασιούχοι έργου, ορισµένου χρόνου,
µερικής απασχόλησης κ.λπ.
Νέα επίθεση ετοιµάζεται στα πλαίσια της FLEXICURITY αλλά και µε βάση το
πόρισµα Κουκιάδη.
Η κατάσταση µπορεί και πρέπει να αλλάξει.
Απαιτείται µαζικός και αποφασιστικός αγώνας για την αύξηση των βασικών
µισθών και την απόκρουση των κυβερνητικών σχεδίων για το συνταξιοδοτικό στο
∆ηµόσιο.
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Συνάδελφοι / -ισσες,
Η Οµοσπονδία µας συµµετέχει στην Πανελλαδική στάση εργασίας που αποφάσισε η
Α∆Ε∆Υ για τις 15 Μάη 2008 για να εκφράσουµε την αντίθεσή µας στις ασκούµενες
πολιτικές και να διεκδικήσουµε:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Aυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 ευρώ συνολικές
καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο.
Ουσιαστικά µέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και των
ραγδαίων ανατιµήσεων στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα. Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 ευρώ
τιµαριθµοποίηση φορολογικής κλίµακας, µείωση του
ΦΠΑ στα είδη πρώτης
ανάγκης.
Κατάργηση των αντιασφαλιστικών Νόµων Πετραλιά, Σιούφα και Ρέππα.
Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας µε υπολογισµό της
στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το µήνα αποχώρησης.
Ακύρωση της νέας επίθεσης που ετοιµάζεται σε βάρος των ασφαλισµένων του
∆ηµοσίου.
Προστασία και αναβάθµιση των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών. Κατάργηση του Νόµου για
τις Σ∆ΙΤ. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.
Αµεση αύξηση των δηµόσιων δαπανών
για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
τουλάχιστον.
Ενιαία µόνιµη σχέση εργασίας στο ∆ηµόσιο. Μονιµοποίηση των αναπληρωτών που
καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Όχι στην κατάργηση της µονιµότητας.
Ελεύθερες και γνήσιες Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο σε όλα τα
επίπεδα. Κατοχύρωση για τους καθηγητές του δικαιώµατος των ουσιαστικών
κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας εφ’ όλης της ύλης.
Κατάργηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Όχι στα ιδιωτικά Πανεπιστήµια.

Συνάδελφοι / -ισσες,
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί να πάρετε µέρος στη στάση εργασίας την
Πέµπτη, 15/5/08 (11 π.µ. – 14.00 για τον πρωϊνό κύκλο λειτουργίας των σχολείων
και 14.00 – 17.00 για τον απογευµατινό κύκλο).
ΌΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
(για την Αθήνα: συγκέντρωση στις 12.30 στην Πλατεία Κοραή)
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