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Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 010 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 010 33 11 338 – 32 27 382 Αθήνα, 27/11/02
Α.Π: 1246
ΠΡΟΣ: τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ
ΚΟΙΝ: τα Μ.Μ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Είναι ευρύτατα αποδεκτή η πεποίθηση ότι η µισθολογική µας κατάσταση ήταν πάντα αναντίστοιχη
µε την προσφορά και το έργο µας, γι’ αυτό και αποτέλεσε αφετηρία σηµαντικών κλαδικών αγώνων,
που ανέδειξαν τα προβλήµατα της εκπαίδευσης γενικότερα.
Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού έργου και ο κρίσιµος χαρακτήρας του στη σηµερινή συγκυρία
είναι, επίσης, ήδη, ευρέως αποδεκτά. Επόµενο είναι, ότι η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να
αναγνωρίζεται και να αποτυπώνεται και στη µισθολογική µας εξέλιξη. Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε
στον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά και στους αρµόδιους υπουργούς, µε αλλεπάλληλα διαβήµατα
διαµαρτυρίας, το αίτηµά µας για ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές , που θα αποκαθιστούν την
αγοραστική αξία των µισθών από τις απώλειες της τελευταίας δεκαετίας.
Υπενθυµίζουµε στους κυβερνητικούς παράγοντες ότι, από το 1997 µέχρι τώρα, δεν δόθηκε κανένα
“ειδικό επίδοµα” στους εκπαιδευτικούς και,συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί είναι ο µοναδικός κλάδος
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο που δεν πήραν καµία ουσιαστική αύξηση στις αποδοχές τους, Οι
αρµόδιοι υπουργοί αναγνωρίζουν, φραστικά τουλάχιστον, ότι είναι δίκαια τα οικονοµικά µας
αιτήµατα. Εµείς επιµένουµε ότι δεν αρκούν οι δηλώσεις συµπάθειας και κατανόησης. Απαιτούνται
τώρα ρυθµίσεις που θα ικανοποιούν τα οικονοµικά µας αιτήµατα
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι ο κλάδος µας είναι αποφασισµένος να αγωνιστεί για να κάνει πράξη
το αίτηµά του:
Να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας.
Το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να αντισταθεί στην κυβερνητική πολιτική και να αγωνιστεί για
πραγµατική αναδιανοµή των εισοδηµάτων µε πραγµατικές αυξήσεις και µέσα από ένα δίκαιο
φορολογικό σύστηµα.
Ο Προϋπολογισµός που κατατέθηκε πρόσφατα είναι ο,κοινωνικά, σκληρότερος των τελευταίων
χρόνων.Στηρίζεται σε µια άδικη και µονοµερή εισοδηµατική πολιτική προβλέποντας αύξηση µισθών
2,5% τη στιγµή που ο πληθωρισµός κινείται µε υψηλότερους ρυθµούς, ενώ οι εργαζόµενοι δεν
έχουν κανένα µερίδιο από την αύξηση της παραγωγικότητας.
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Ο Προϋπολογισµός καταρρίπτει το µύθο των φοροελαφρύνσεων που προπαγανδίζει η κυβέρνηση
αφού, λόγω της µη αλλαγής της φορολογικής κλίµακας και της µείωσης των ελαφρύνσεων για
νοσήλεια, ενοίκια, δίδακτρα δαπάνες, τόκους στεγαστικών δανείων κλπ θα υπάρξουν αντί
ελαφρύνσεων επιβαρύνσεις για τα µικροµεσαία και κυρίως για τα µεσαία εισοδήµατα.
Οι προβλεπόµενες δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισµού σε κρίσιµους κοινωνικούς τοµείς
(παιδεία, υγεία κλπ) απέχουν πολύ από τις αναγκαίες, προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις για
τη στήριξη και αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Παιδείας και Υγείας.
Μετά από αρκετά χρόνια φέτος οι δαπάνες για την Παιδεία από τον τακτικό προϋπολογισµό
αυξάνονται το 2003 σε σχέση µε το 2002 σε ποσοστά παρόµοια µε την αύξηση των γενικών
δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού, δηλ µόλις 6% περίπου έναντι 5,1% των γενικών δαπανών.
Τα κονδύλια για την Παιδεία του Προγράµµατος ∆ηµοσίων επενδύσεων (Π∆Ε) αυξάνονται µόλις
κατά 2,3%.Συνεπώς η µέση αύξηση των δαπανών για την παιδεία (Τακτικού Προϋπολογισµού και
Π∆Ε ) είναι 4% µόνο (από 4,98 δις Ευρώ το 2002 σε 5,18 δις Ευρώ το 2003).
Το ποσό των 5,18 δις Ευρώ που προϋπολογίζεται για το 2003, αντιστοιχεί στο 7,4%.των συνολικών
δαπανών του Προϋπολογισµού και µόλις στο 3,45% του ΑΕΠ.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Ο νόµος που ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση για το συνταξιοδοτικό παρά τις προσπάθειες
ωραιοποίησής του, διατηρεί ένα σύστηµα οικονοµικά µη βιώσιµο, κοινωνικά άδικο και
αναποτελεσµατικό και αφήνει ανοικτό το δρόµο για πιο επώδυνες παρεµβάσεις στο µέλλον.
Πιο συγκεκριµένα:
1. Μειώνονται οι συντάξιµες αποδοχές για όσους αποχωρήσουν µετά την 31-12-2007.
2. Αποσυνδέονται οι µισθοί µας από τις συντάξιµες αποδοχές
3.Φαλκιδεύεται το νέο µισθολόγιο καθώς και κάθε διαδικασία διαπραγµάτευσης για το
περιεχόµενό του.
4.Με την προτεινόµενη ενοποίηση του Μ.Τ.Π.Υ. και του ΤΕΑ∆Υ διαγράφεται ο κίνδυνος
φαλκίδευσης της επικουρικής ασφάλισης.
Τα παραπάνω µέτρα είναι φανερό ότι υποβαθµίζουν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και φαλκιδεύουν
τις µισθολογικές διεκδικήσεις µας.
Η ρύθµιση που φηφίστηκε στο νέο συνταξιοδοτικό νόµο τον Οκτώβρη του 2002 και η οποία δίνει τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να φεύγουν στα 30 χρόνια, είναι ένα ακόµα θετικό βήµα στους
αγώνες του συνδικαλιστικού κινήµατος γιατί αναγνωρίζεται µε αυτήν η ιδιαιτερότητα του
επαγγέλµατός µας. Πρέπει όµως να συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για να κατακτήσουµε στα 30
χρόνια να παίρνουµε ΠΛΗΡΗ σύνταξη. Και είναι µικροψυχία από την πλευρά της κυβέρνησης να
µην δεχτεί την σηµαντική αυτή προσθήκη- τροπολογία της ΟΛΜΕ που κατατέθηκε στη Βουλή όταν
συζητιόταν το σχετικό νοµοσχέδιο. Με την πρόταση αυτή ζητούσαµε να “αναγνωρίζονται στους
εκπαιδευτικούς που έχουν 30 χρόνια υπηρεσίας µέχρι και 5 έτη ως συντάξιµη πραγµατική δηµόσια
υπηρεσία, µε την καταβολή από τους ίδιους για την αναγνώρισή τους, του ηµίσεως των
ασφαλιστικών εισφορών του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου και µόνο του ασφαλισµένου”.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

file://E:\anak251102.htm

5/8/2004

Ο

Σελίδα 3 από 4

Πρόσφατα δηµοσιοποιήθηκε το "καθηκοντολόγιο" του ΥΠΕΠΘ. ∆ηλώνουµε ότι είµαστε
αποφασισµένοι να διασφαλίσουµε, µαζί µε την εκπαιδευτική κοινότητα, τη δηµοκρατία στο σχολείο
και τα κατακτηµένα εργασιακά µας δικαιώµατα. ∆εν θα επιτρέψουµε σε καµιά περίπτωση να
µετατραπεί το σχολείο σε χώρο πνευµατικής και κοµµατικής χειραγώγησης εκπαιδευτικών και
µαθητών.
∆εν θα επιτρέψουµε την παραβίαση του διδακτικού ωραρίου µας και την ανατροπή των εργασιακών
µας δικαιωµάτων.
Αγωνιζόµαστε για να καταργηθεί ο νόµος 2986/02 και η Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στο
καθηκοντολόγιο.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Στις 5/12/02 απεργούµε και απαιτούµε την ικανοποίηση των αιτηµάτων µας:
z

Χορήγηση του ποσού των 60.000 δρχ. από 1/1/ 2002

z

Αυξήσεις στο ύψος του 25% των αποδοχών µας από 1/1/2003.

z

Νοµοθετική κατοχύρωση ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και ισχυρής κλαδικής
συλλογικής σύµβασης εργασίας εφ’ όλης της ύλης µε παράλληλη κατάργηση του νόµου
2738/99.

z

Αναδροµική καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος σε όσους το δικαιούνται.

z

Καθορισµό νέας φορολογικής κλίµακας µε πρόσθετα κλιµάκια.

z

Τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας.

z

Αύξηση του αφορολόγητου για τους µισθωτούς και συνταξιούχους στο ποσό των 4.000.000
για τα εισοδήµατα του 2002.

z

Κατάργηση ολόκληρου του αντιασφαλιστικού - αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου.

z

Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια υπηρεσίας, µε βάση την πρόταση της ΟΛΜΕ

z

z

Η κύρια σύνταξη να ανέρχεται στο 80% του συνόλου των εν ενεργεία αποδοχών των
καθηγητών, όπως αυτές διαµορφώνονται κατά το µήνα αποχώρησης από την υπηρεσία.
Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για τους αναπληρωτές
συναδέλφους και για όλους τους µήνες του χρόνου.

z

Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ

z

∆ιορισµός όλων των αναπληρωτών συναδέλφων µε βάση την προϋπηρεσία τους.

z

Καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα, 20 µαθητών στις κατευθύνσεις και 10
µαθητών στα εργαστήρια των ΤΕΕ

z

Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ το 2003.

z

Άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ µε στόχο την ισότιµη ένταξή της στη Λυκειακή
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βαθµίδα.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/12/2002
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ ΣΤΙΣ 11 π.µ. στον
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΑΗ

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος
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