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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΠΑΝ∆ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή από την Κυβέρνηση ο Κρατικός
Προϋπολογισµός για το 2007, όπου φαίνεται ότι συνεχίζεται για µια ακόµη χρονιά µε
µεγαλύτερη ένταση η πολιτική της µονόπλευρης λιτότητας, η υπερφορολόγηση των
λαϊκών στρωµάτων και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι ένας ακόµα
Προϋπολογισµός, βαθιά ταξικός, που συσσωρεύει νέα βάρη στις πλάτες των
εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων, ενώ παράλληλα δίνει νέα προνόµια στο
κεφάλαιο. Με τις επιλογές του Προϋπολογισµού του 2007 συνεχίζεται και εντείνεται
η βίαιη αναδιανοµή εισοδηµάτων και του πλούτου υπέρ των οικονοµικά ισχυρών και
προνοµιούχων κοινωνικών οµάδων και σε βάρος των κοινωνικά ασθενέστερων, της
πλειοψηφίας των εργαζοµένων και του λαού.
Συγκεκριµένα ο Προϋπολογισµός του 2007:
•
Αυξάνει προκλητικά για µια ακόµα χρονιά την έµµεση φορολογία που θα
πληρώσουνε οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ παράλληλα µειώνει θεαµατικά τη
φορολογία του κεφαλαίου.
•
Συνεχίζει απτόητα την πολιτική παγώµατος και περαιτέρω µείωσης και
συρρίκνωσης των χαµηλών εισοδηµάτων, αφού οι αυξήσεις για µισθούς και
συντάξεις δεν αγγίζουν ούτε καν τα όρια του επίσηµου πληθωρισµού.
•
Μειώνει ακόµα περισσότερο τις ήδη χαµηλές δαπάνες για κοινωνικούς τοµείς
όπως η Υγεία, η Παιδεία και η Κοινωνική Ασφάλιση. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι
το ποσοστό των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία ανέρχεται για το 2007 µόλις στο
3,42% επί του ΑΕΠ, είναι δηλαδή µικρότερο ακόµη και από το 3,52% του
Προϋπολογισµού του 2006. Φυσικά αυτό αποδεικνύει πόσο υποκριτικές και κενές
περιεχοµένου υπήρξαν οι προεκλογικές δεσµεύσεις της σηµερινής Κυβέρνησης για
σταδιακή αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος της
4ετίας.
•
∆εν διαθέτει ούτε ελάχιστους πόρους, για πολιτικές που θα αντιµετωπίζουν
την ανεργία η οποία σήµερα αποτελεί το βασικότερο κοινωνικό πρόβληµα.
•
∆ιατηρεί σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα τις ∆ηµόσιες επενδύσεις για
υποδοµές ακόµα και σε ευαίσθητους κοινωνικά τοµείς, όπως η Υγεία και η Παιδεία
προωθώντας ταυτόχρονα και µε αυτό τον τρόπο την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων
και των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ).

•
Σηµατοδοτεί τη διεύρυνση των ιδιωτικοποιήσεων και εκποιήσεων δηµόσιων
επιχειρήσεων και υπηρεσιών.
•
∆ιατηρεί και ενισχύει τις ήδη υψηλές στρατιωτικές δαπάνες σε βάρος των
κοινωνικών δαπανών.
•
Οδηγεί, αναπόφευκτα, στην αύξηση της ανεργίας και διευρύνει τις ζώνες
φτώχιας,
Συµπερασµατικά, ο νέος προϋπολογισµός όχι µόνο δεν απαντά στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι της χώρας µας αλλά οδηγεί και σε
νέα επιδείνωση της θέσης τους.
Το επόµενο διάστηµα είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για το εκπαιδευτικό κίνηµα της
χώρας µας. Είναι γνωστός ο πολιτικός ελιγµός που έγινε µε τη χρονική µετάθεση της
συζήτησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος, µε προφανή σκοπό
την αποφυγή της επαπειλούµενης γενίκευσης των αγώνων σε όλους τους χώρους της
εκπαίδευσης µε πανεργατικά – παλλαϊκά χαρακτηριστικά και µε κύρια αιχµή του
δόρατος την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Εκπαίδευσης.
Όµως δεν µπορεί να υπάρξει εφησυχασµός γιατί είναι γνωστό ότι αν αυτή η
Βουλή αποφασίσει µε 180 ψήφους πως η επόµενη θα είναι Αναθεωρητική, τότε η νέα
κυβέρνηση θα µπορεί µόνο µε 151 βουλευτές να τροποποιήσει σε αντιδραστική
κατεύθυνση το Σύνταγµα και αυτό πρέπει να αποφευχθεί τώρα!
•

Συµµετέχουµε ενεργητικά – µαχητικά στην Πανεργατική – Πανϋπαλληλική
Απεργία που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 13/12/06.
∆ιεκδικούµε µε επιµονή και σταθερότητα:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του
ΑΕΠ
1.400 ευρώ καθαρά στο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο
Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας – Όχι στους
αντιασφαλιστικούς νόµους και τις σχεδιαζόµενες νέες αντιασφαλιστικές
ανατροπές
Γνήσιες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του θεσµού του
ωροµίσθιου αλλά και του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
πραγµατικής αναπλήρωσης
Κατάργηση του Ν. 3475 για την ΤΕΕ
Όχι στην κατάργηση των 61 σχολείων καθώς και ∆ιασφάλιση της
µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ
Καθιέρωση
ολοκληρωµένου
συστήµατος
επιµόρφωσης
των
εκπαιδευτικών σύµφωνα µε της προτάσεις του κλάδου (Ετήσια
επιµόρφωση µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα)
Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης – Παιδαγωγική
ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο
25 µαθητές στο τµήµα, 20 της κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια
Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής δηµόσιας εκπαίδευσης
µε προοπτική το Ενιαίο 12χρονο Σχολείο
Άµεση κατάργηση της βαθµολογικής βάσης του 10 ως προϋπόθεσης
εισαγωγής στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
Άµεση κατάργηση της περιβόητης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

•
•
•

(Ν.2811/2000) που ποινικοποιεί της µαθητικές κινητοποιήσεις
Απόσυρση του απαράδεκτου σχεδίου νόµου – πλαισίου για τα ΑΕΙ
Κατάργηση του νόµου για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και
ψήφιση νέου νόµου, αντικειµενικού και αξιοκρατικού, για την επιλογή
των στελεχών της εκπαίδευσης
Όχι στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Συγκέντρωση στο Πεδίον του Άρεως στις 12 το
µεσηµέρι (Προσυγκέντρωση ΟΛΜΕ στις 11.30 στο Μουσείο)

