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            Το ∆.Σ. της  ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους όλων των σχολείων της χώρας να 
συµµετάσχουν στην 24ωρη Απεργία της Α∆Ε∆Υ την  Τετάρτη 18/5/05 . 
            Καλεί τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου  στην Απεργιακή συγκέντρωση 
στις 10.30 π.µ. στην Πλατεία Κοραή. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι µε την εισοδηµατική πολιτική για το 2005, κλιµακώνεται η 
πολιτική σκληρής λιτότητας σε βάρος των εργαζόµενων και των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου. Οι 
«αυξήσεις» 3,6% στους βασικούς µισθούς σηµαίνουν, ουσιαστικά, µείωση του εισοδήµατος και της 
αγοραστικής δύναµης των αποδοχών µας. Και αυτό, γιατί η εισοδηµατική πολιτική στην 
πραγµατικότητα υπολείπεται ακόµα και αυτού του επίσηµου πληθωρισµού! (Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές µας σε αρκετές περιπτώσεις µόλις υπερβαίνουν το 2%). 
            Ταυτόχρονα, είναι προκλητικό και εξοργιστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση «ξέχασε» τη 
ρητή και σαφέστατη προεκλογική δηµόσια δέσµευσή της όσον αφορά την αυτονόητη υποχρέωση
της πολιτείας για «τη χορήγηση των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς»,  µε συνέπεια να 
συνεχίζεται και γι’ αυτό το λόγο η αδικία σε βάρος µας. 
            Οι δήθεν  αυξήσεις λοιπόν σε συνδυασµό µε τις νέες αντιλαϊκές φορολογικές ρυθµίσεις, 
που ρίχνουν νέα βάρη στις πλάτες των κοινωνικά ασθενέστερων - σε αντίθεση µε τα µεγάλα
εισοδήµατα, για τα οποία προβλέπονται γενναίες φοροαπαλλαγές - καθώς και το κύµα ακρίβειας,
θα οδηγήσουν σε οικονοµική εξαθλίωση τους εργαζόµενους.    

Ο κλάδος µας ήταν πάντα και παραµένει αντίθετος µε πολιτικές που κατανέµουν το 
εισόδηµα υπέρ των υψηλών εισοδηµατικά  κοινωνικών τάξεων και σε βάρος των εργαζόµενων, των 
µισθωτών και των συνταξιούχων, που µειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία 
και την πρόνοια, που διευρύνουν τις υφιστάµενες σε βάρος µας  ως εργαζόµενων ανισότητες, 
γεγονός που προκύπτει και από τη  σύγκριση µε τους εργαζόµενους σε άλλες χώρες –µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
            Η Απεργία πραγµατοποιείται σε µια περίοδο που θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία των
Συλλογικών διαπραγµατεύσεων της κυβέρνησης µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, διαδικασία που 
απαιτούµε να οδηγήσει σε λύσεις των προβληµάτων που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και
ευρύτερα όλους τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:                     

      Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές µας (25%). Χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ
και στους καθηγητές 

      Η σχέση των εισαγωγικών προς τις καταληκτικές αποδοχές να διαµορφωθεί στο 1 : 2,5 
      Ενσωµάτωση του κινήτρου απόδοσης  στους βασικούς µισθούς και, µέχρι να 
υλοποιηθεί αυτό, να επανέλθουν οι όροι χορήγησής του που προέβλεπε ο ν. 2470/97. 
Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη - µη σύνδεση του µισθού και βαθµού µε απόδοση-
αξιολόγηση  

      Ουσιαστικές αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόµατα 
      Ουσιαστική αύξηση στην ωροµίσθια αποζηµίωση και στην αµοιβή για  υπερωριακή 
απασχόληση των καθηγητών, που παραµένει στα επίπεδα του 1996. 

      Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
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      Άµεση καταβολή του συνόλου των αναδροµικών του οικογενειακού επιδόµατος και σε 
κάθε περίπτωση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 14 µηνών επιπλέον από την πρόβλεψη 
του ν. 3205/03.  

      Τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας 
      Αφορολόγητο όριο ο µισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού 
      Κατοχύρωση δικαιώµατος ουσιαστικών συλλογικών συµβάσεων εφ’ όλης της ύλης για 
τους καθηγητές (τροποποίηση του ν. 2738/99 και κατάργηση του άρ. 24 παρ.3 του ν. 
3205/03) 

      Αναγνώριση των χρόνων σπουδών όλων των καθηγητών για µισθολογική  εξέλιξη (κατ’ 
αναλογία µε τη ρύθµιση που ισχύει για τους πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ /ΣΕΛΕΤΕ). 

      Κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων, τη στήριξη και ενίσχυση του δηµόσιου 
ασφαλιστικού συστήµατος, την προστασία και διεύρυνση των αντιασφαλιστικών
δικαιωµάτων µας. 

      πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, µε αναγνώριση ως συντάξιµων 5 χρόνων 
σπουδών των καθηγητών  

      η κύρια σύνταξη να υπολογίζεται στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το µήνα 
αποχώρησης του εκπαιδευτικού. 

  
   

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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