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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για τη συµφωνία στον ΟΤΕ 
  

  
            Φραγµό στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, που αναπτύσσεται µε περισσή σπουδή 
σε όλους τους τοµείς, είναι αποφασισµένοι να θέσουν οι εργαζόµενοι µε τους αγώνες τους. Η 
κυβέρνηση αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της προχωρεί ήδη σε µια απαράδεκτη ρύθµιση στον ΟΤΕ, 
ενώ ακολουθούν το ασφαλιστικό των τραπεζών, οι ιδιωτικοποιήσεις στην Παιδεία, στην Υγεία και 
σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας, η ετήσια διευθέτηση του χρόνου εργασίας µε βάση το 
διευθυντικό δικαίωµα κ.λπ.. Και όλα αυτά µέσα από το … αθώο, επώνυµο όµως, ένδυµα της 
«σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα». 
            Η απόφαση της κυβέρνησης για εθελούσια έξοδο των 6.000 εργαζοµένων του ΟΤΕ µε βάση 
την περιβόητη συµφωνία συνιστά έγκληµα σε βάρος των εργασιακών σχέσεων, σε βάρος του 
δηµόσιου και των ασφαλιστικών ταµείων καθώς και σε βάρος εκείνων που θα προσλαµβάνονται, 
στο εξής, στον ΟΤΕ. Και αυτό επειδή: 

ανοίγει ο δρόµος για την κατάργηση της σταθερής και ασφαλούς απασχόλησης σε όλο το 
∆ηµόσιο τοµέα, για τη σταδιακή σύγκλιση των εργασιακών σχέσεων στο ∆ηµόσιο µε αυτές 
που ισχύουν στον ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή για την ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων προς 
τα κάτω.  
µε αυτή τη συµφωνία το ∆ηµόσιο, δηλαδή οι φορολογούµενοι πολίτες αλλά και τα 
ασφαλιστικά ταµεία, επωµίζεται πρόσθετα δυσβάσταχτα βάρη πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. 
Επειδή, µάλιστα, έχει ήδη ψηφιστεί η ένταξη του ΤΑΠ – ΟΤΕ στο ΙΚΑ, τα βάρη αυτά κατά 
κύριο λόγο θα τα φορτωθεί το ΙΚΑ, δηλαδή όλοι οι φορολογούµενοι.  
οι ρυθµίσεις αυτής της συµφωνίας έχουν συγκεκριµένο στόχο και τελικούς αποδέκτες. Οι 
αποδέκτες είναι οι αυριανοί ιδιώτες, που θα πάρουν ένα νέο ελκυστικό πακέτο µετοχών και το 
management του ΟΤΕ. Είναι προφανές ότι οι νέοι ιδιοκτήτες του ΟΤΕ απαιτούν έναν 
οργανισµό χωρίς ασφαλιστικές υποχρεώσεις και µε διαλυµένες εργασιακές σχέσεις.  

  
Η κυβέρνηση διεκδικώντας, πάση θυσία ρόλο µεταρρυθµιστή και εφαρµόζοντας µε συνέπεια 

την πιο βάρβαρη νεοφιλελεύθερη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και των συντηρητικών
αναδιαρθρώσεων έδωσε στη δηµοσιότητα το νοµοσχέδιο για τις «συµπράξεις δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα». 
            Με το νοµοσχέδιο αυτό προωθείται η ιδιωτικοποίηση και η παράδοση στους ιδιώτες, µέσα 
από αδιαφανείς µάλιστα διαδικασίες, των αρµοδιοτήτων που ασκεί το κράτος ακόµα και για βασικά 
δηµόσια αγαθά, όπως η παιδεία και η υγεία, για να αυξήσουν παραπέρα τα υπερκέρδη τους σε βάρος
των αναγκών των κοινωνικά ασθενέστερων.  
            Οι νεοφιλελεύθερες αυτές επιλογές θα οδηγήσουν στην παραπέρα απαξίωση των δηµόσιων
υπηρεσιών, στη συρρίκνωση του κράτους προς όφελος των ιδιωτών, στην παραπέρα επιβάρυνση 
των πολιτών, στη φαλκίδευση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 
            Με τις παραπάνω επιλογές δέχονται νέο ισχυρότατο πλήγµα η µονιµότητα και οι εργασιακές
σχέσεις καθώς και τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στο δηµόσιο, 
αφού αρµοδιότητες και θέσεις εργασίας του ∆ηµοσίου εκχωρούνται στους ιδιώτες.  
  
            Ο εκπαιδευτικός κόσµος µαζί µε όλους τους εργαζόµενους της χώρας µας απαιτούµε: 
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Να αυξηθούν τώρα οι κρατικές δαπάνες για την Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική 
Ασφάλιση.  
Να µην εφαρµοστεί η κυβερνητική απόφαση για τον ΟΤΕ.  
Να σταµατήσει το νέο κύµα ιδιωτικοποιήσεων. Να ισχυροποιηθεί και να στηριχθεί ένας 
νέος δηµόσιος τοµέας αποκοµµατικοποιηµένος, σύγχρονος και αποδοτικός, χωρίς τη 
διαπλοκή, τη φαυλότητα και τη ρουσφετολογία του σηµερινού  
Όχι στις συµπράξεις ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού Τοµέα, που θα οδηγήσουν στην 
ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του ∆ηµοσίου και στην εξαθλίωση των εργαζοµένων, των 
συνταξιούχων και των οικονοµικά αδύναµων κοινωνικών οµάδων και στρωµάτων.  

             
             
  
  
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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