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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ της 15ης  ΜΑΗ 2007 

 
 

Συναδέλφισσες/-οι,  
Τις τελευταίες εβδοµάδες ζούµε απίστευτες σκηνές από το εκκωφαντικό 

σκάνδαλο µε τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών µας ταµείων µε εµπλεκόµενες 
εταιρείες χρηµατιστηριακού τζόγου και αµαρτωλά τρίγωνα µε off shore εταιρείες – 
φαντάσµατα. Υπάρχει  πολιτική ευθύνη και ηθικός αυτουργός παραµένει η 
ασκούµενη κυβερνητική πολιτική που διαµόρφωσε το διάτρητο από τέτοιες 
δραστηριότητες θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης των αποθεµατικών των ταµείων. ∆εν 
πρόκειται για τις «παράπλευρες απώλειες» µιας επιµέρους νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
διαχείρισης των ασφαλιστικών ταµείων, αλλά για πολιτικές που υπηρετούν τη 
στρατηγική επιλογή της ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήµατος. Στο πλαίσιο 
αυτό παραχωρείται στο κεφάλαιο για εκµετάλλευση, µέσα από χρηµατιστηριακές, 
αλλά και αδιαφανείς εξω-χρηµατιστηριακές αγορές οµολόγων, το τεράστιο «φιλέτο» 
των 29 περίπου δις ευρώ που αποτελεί το αποθεµατικό των ασφαλιστικών ταµείων. 
Είναι βέβαια γνωστό πως η κυβέρνηση και οι κυρίαρχοι κύκλοι προετοιµάζουν για 
την επόµενη κυβερνητική θητεία το λεγόµενο «Μεγάλο Πακέτο» του ασφαλιστικού, 
που περιλαµβάνει µείωση των συντάξεων, αύξηση των εισφορών και των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης στο όνοµα πάντοτε της εξυγίανσης του ασφαλιστικού µας 
συστήµατος. Οι πραγµατικοί τους στόχοι είναι πλέον κάτι παραπάνω από ορατοί και 
διάφανοι… Μοναδική απάντηση δεν µπορεί παρά να είναι οι συντονισµένοι και 
γενικευµένοι αγώνες των εργαζοµένων. Χρειάζεται εποµένως µέσα από τις 
συλλογικές µας διαδικασίες να βρούµε τους δρόµους συµβολής µας σε αυτόν τον 
αναγκαίο πανεργατικό συντονισµό. 

Το αίτηµα να επιστραφούν τα κλεµµένα συνδέεται  άµεσα µε το αίτηµά µας 
για κατοχύρωση και διεύρυνση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων µας.    

∆εν πρόκειται όµως για το µοναδικό σκάνδαλο. Μπρος στα µάτια µας 
εξελίσσεται για πολλοστή φορά, το σκάνδαλο της χωρίς τέλος και «έλεος» λιτότητας 
και της φορολεηλασίας των εργαζοµένων. Η εισοδηµατική πολιτική  του 2007 
προβλέπει «αυξήσεις» για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο 3,5% επί των βασικών 
µισθών, δηλαδή περίπου 2% στο σύνολο των αποδοχών µας, γεγονός που οδηγεί σε 
νέα µείωση του πραγµατικού µας εισοδήµατος η οποία γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αν 
συνυπολογιστεί και η µη τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας για µια ακόµη 
χρονιά. 

Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων συνεχίζεται. Ιδιωτικοποιείται ο δηµόσιος 
πλούτος. Οι ∆ΕΚΟ, οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.  

 
Συναδέλφισσες/-οι, 
  

 στις 15 Μάη Απεργούµε 
 
 ∆ιεκδικούµε: 
 
• Κατοχύρωση και διεύρυνση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων µας. 
• ∆ιαλεύκανση σε βάθος του σκανδάλου των δοµηµένων οµολόγων. 



• Αποκατάσταση της ζηµιάς που έχουν υποστεί τα Ταµεία από τα νέα 
προϊόντα αλλά και από την άτοκη διαχείριση των αποθεµατικών και την 
κλοπή τους στο χρηµατιστήριο. ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ! 

• ∆ιαµόρφωση ενός νέου θεσµικού πλαισίου για την ασφαλή διαχείριση των 
αποθεµατικών. 

• Αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής 
• Υπολογισµός της σύνταξης στο 80% των εν ενεργεία αποδοχών. 
• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων. Να σταµατήσουν οι 

διακρίσεις µεταξύ νέων και παλιών ασφαλισµένων. 
• Να εγκαταλειφθεί η πολιτική λιτότητας, η επιδοµατική πολιτική αλλά 

και ο πρωτοφανής διαχωρισµός των συντάξιµων αποδοχών κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης. 

• Καθαρές αποδοχές 1400 Ευρω στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.  
• Αύξηση  των κρατικών δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5 % 

του Α.Ε.Π. ή στο 15% του Κρατικού Προϋπολογισµού µε αναµόρφωσή 
του ΤΩΡΑ. 

• Άµεση καταβολή των 176 Ευρω. 
• Ενιαία µόνιµη σχέση εργασίας στο ∆ηµόσιο.  Άµεση κατάργηση της 

εργασιακής σχέσης του ωροµισθίου και του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης. 

• Πλήρη υγειονοµική περίθαλψη. 
• Πραγµατικές Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις εφ΄ όλης της ύλης. 
• Κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νόµου –πλαισίου. 
• Όχι στη αναθεώρηση του άρθρου 16. 
• Κατάργηση του ν.3475/06 για την ΤΕΕ. Καµιά κατάργηση σχολείου. 

∆ιασφάλιση της εργασιακής σχέσης όλων των εκπαιδευτικών. 
 
 
 
 

ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ την Τρίτη 15 Μάη 2007 
    ΟΛΟΙ στην απεργιακή συγκέντρωση  

στις 11 π.µ. στο Πεδίο του Άρεως  
 
 
 
Από το ∆Σ της ΟΛΜΕ 


