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Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 1996

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΠΟΡ

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΧΝΕΣ

ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Περίοδος σκλ ιρω : ι τεργιακών κινητοποιήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής 
ξεκινάει από σήμερα, με 7 αιτήματα αιχμής, που στόχο έχουν:

Τη ριζική αναθεώρηση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και αφορούν τη χορήγηση 
αυξήσεων που . καλύπτουν τις απώλειες από τον πληθωρισμό, την τιμαριθμοποίηση της 
φορολογικής κλή /κας, την ενίσχυση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων μέσω του ενιαίου 
μισθολογίου, την αναπλήρωση των απωλειών στους μισθούς από την κατάργηση των 
φοραπαλλαγώ\. κ ος και μέτρα για τον περιορισμό της ανεργίας, την αύξηση των εσόδων στην 
Τοπική Αυτοδκ ) και τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.

Τον απεργίακσ «χ ι ό» ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί υπάλληλοι των νοσοκομείων με τετράωρη 
στάση εργασίας, ενώ κλειστοί θα μείνουν οι δήμοι και οι κοινότητες.

Σε μια εβδομάι α έχουμε γενική απεργία, καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και συνταξιούχοι σε μια ημέρα 
κοινής δράση: >ι ηκούν δικαιότερο φορολογικό σύστημα και διασφάλιση των εισοδημάτων τους 
από τον πληθώρα λ Παράλληλα, οι αγρότες θα κλείσουν οδικές αρτηρίες στη Θεσσαλία ζητώντας 
τη διασφάλιση ; : τοδημάτων τους, τα οποία υπονομεύονται και από τις κοινοτικές επιλογές στη
γεωργική και κ | φική παραγωγή.

Σήμερα μένει να . ,σίσουν οι βιοτέχνες (ΓΣΕΒΕΕ) αν στις 28 Νοεμβρίου θα κλείσουν τα 
καταστήματά τ >υε νώ γιατροί και έμποροι θα αποφασίσουν εντός της εβδομάδας για 
κινητοποιήσει:.

Το απεργιακό < ι-ιάζ» θα ολοκληρωθεί, τουλάχιστον για το παρόν ημερολογιακό έτος, με την 
ψήφιση του προ ο ισμού στη Βουλή, στις 20 Δεκεμβρίου.

“Νοσοκομεία

-Με προσι :πι ' ' Πας για την αντιμετώπιση μόνο των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών
λειτουργού .· ο .γα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι τα νοσοκομεία της χώρας, το ΕΚΑΒ 
και τα ιδρύμα^ ι : 'άνοιας, λόγω της τετράωρης στάσης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία πιένων Δημόσιων Νοσοκομείων.

Παράλληλα, γ 
Οικονομικών. 1 
φορολογικέ, ς κ)

' ) μεσημέρι θα αρχίσει πορεία από το θέατρο «Βρετάνια» προς το υπουργείο 
:ό τα κύρια αιτήματα της κινητοποίησης είναι και η τιμαριθμοποίηση της 
~. ώστε να μην φαλκιδεύονται οι αυξήσεις των μισθών».

-Σχολεία

-Εικοσιτετράωρε περγίες μέσα στο Δεκέμβριο και αποχή διάρκειας μετά τις γιορτές, προτείνει η 
διοίκηση της >' στον κλάδο των καθηγητών, που διαμαρτύρονται για το νέο μισθολόγιο.
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Η απόφαση αν λ ται να ληφθεί στις 30 Νοεμβρίου στη γενική συνέλευση των προέδρων των 
τοπικών οργαν< ~γ  ν (ΕΛΜΕ). Ηδη πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις στις τοπικές 
οργανώσεις, π ν ' συνεχιστούν μέχρι τα τέλη του μήνα.

Η πρόταση τη ' σης της ΟΛΜΕ αναφέρεται σε 24ωρες απεργίες στις 9, 10, 16, 17, 18 και 19 
Δεκεμβρίου. 5 επίσης πιθανότητα για απεργία διάρκειας μετά τις γιορτές, εάν μέχρι τότε δεν
υπάρξει θετ ι 6 αλόγου με το υπουργείο Παιδείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Οι καθηγητές δια 11" ντύρονται για το χαμηλό μισθολόγιο που προβλέπει η νέα εισοδηματική
πολιτική της ι 1 σης και διεκδικούν:

-Μαζικούς δε ' ς από την επετηρίδα.

-Αύξηση των ν για την παιδεία στο 15% του προϋπολογισμού.

-Διπλάσιασε >χών τους. Αυξήσεις, ώστε να φθάσουν οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του
νεοδιόριστου κ αΠ ] ,/ητή το 1997 στις 250.000 δραχμές με κλιμάκωση για τους υπόλοιπους 
καθηγητές ανι' ' α μγ. τα χρόνια υπηρείας και στόχο, να διαμορφωθεί η σχέση εισαγωγικών- 
καταληκτικών , ' χών στο 1:2,5.

-Θεσμοθέτη - καιώματος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και σύναψη
κλαδικής συλ, σύμβασης εργασίας.

Η προηγούμε- < η της διοίκησης της ΟΛΜΕ για 48ωρη απεργία μέσα στο Νοέμβριο δεν έγινε 
δεκτή από τ ιν καθηγητών, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία.

Αντίθετα, οι Γ πκτ η και οι νηπιαγωγοί αποφάσισαν και θα πραγματοποιήσουν 48ωρη απεργία 
στις 27 κα 78 ' η ¡9ου και θα συνεδριάσουν ξανά στις 3 Δεκεμβρίου, προκειμένου να 
επανεξετάσ >ι όγραμμα των κινητοποιήσεών τους.

-Δικαστήρι

-Διήμερη απ ''.  ' πραγματοποιήσει στις 28 και 29 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Δικαστικών
Υπαλλήλω . ιεκδικώντας τη θέσπιση νέου μισθολογίου, καθώς και τη λήψη μέτρων για
τον εκσυγχρονι ¡... .ων δικαστικών υπηρεσιών.

-Αγρότες

-Αγροτικέ, κ ιήσεις, που ξεκινούν στις 28 Νοεμβρίου, με αποκλεισμούς των εθνικών οδών
της Θεσσαλί οίνωσε η Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας
(ΣΥΔΑΣΕ), ύ . ι :πό χθεσινή σύσκεψη των συλλόγων-μελών των νομών Λάρισας, Τρικάλων,
Καρδίτσας κα V - ^  'ας.

Αίτημα των κ ιήσεων αποτελεί η λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για τη μείωση του
κόστους παρ , το «πάγωμα» των χρεών των βαμβακοπαραγωγών και το σταμάτημα της
παρακράτη τι χρεών- από την Αγροτική Τράπεζα κοινοτικών επιδοτήσεων και μέρους της
εμπορικής . ι. /  ίμη, διεκδικούν ικανοποιητικές τιμές παραγωγού τόσο για το αιγοπρόβειο όσο 
και για το < ' ε ’ ι λα, αύξηση της ποσόστωσης παραγωγής στο αγελαδινό και των 
δικαιωμάτ τι πιλέξιμα αιγοπρόβατα, την απόρριψη προτάσεων της Κομισιόν για τη μείωση
των στρεμιιο >ν ε ■'-χύσεων στα δημητριακά και την περικοπή καλλιεργητικών δικαιωμάτων, 
καθώς και τυ ί του κοινοτικού καθεστώτος στα καπνά.
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