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Λεπθωζία, 17 Ννεκβξίνπ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η γραπτή πρόταση ποσ θα καταθέσει ο Υπ. Οικονομικών
θα καθορίσει το αποτέλεσμα της σσνάντησης με τον ΠτΔ
Οη Εθπαηδεπηηθέο Οξγαλώζεηο ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΣΕΚ ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ
Πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο θ. Νίθν Αλαζηαζηάδε, ζηελ παξνπζία θαη ηωλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ θαη Παηδείαο, είραλ ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ ελώπηνλ ηνπ ΠηΔ θαη λα
ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ εξγαζηαθώλ
δηθαηωκάηωλ ηωλ 13000 εθπαηδεπηηθώλ πνπ εθπξνζωπνύλ.
Οη Εθπαηδεπηηθέο Οξγαλώζεηο ηόληζαλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπκβάιεη ηα
κέγηζηα ζηελ πξνζπάζεηα λα νξζνπνδήζεη ν ηόπνο από ηελ νηθνλνκηθή θαηξαθύια
ζηελ νπνία πεξηέπεζε εμαηηίαο, θπξίωο, ηεο δηαθζνξάο, ηεο δηαζπάζηζεο δεκόζηνπ
ρξήκαηνο, ηεο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο, ηωλ δηαδνρηθώλ ιαζώλ θαη ζθαλδάιωλ ζηνλ
ηξαπεδηθό ηνκέα θαη γεληθά απαξάδεθηωλ πνιηηηθώλ πνπ αθνινπζήζεθαλ.
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ θαη ΟΛΣΕΚ δειώλνπλ όηη παξόιν πνπ ην απνηέιεζκα ηεο
ζπλάληεζεο δελ ηθαλνπνηεί ζην παξόλ ζηάδην ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ ζέζεη,
εληνύηνηο, απηό, ζα θξηζεί ζηε ζπλέρεηα από ηε γξαπηή πξόηαζε πνπ ζα θαηαζέζεη
ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηελ Σξίηε, 21ε Ννεκβξίνπ 2017, ζηελ νπνία ζα
πεξηιεθζνύλ θαη όζα δηακείθζεθαλ ζηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε κε ηνλ ΠηΔ, πέξαλ ηωλ
όζωλ ήδε ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλάληεζε πνπ πξνεγήζεθε κε ηνλ Τπνπξγό
Οηθνλνκηθώλ, ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2017.
Η ελ ιόγω πξόηαζε ε νπνία ζα ηεζεί ελώπηνλ ηωλ Εθπαηδεπηηθώλ Οξγαλώζεωλ
πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη πκθωλία Πιαίζην κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, αλακέλεηαη
λα πεξηιακβάλεη, θπξίωο, ηα αθόινπζα:

1. ηαδηαθή θαηάξγεζε ηωλ απνθνπώλ κε ζθνπό ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ
κηζζώλ.
2. Δηαβνύιεπζε ηωλ κεξώλ γηα θαζνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ παξαρώξεζεο
γεληθώλ απμήζεωλ ή/θαη κείωζεο ηεο απνθνπήο κηζζώλ πνπ ζα απνδνζεί
εληόο ηνπ 2018. Η δηαβνύιεπζε απηή ζα νινθιεξωζεί όρη αξγόηεξα από ηηο
31/5/2018.
3. Εγγξαθή ζηε ΜΕΠΕΤ θαη έλαξμε ζπδήηεζεο γηα ηελ εμεύξεζε ηξόπωλ
πξόωξεο αθππεξέηεζεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηζπκνύλ λα ην πξάμνπλ,
ρωξίο ηελ επηβνιή ηωλ επηβαξύλζεωλ πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα. Η ζπδήηεζε
απηή ζα πξέπεη λα νινθιεξωζεί κέρξη 31/5/2018.
4. Έλαξμε ζπδήηεζεο γηα ηε δεκηνπξγία Σακείνπ Πξνλνίαο γηα όζνπο
εθπαηδεπηηθνύο δελ είλαη εληαγκέλνη ζε θαλέλα ζπληαμηνδνηηθό ζρέδην θαη ην
νπνίν ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ. Η θπβεξλεηηθή πξόηαζε ζα παξνπζηαζηεί ζε
ζπλάληεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε, 21/11/2017, ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ.
5. Επαλεμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηωλ Εθπαηδεπηηθώλ Οξγαλώζεωλ γηα θαηάξγεζε
ηεο απνθνπήο ηνπ 0,8% – 2%, ε νπνία έγηλε γηα επαλαδηνξηζκό εθηάθηωλ
εθπαηδεπηηθώλ. Σν αίηεκα απηό εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε δηαβνύιεπζε γηα ηε
ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηωλ κηζζώλ πνπ ζα νινθιεξωζεί κέρξη ηελ
31/5/2018.
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