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Γαλλία: Έξι στους-στις δέκα συνεχίζουν να στηρίζουν τις
απεργιακές κινητοποιήσεις

Δελτίο τύπου της UGFF (Γαλλικής Γενικής Συνομ. Δημοσίων Υπαλλήλων) για τη
συνέχιση των κινητοποιήσεων
(Από το ΔΤ της UGFF):
Εδώ και αρκετές εβδομάδες, μια σειρά συνεχών
διαδηλώσεων, απεργιών, μαζικών κινητοποιήσεων και
πρόσφατα και αποκλεισμών, έλαβαν χώρα ενάντια στο
μεταρρυθμιστικό πλαίσιο του νέου εργασιακού νόμου που
υιοθετήθηκε από την Υπουργό Myriam El Khomri και τον
πρωθυπουργό Emmanuel Valls.
Όλο αυτό το διάστημα, γνωρίσαμε τη
μαζική συμμετοχή για απόσυρση του
σχεδίου νόμου, η οποία συνεχίζει να
εξαπλώνεται παντού στη Γαλλία
αντανακλώντας την επιθυμία του 70% των
πολιτών, που υπερασπίζονται τις
συντάξεις και την εργασιακή ασφάλεια.
Παρόλα αυτά, η δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες
(27/5) από την IFOP/RTL μας δείχνει ότι μετά την έναρξη των
αποκλεισμών το 62% της κοινής γνώμης εκτιμά τις ενέργειες
αυτές των συνδικάτων ως δικαιολογημένες (τα ποσοστά
αποδοχής των κινητοποιήσεων ήταν μεγαλύτερα πριν την
έναρξη των αποκλεισμών).
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι ξεκάθαρα: έξι
στους δέκα γάλλους, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η
κυβέρνηση κάνει λάθος. Αυτή η κυβέρνηση, η οποία

προσπαθώντας, εν μέσω ταραχών, να αντιστρέψει την κοινή
γνώμη, παρόλα αυτά διαψεύδεται.
Η κυβέρνηση δεν σταματά εδώ, αφού στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού του 2017 προβλέπεται ενίσχυση των
μέτρων λιτότητας στο δημόσιο τομέα: με περικοπή 2% στο
εργατικό δυναμικό του, με πάγωμα των μισθών και με
παύση κάθε προνοιακού επιδόματος για
ειδικές κατηγορίες .
Όλα τα παραπάνω αποτελούν επιπλέον
λόγους για σύγκλιση των αγώνων μας:
για βελτίωση των μισθών μας και
επανεκίνηση
του
συστήματος
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, για
κατάργηση της σύνδεσης του μισθού με
την αξιολόγηση, για τη δημιουργία οργανικών θέσεων
παντού όπου είναι αναγκαίο, για βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και ενδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων και
εργασιακή ασφάλεια για όλους /ες σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα.
Όλοι μαζί μέσα από τις γενικές συνελεύσεις σε κάθε
περιοχή, θα συζητήσουμε τις επόμενες δράσεις της
απεργίας και των προϋποθέσεων για μαζικότερη
συμμετοχή, στη γενική κινητοποίηση στις 14 Ιουνίου στο
Παρίσι. Περισσότερα: ugff.cgt.fr

«Έξω ο φασισμός από τα συνδικάτα»
Δελτίο Τύπου της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

Η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ καλεί στη Αντιφασιστική συγκέντρωση που
οργανώνουν τα Πρωτοβάθμια Σωματεία το Σάββατο 4 Ιουνίου
2016.
«Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής επιχειρούν να βγουν από το
περιθώριο που τους έχουν θέσει οι ταξικοί αγώνες των
εργαζομένων, των αγροτών και των επιστημόνων, που
αναπτύχθηκαν ενάντια στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα της
Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ αλλά και η
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες καθώς και οι διεκδικήσεις των
κινημάτων που αναπτύχθηκαν όλους τους προηγούμενους
μήνες...
...Η επιχείρηση της Χρυσής Αυγής να παρεισφρήσει στο
εργατικό κίνημα καλώντας σε «πανελλαδική εργατική
συνδιάσκεψη» σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, την
ερχόμενη Κυριακή, δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορο κανένα
εργαζόμενο, κανένα σωματείο. Με την προκάλυψη της

«συνδιάσκεψης εθνικιστικών εργατικών φορέων και
σωματείων» επιχειρούν να στήσουν ένα δίκτυο δουλεμπορίου
για μεγαλοεργολάβους και εφοπλιστές, που θα εξασφαλίζει
εργάτες με εξευτελιστικά μεροκάματα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, υπό την επίβλεψη των
μπράβων χρυσαυγιτών…
... Δεν θα περάσουν! Οι εργαζόμενοι ξέρουν πολύ καλά το
εγκληματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, με τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, τη δολοφονική επίθεση σε
συνδικαλιστές του Συνδικάτου Μετάλλου στο Πέραμα, τις
επιθέσεις από τα τάγματα εφόδου χρυσαυγιτών κατά
μεταναστών,
μικροεπαγγελματιών,
εργαζομένων
και
αντιφασιστών. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να
αντισταθούν και να απομονώσουν τους φασίστες της Χρυσής
Αυγής. Δεν έχουν θέση στα σωματεία. Δεν έχουν θέση πουθενά.
Έξω ο φασισμός από τα συνδικάτα!» ( Ολόκληρο το ΔΤ εδώ)
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Η ανεργία τον Απρίλιο (2016) στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ (Μάιος, 2016)

Τα στοιχεία της ανεργίας που
παρουσιάζουμε εδώ είναι από δύο
πηγές: από την τελευταία δημοσίευση
της Eurostat (Μάιος 2016) το δείκτη
ανεργίας τον Απρίλιο 2016 και τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής για την Ελλάδα με στοιχεία για
του Φεβρουαρίου 2016.

ποσοστών στο συνολικό δείκτη
ανεργίας: Τα μεγαλύτερα ποσοστά
νέων ανέργων (κάτω των 25 ετών)
είχαν η Ελλάδα (51,4%), η Ισπανία
(45%) η Κροατία (38,9%) και η Ιταλία
(36,9%). Τα χαμηλότερα ποσοστά
είχαν η Γερμανία η Μάλτα και η
Τσεχία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Eurostat, τον Απρίλιο του 2016, η
ανεργία στις 28 χώρες της ΕΕ ήταν

Όπως υπογραμμίζεται από τη
Eurostat το ποσοστό της νεανικής
ανεργίας είναι υπερεκτιμημένο όταν

8,7% και στην ευρωζώνη 10,2%. Τα
μεγαλύτερα ποσοστά είχαν η Ελλάδα
(24,2% τα στοιχεία είναι του
Φεβρουαρίου), και η Ισπανία
(20,1%).
Αντίστοιχα τα χαμηλότερα ποσοστά
ανέργων κατέγραψαν η Τσεχία,
Γερμανία και η Μάλτα, όλες μεταξύ
4,3 και 4%.
Τα ποσοστά της νεανικής ανεργίας
(15—24 ετών) συγκρινόμενα με αυτά
όλων των ηλικιακών κατηγοριών είναι
σχεδόν πάντα τα διπλάσια ή και
μεγαλύτερα. Τον Απρίλιο του 2016,
το ποσοστό νεανικής ανεργίας στην
ΕΕ των 28, ήταν 18,8% και στην
Ευρωζώνη 21,1%.
Τα ποσοστά νεανικής ανεργίας κατά
χώρα ακολουθούν την τάση των

υπολογίζεται στο εργατικό δυναμικό
διότι πολλοί/ες από τους νέους/ες σε
αυτή την ηλικιακή κατηγορία δεν
αποτελούν μέρος του ενεργού
οικονομικά πληθυσμού, υπό την
έννοια ότι είναι είτε στην εκπαίδευση
ή δεν αναζητούν εργασία. Γι αυτό το
λόγο ο δείκτης της αναλογίας των
νέων ανέργων στο σύνολο του
πληθυσμού είναι πιο ενδεικτικός της
τάσης. Παρόλα αυτά και οι δύο
δείκτες, δείχνουν ότι από το 2008 με
το ξέσπασμα της κρίσης η ανεργία
των νέων έχει ανοδική τάση για την
πλειονότητα των χωρών.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για
την Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του
2016 οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν

κατά 86.015 άτομα σε σχέση µε τον
Φεβρουάριο του 2015 (αύξηση 2,4%)
και κατά 10.692 άτομα σε σχέση µε
τον Ιανουάριο του 2016 (αύξηση
0,3%). Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά
70.220 άτομα σε σχέση µε τον
Φεβρουάριο του 2015 (μείωση 5,7%)
και κατά 7.524 άτομα σε σχέση µε τον
Ιανουάριο του 2016 (μείωση 0,6%).
Επιπλέον σύμφωνα με τα ίδια μηνιαία
στοιχεία φαίνεται ότι συγκριτικά, κατ’

έτος, από το Φεβρουάριο του 2014
μέχρι και το Φεβρουάριο του 2016, η
ανεργία στην Ελλάδα ακολουθεί
καθοδική τάση (από 27,1% στο
24,2%).
Το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας
εξακολουθεί να είναι κατά πολύ
μεγαλύτερο: 20,6% για τους άντρες
και 28,7% για τις γυναίκες, η
μεγαλύτερη διαφορά στο διάστημα
των πέντε τελευταίων ετών (Φεβρ.
2011 - Φεβρ.16).
Με βάση τις ομάδες ηλικιών, τα
μεγαλύτερα ποσοστά έχουν οι 15-24
ετών (51,4%) και οι 25-34 ετών
(31,6%).
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ΔΟΕ: 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, την Τετάρτη 8/6, ημέρα
κινητοποίησης για την Παιδεία και την Υγεία, καλεί η
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, τους συλλόγους
Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Σάββατο 4/6 καλεί σε
κινητοποίηση (17:30 στα Προπύλαια) για τον διορισμό των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών .
Ακολουθεί το ΔΤ της Ομοσπονδίας:

ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΤΩΡΑ — ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
πιστή στην υλοποίηση των μνημονιακών
δεσμεύσεων και της πολιτικής της Ε.Ε., του
ΟΟΣΑ και της κυβέρνησης έχει αποφασίσει να
διαλύσει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.
Η συνέχιση του καθεστώτος των μηδενικών
διορισμών για το σχ. έτος 2016 – 2017, η
άρνηση του Υπουργού Παιδείας να δεσμευτεί
σχετικά με τον αριθμό των αναπληρωτών που
πρόκειται να προσληφθούν για την επόμενη
σχολική χρονιά καθώς και η εμμονή του στη
στήριξη όλων των αντι-εκπαιδευτικών
ρυθμίσεων που έχει προωθήσει το τελευταίο
διάστημα («Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου» με
αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από αυτό και χιλιάδες
ανέργους αναπληρωτές την επόμενη σχολική χρονιά,
μετακινήσεις εκπαιδευτικών από τις οργανικές τους θέσεις
καθώς θα πλεονάζουν, συμπλήρωση ωραρίου δασκάλων σε
περισσότερα από ένα σχολεία, αύξηση του ελάχιστου
αριθμού νηπίων στα 14 επομένως μαζικό κλείσιμο τμημάτων
νηπιαγωγείων, η μετατροπή του ρόλου των Τμημάτων
Ένταξης σε κακέκτυπο παράλληλης στήριξης – ταφόπλακα
στις προσλήψεις εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη, η
ολοφάνερη απουσία βούλησης για απόδοση οργανικών
θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) δείχνει το δρόμο
της απόλυσης σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εργάζονταν
στην εκπαίδευση.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαντά στην επίθεση του Υπουργείου
Παιδείας και της κυβέρνησης με αγώνα. Αγώνα, που όπως
απέδειξε η αναγκαστική μεταστροφή του Υπουργείου στο
θέμα του τρόπου πρόσληψης αναπληρωτών, έπειτα από τις
δυναμικές μας κινητοποιήσεις, είναι ο μόνος δρόμος που έχει
το εκπαιδευτικό κίνημα για να νικήσει.

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης παλεύει για:
Την άμεση πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών
που έχει ανάγκη η εκπαίδευση και υποσχόταν ο Υπουργός
μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα.
Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών γενικής και

ειδικής αγωγής τώρα.
Καμία απόλυση αναπληρωτή, κανείς εκπαιδευτικός στην
ανεργία.
Την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης για το φερόμενο
ως «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».
Την απόσυρση της διάταξης που ψηφίστηκε για τα
νηπιαγωγεία.
Την
απόδοση
των
οργανικών
θέσεων
στους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Αποφασίζουμε ομόφωνα την πραγματοποίηση
συλλαλητηρίου το Σάββατο 4 Ιουνίου
2016 και ώρα 17:30 στα Προπύλαια. Το
συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας της Δ.Ο.Ε.
για την Προσχολική Αγωγή στην οποία θα
συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από όλη την
Ελλάδα, Πρόεδρ οι και μέλη Δ.Σ.
Πρωτοβάθμιων Συλλόγων και Αιρετοί. Στη
συγκέντρωση καλούμε όλους τους
εκπαιδευτικούς, τους γονείς των μαθητών
καθώς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Όλοι μαζί θα διατρανώσουμε την αντίθεσή
μας στα σχέδια της Κυβέρνησης που διαλύουν
τη δημόσια εκπαίδευση.

Κηρύσσουμε 24ωρη απεργία την
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 ημέρα κινητοποίησης για την
Παιδεία και την Υγεία και καλούμε όλους τους
συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά
στη συγκέντρωση της Δ.Ο.Ε. που θα πραγματοποιηθεί
στα Προπύλαια στις 12:30 μ.μ. (η συγκέντρωση θα ενωθεί
με την αντίστοιχη συγκέντρωση των εργαζόμενων στην υγεία
που πραγματοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ) και στην πορεία που θα
ακολουθήσει μέχρι τη Βουλή. Εκεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί
από τον Υπουργό Παιδείας να μας συναντήσει και να
αφουγκραστεί τη βούληση των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι
εκπαιδευτικοί
της
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
ξεσηκωνόμαστε και υπερασπιζόμαστε το δημόσιο, δωρεάν
σχολείο.

Καλούμε τους συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. να
πραγματοποιήσουν ανάλογες συγκεντρώσεις και
πορείες διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα στις έδρες
Περιφερειών και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Καλούμε
ιδιαίτερα τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. που
βρίσκονται πιο κοντά στο λεκανοπέδιο να φροντίσουν
για την οργανωμένη μετακίνηση εκπαιδευτικών στις
συγκεντρώσεις της Δ.Ο.Ε.
Πηγή: doe.gr

