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Ανακοίνωση – Πρόσκληση 
 
 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους καθηγητές των σχολείων του 
Λεκανοπεδίου στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η Α∆Ε∆Υ στην Πλατεία 
Συντάγµατος την Κυριακή, 5/2/06 στις 11 π.µ., ενάντια στη εντεινόµενη  
λιτότητα, στην άρση της µονιµότητας και για την κατοχύρωση και διεύρυνση 
των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων µας.  

Η νέα εισοδηµατική πολιτική, που ανακοινώθηκε χθες, οδηγεί  στην 
παραπέρα µείωση της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών µας. 

Το ύψος των αυξήσεων υπολείπεται του επίσηµα προβλεπόµενου 
πληθωρισµού για το 2006. Συνεχίζεται, έτσι, η άγρια µονόπλευρη λιτότητα για τους 
µισθούς που θα έχει συνέπεια µια πραγµατική λεηλασία του εισοδήµατός µας. 

Η µείωση των εισοδηµάτων µας, στην  πραγµατικότητα, θα είναι πολύ 
µεγαλύτερη, αφού ο επίσηµος πληθωρισµός που προβλέπει η κυβέρνηση θα 
υπολείπεται, όπως δείχνουν όλα τα µέχρι σήµερα δεδοµένα, της πραγµατικής 
αύξησης  του τιµαρίθµου  για το 2006, αλλά και των ραγδαίων αυξήσεων που έχουν 
ξεσπάσει από την αρχή του χρόνου στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και αυτών 
που ακολουθούν για τις µετακινήσεις µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς.   
 Ως προς τη σχεδιαζόµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος το ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ εκτιµά ότι  έχει αρνητικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα σε µια σειρά 
ζητηµάτων δίνει προτεραιότητα στην αγορά και τις απαιτήσεις της ακυρώνοντας 
σηµαντικές κοινωνικές κατακτήσεις. Το τρυκ της συνταγµατικής αναθεώρησης – 
«µεταρρύθµισης» επιχειρείται να αξιοποιηθεί προκειµένου να µετατοπιστεί το 
πολιτικό βάρος από τα κρίσιµα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, ενώ επί της 
ουσίας προωθείται η ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας παιδείας, η περιστολή των 
δηµοκρατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, δίνεται προτεραιότητα στην 
κερδοσκοπία σε βάρος του περιβάλλοντος. 
 Εξάλλου οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις  σχετικά µε τη διαδικασία 
προσλήψεων στο ∆ηµόσιο, σε οργανικές θέσεις, µε σύµβαση αορίστου χρόνου, στην 
ουσία αναιρούν πλήρως τη µονιµότητα και επιτρέπουν η στελέχωση των ∆ηµόσιων 
υπηρεσιών να γίνεται πλέον µόνο µε υπαλλήλους µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου 
αορίστου χρόνου. Ετσι, αναπόφευκτα θα οδηγηθούµε στην πλήρη επικράτηση των 
πελατειακών σχέσεων στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, αφού οι νέοι εργαζόµενοι θα 
εξαρτούν την εργασία τους από τις επιλογές του εκάστοτε  κυβερνώντος κόµµατος. 
 ∆ραµατικές όµως θα είναι οι συνέπειες και για όλους εµάς, τους µόνιµους 
υπαλλήλους, αφού µια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στην κατάρρευση των 
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ασφαλιστικών µας ταµείων µε αποτέλεσµα να φαλκιδευτούν τα ασφαλιστικά µας 
δικαιώµατα, δηλαδή να κινδυνεύουµε να µην πάρουµε µερίσµατα  από ΤΕΑ∆Υ και 
ΜΤΠΥ και να χάσουµε το εφάπαξ που δικαιούµαστε. Ταυτόχρονα, η επιχειρούµενη  
διεύρυνση της κατηγοριοποίησης των εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο έχει τελικό στόχο 
την αποδυνάµωση του συνδικαλιστικού κινήµατος, όπως επιχειρείται τώρα στο χώρο 
των Τραπεζών µε τη προωθούµενη υπονόµευση του ρόλου της ΟΤΟΕ. 
 Επίσης το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη αγανάκτηση του 
εκπαιδευτικού κόσµου για την επιχειρούµενη κατάργηση της δυνατότητας που είχαν 
µέχρι τώρα οι εργαζόµενοι να διεκδικούν δικαστικά την καταβολή αναδροµικών που 
τους οφείλει η Πολιτεία. 
 Η αντιµετώπιση και ακύρωση αυτών των σχεδιασµών, καθώς και η προβολή 
ώριµων δηµοκρατικών αλλαγών, θα πρέπει να αποτελέσουν πεδίο υψηλής 
προτεραιότητας για τη δράση του συνδικαλιστικού κινήµατος προκειµένου να µπει 
φραγµός στην θεσµοποίηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 

  Όπως και να έχει το ζήτηµα, οι εκπαιδευτικοί  και οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν 
θα επιστρέψουν στην Πλατεία Κλαυθµώνος ως επαίτες της εκάστοτε κυβέρνησης. Το 
εκπαιδευτικό κίνηµα λέει όχι στην άρση  της µονιµότητας και στη νέα «θεσµική» 
οµηρία των ∆ηµ. Υπαλλήλων. Χαράσσουµε το δικό µας δρόµο ανεξάρτητα από τις 
κυρίαρχες αντικοινωνικές πολιτικές και σκοπιµότητες. Το µοντέλο του ευέλικτου 
εργαζόµενου, έρµαιου της ιδιωτικής και κρατικής εργοδοσίας, είναι έξω και ενάντια 
στις δικές µας προτεραιότητες. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΟΛΜΕ συµµετέχει στην 
κινητοποίηση της 5ης/2/06 στις 11π.µ. στην Πλατεία Συντάγµατος θεωρώντας 
την ως ένα ακόµη βήµα στη δράση του συνδικαλιστικού κινήµατος  για την 
υπεράσπιση των σύγχρονων ώριµων αιτηµάτων του κόσµου της εργασίας και 
της εκπαίδευσης. 
 
  
 
   Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 


