Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr

Αθήνα, 2/9/05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Οι εργαζόµενοι της χώρας µας περνούν µια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο, µε
µεγάλα και σοβαρά προβλήµατα που αφορούν την εργασία τους, την ασφάλιση, τα
εισοδήµατά τους, ενώ ταυτόχρονα τα εργασιακά και κοινωνικά τους δικαιώµατα
αµφισβητούνται ή και καταργούνται.
Το τελευταίο διάστηµα η Κυβέρνηση ενάντια στη θέληση και τους αγώνες
των εργαζοµένων κλιµακώνει την εφαρµογή της αντεργατικής πολιτικής της. Σε
αγαστή συµπόρευση µε τον ΣΕΒ, καταργεί εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα,
κατασυκοφαντεί το συνδικαλιστικό κίνηµα αλλά και εργαζοµένους, που στηλιτεύει
µάλιστα και αυτούς σαν εχθρούς των δήθεν µεταρρυθµίσεών της και της κοινωνίας!
Όµως, το µαύρο δεν γίνεται άσπρο. Οι χαριστικές ρυθµίσεις στους τραπεζίτες,
η κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η άρση της µονιµότητας
ούτε πρόοδος είναι ούτε αναγκαία αλλαγή είναι προίκα στο κεφάλαιο και κοινωνική
οπισθοδρόµηση.
Με το νόµο που ψήφισε η κυβέρνηση στη διάρκεια του καλοκαιριού
ικανοποίησε τα χρόνια αιτήµατα των εργοδοτών για επέκταση του ηµερήσιου
ωραρίου των εργαζοµένων. Ταυτόχρονα, µε αυτές τις αντεργατικές ρυθµίσεις αφαιρεί
εισοδήµατα και δικαιώµατα από τους εργαζόµενους, καταργεί ουσιαστικά το 8ωρο
και αποδιοργανώνει την προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή τους.
Η κυβέρνηση διεκδικώντας πάση θυσία ρόλο «µεταρρυθµιστή» και
εφαρµόζοντας µε συνέπεια την πιο βάρβαρη νεοφιλελεύθερη πολιτική των
ιδιωτικοποιήσεων και των συντηρητικών αναδιαρθρώσεων, προώθησε το νοµοσχέδιο
για τις «συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα».Πρόκειται για στρατηγική
επιλογή ιδιωτικοποίησης και παράδοσης στους ιδιώτες, µέσα από αδιαφανείς
µάλιστα διαδικασίες, των αρµοδιοτήτων που ασκεί το κράτος ακόµα και για βασικά
δηµόσια αγαθά, όπως η παιδεία και η υγεία, για να αυξήσουν παραπέρα τα υπερκέρδη
τους σε βάρος των αναγκών των κοινωνικά ασθενέστερων.
Οι νεοφιλελεύθερες και αντιλαϊκές αυτές πολιτικές θα οδηγήσουν στην
παραπέρα απαξίωση των δηµόσιων υπηρεσιών, στη συρρίκνωση του κράτους
πρόνοιας προς όφελος των ιδιωτών, στην παραπέρα επιβάρυνση των πολιτών, στη
φαλκίδευση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Με τις παραπάνω επιλογές δέχονται
νέο ισχυρότατο πλήγµα η µονιµότητα και οι εργασιακές σχέσεις καθώς και τα
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων στο δηµόσιο, αφού
αρµοδιότητες και θέσεις εργασίας του ∆ηµοσίου εκχωρούνται στους ιδιώτες.
Η Κυβέρνηση, αφού ολοκλήρωσε αυτόν τον πρώτο κύκλο, προχωρεί ήδη στο
δεύτερο κύκλο από το φθινόπωρο µε αιχµές τη νέα εισοδηµατική πολιτική λιτότητας
για το 2006, µε αυξήσεις για τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους κάτω από
τον πληθωρισµό, την περαιτέρω συρρίκνωση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων, µαζικές ιδιωτικοποιήσεις, νέες έµµεσες ή άµεσες φορολογίες, και
µεγαλύτερο περιορισµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε ήδη µε πάρα πολλά προβλήµατα. Παραµένουν
ακόµη ακάλυπτες πολλές θέσεις εκπαιδευτικών, επειδή δεν διατέθηκαν κονδύλια για
τους αναγκαίους διορισµούς, ενώ και οι υπόλοιποι διορισµοί που έχουν
προγραµµατιστεί καθώς και οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν µε µεγάλη
καθυστέρηση.
Η πολιτική της καθήλωσης των εκπαιδευτικών δαπανών οδηγεί στη
διατήρηση της διπλής βάρδιας στη λειτουργία πολλών σχολείων, ενώ κάποια από τα
σχολεία που λειτουργούσαν σε µισθωµένα κτίρια βρίσκονται σε καθεστώς έξωσης µε
αρνητικές συνέπειες όχι µόνο για τους µαθητές και τις µαθήτριες αλλά και για τους
διδάσκοντες στα σχολεία αυτά. Η Υπουργός Παιδείας διαπιστώνει, µάλιστα, ότι η
λύση στα προβλήµατα της Παιδείας θα δοθεί µε τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις
σχολείων.
Η πολυδιαφηµιζόµενη βαθµολογική βάση για την εισαγωγή στην Γ/βάθµια
Εκπαίδευση δεν πρόκειται να λύσει ως δια µαγείας το πρόβληµα της ποιότητας της
εκπαίδευσης. Αντίθετα, θα ενισχύσει τις κοινωνικές ανισότητες και θα προωθήσει την
ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.
Γίνεται σαφές και από τα παραπάνω ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει για το 2006
την καθήλωση των εκπαιδευτικών δαπανών στα επίπεδα του 2005, γεγονός που θα
οδηγήσει στην παραπέρα όξυνση των προβληµάτων της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης.
Ο εκπαιδευτικός κόσµος, µαζί µε όλους τους εργαζόµενους της χώρας µας,
αντιστέκεται στην πολιτική διάσπασης των εργαζοµένων σε αυτούς του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, σε παλιούς και νέους, και στην πολιτική κατάργησης στοιχειωδών
δικαιωµάτων για τους νέους.
Καµιά ανοχή δεν πρέπει να υπάρξει σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική,
που παίρνει από τους εργαζόµενους και δίνει στο κεφάλαιο. Καµιά συγκατάβαση
στην προπαγάνδα περί προνοµιούχων µεταξύ των εργαζόµενων, που στόχο έχει να
τους διασπάσει.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, για να διεκδικήσουµε την ικανοποίηση των
αιτηµάτων µας και για να διαµαρτυρηθούµε για τη γενικότερη πολιτική της
κυβέρνησης, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη συµµετοχή του κλάδου µας στην
Πανεργατική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, στις 10/9/05 στις 6.30 µ.µ., στο
Άγαλµα του Βενιζέλου.
Καλούµε όλους τους συναδέλφους να δώσουν το µαζικό και δυναµικό παρών
στην αφετηρία µιας νέας αγωνιστικής προσπάθειας που, αναπόφευκτα, θα έχει και
προοπτική και κλιµάκωση, για να διεκδικήσουµε και να απαιτήσουµε:
• Αύξηση των δαπανών για την παιδεία για το 2006 στο 5% του ΑΕΠ.
• Αµεση κάλυψη των κενών διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία της
χώρας και άµεση επίλυση των προβληµάτων για την οµαλή έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς.
• Αµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής ∆ηµόσιας και ∆ωρεάν εκπαίδευση για όλους, µε προοπτική το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο, µε
εξασφάλιση αντισταθµιστικών µέτρων, οικονοµικών και εκπαιδευτικών,
που να το καθιστούν βιώσιµο.
• Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές µας (25%).
• ∆ιασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του
ασφαλιστικού µας συστήµατος.
• Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας.
• Κατάργηση ολόκληρου του ισχύοντος αντιασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
πλαισίου.
• Σεβασµό στα εργασιακά µας δικαιώµατα και πλήρη παιδαγωγική
ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση όλου του πλαισίου

•
•
•

που οικοδοµήθηκε µέχρι τώρα, µε το οποίο επιχειρείται να χειραγωγηθεί
ο εκπαιδευτικός.
Να σταµατήσει το νέο κύµα ιδιωτικοποιήσεων. Να ισχυροποιηθεί και να
στηριχθεί ένας νέος δηµόσιος τοµέας, αποκοµµατικοποιηµένος, σύγχρονος
και αποδοτικός.
Όχι στις συµπράξεις ∆ηµόσιου- Ιδιωτικού Τοµέα.
Άµεση έναρξη της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και
κατοχύρωση του δικαιώµατος ουσιαστικών συλλογικών συµβάσεων εφ’
όλης της όλης για τους καθηγητές.

Αγωνιζόµαστε µαζί µε όλους τους εργαζόµενους και τα κοινωνικά
κινήµατα για την υπεράσπιση των κατακτήσεων µας και για καλύτερη ζωή.

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

