
ΟΛΜΕ 
 

Συνάδελφε/-ισσα, 
Στις 10 Φεβρουαρίου  ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για να βροντοφωνάξουμε: 

•  Καμιά μείωση μισθών και επιδομάτων, όπως προβλέπει το πρόγραμμα σταθερότητας  
•  Όχι στην αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και στην αύξηση ορίων 
ηλικίας των γυναικών στο Δημόσιο 
•  Όχι στη δυσμενή αλλαγή  των εργασιακών  μας σχέσεων, τη συνέχιση της ωρομίσθιας και τη 
μείωση  των διορισμών  

Συνάδελφε/-ισσα, 
Η συμμετοχή όλων μας στην απεργία είναι η μόνη ελπίδα για να σταματήσουμε αυτή την 

πολιτική, που επιδιώκει για μια ακόμη φορά να πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση. Το «τούνελ» 
της μονόπλευρης λιτότητας δεν έχει τέλος. 

Η περικοπή κατά 10% των επιδομάτων, όπως προβλέπει το πρόγραμμα σταθερότητας της 
κυβέρνησης, θα έχει άμεση επίπτωση στους μισθούς μας: πάνω από 50 ευρώ ουσιαστική μείωση 
του μισθού μας για το σύνολο των εκπαιδευτικών και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2010. 

Η αλλαγή του χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος δεν σημαίνει απλώς τη μείωση 
των συντάξεων. Η θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος με πολλούς «πυλώνες» έχει στόχο να 
μεταφέρει την υποχρέωση του κράτους για τις συντάξεις στους ίδιους τους ασφαλισμένους. Να 
μετατρέψει το δημόσιο κοινωνικό  ασφαλιστικό σύστημα  σε  ανταποδοτικό, επαγγελματικό  και 
εντέλει να μας οδηγήσει στην ιδιωτική ασφάλιση. 

Η καταλήστευση  των ταμείων μας έφερε το  Ταμείο Πρόνοιας στη δεινή θέση, σήμερα, 
να χρειάζεται σχεδόν δύο χρόνια για να αποδώσει το «εφάπαξ». 

Τα μέτρα για τους διορισμούς που ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας οδηγούν  τους πάνω 
από 35.000 αναπληρωτές και ωρομίσθιους που βρίσκονται στους πίνακες προϋπηρεσίας σε 
απόγνωση.  

Η συνέχιση του θεσμού του ωρομισθίου  ταλανίζει την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό. 
Η μείωση  κατά 50% των μονίμων και κατά 70% των αναπληρωτών για το 2010-11, όπως προβλέπει 
το Σύμφωνο Σταθερότητας, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ωρομισθίων 

Η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών για όλα τα «στραβά» στη διαχείριση προσωπικού  
δείχνει και την αντίληψη για την πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα Υπουργός Παιδείας. 

Σε όλα αυτά απαντάμε με τον αγώνα μας.  
Απεργούμε στις 10 Φλεβάρη και απαιτούμε: 

• 5% του ΑΕΠ  για την παιδεία ΤΩΡΑ 
• 1.400 ευρώ καθαρά στον πρωτοδιόριστο εκπαιδευτικό. Άμεση καταβολή των 176 ευρώ 
σε όλους  
• Πλήρης σύνταξη με 30 χρόνια εργασίας χωρίς όριο ηλικίας. Ουσιαστική κρατική 
επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων ΤΩΡΑ  
• Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και τις 
υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ  
• Να μη γίνει καμιά αλλαγή στο σύστημα διορισμών μέχρι να διοριστούν ως μόνιμοι όλοι 
όσοι βρίσκονται  στους πίνακες προϋπηρεσίας. Σταθερή και μόνιμη εργασία στην 
εκπαίδευση. Κατάργηση ΑΜΕΣΑ του θεσμού του ωρομισθίου 
• Δημόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά δωρεάν Εκπαίδευση. Ουσιαστική 
στήριξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προτάσεις της ΟΛΜΕ  
• 25 μαθητές ανά τμήμα, 20 στις κατευθύνσεις, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα 
εργαστήρια. 
• Ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 
(Αθήνα: 10/2 στις 10.30 π.μ. στην Πλ. Κλαυθμώνος)  
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