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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

 
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

 
ΣΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΗ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ 
 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΡΑ  11.30 π.µ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
 

 Συνάδελφισσες, συνάδελφοι, 
 
 Την Τετάρτη, 15 Μάρτη, σας καλούµε όλους και όλες στη γενική απεργία, 
στις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια, για να διαδηλώσουµε, µαζί µε όλους 
τους εργαζόµενους της χώρας, την αµετάκλητη  απόφασή  µας να συγκρουστούµε µε 
την αντιλαϊκή και  αντεργατική πολιτική της Κυβέρνησης. Μόνη µας επιλογή είναι η 
ακύρωση και η ανατροπή της. 

Τα µεγάλα προβλήµατα των εκπαιδευτικών και της δηµόσιας εκπαίδευσης όχι 
µόνον παραµένουν άλυτα, αλλά επιπλέον, µε την πολιτική και τα µέτρα που 
εξαγγέλλονται και εφαρµόζονται, επιδεινώνονται περισσότερο τόσο οι συνθήκες 
εργασίας µας όσο και η οικονοµική µας κατάσταση. Ταυτόχρονα, κλιµακώνεται η 
πολιτική της υποβάθµισης της δηµόσιας εκπαίδευσης, για να διευκολυνθεί η 
παράδοση σηµαντικών τµηµάτων της στα αδηφάγα ιδιωτικά συµφέροντα.  

Ο κρατικός προϋπολογισµός που ψηφίστηκε υλοποιεί µια σκληρή 
οικονοµική πολιτική λιτότητας για τους εργαζόµενους και τους κοινωνικά 
ασθενέστερους, και συνεχιζόµενων διευκολύνσεων - φοροαπαλλαγών για τους 
πλούσιους, τους ισχυρούς και τους λίγους.  

Η  εισοδηµατική πολιτική για το 2006  θα αποτελέσει µία ακόµη αιτία 
παραπέρα µείωσης της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών µας. Ταυτόχρονα, οι 
δαπάνες για κοινωνικές παροχές συρρικνώνονται ακόµη περισσότερο. Οι πόροι που 
στοιχειωδώς επιβάλλεται να διατεθούν για την παιδεία, για τη στήριξη του δηµόσιου 
σχολείου και του πανεπιστηµίου, συνεχώς µειώνονται.  
  
 Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 
 Από την αρχή της σχολικής χρονιάς εκτιµήσαµε ότι η επίθεση  της 
κυβέρνησης µε µέτρα νεοφιλελεύθερης  πολιτικής  στα εργασιακά δικαιώµατα, όπως 
το ωράριο των καταστηµάτων και των τραπεζών, οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, 
οι αντεργατικές ρυθµίσεις στις ∆ΕΚΟ κ.λπ., αφορά όλους τους εργαζόµενους και 
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ότι απαιτεί συνολική απάντηση.  Η εκτίµησή µας  αυτή επιβεβαιώνεται και από τις 
εξελίξεις. Τώρα επιχειρείται η άρση της µονιµότητας των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων 
καθώς και η κατάργηση της δυνατότητας που είχαν µέχρι τώρα οι εργαζόµενοι να 
διεκδικούν δικαστικά την καταβολή αναδροµικών πους τους οφείλει η Πολιτεία.  

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.  

∆ραµατικές  θα είναι οι συνέπειες  για όλους εµάς, τους µόνιµους 
υπαλλήλους, που υπηρετούµε σήµερα, αφού µια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στην 
κατάρρευση των ασφαλιστικών µας ταµείων µε αποτέλεσµα να φαλκιδευτούν τα 
ασφαλιστικά µας δικαιώµατα, δηλαδή να κινδυνεύουµε να µην πάρουµε µερίσµατα 
και να χάσουµε το εφάπαξ που δικαιούµαστε. Η διεύρυνσή της   κατηγοριοποίησης 
των εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο έχει τελικό στόχο την αποδυνάµωση του 
συνδικαλιστικού κινήµατος.  

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. 

Στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η κυβέρνηση µε την εξαγγελλόµενη 
λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ και την προωθούµενη αναγνώριση των Κέντρων 
Ελευθέρων Σπουδών και των παραρτηµάτων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού, 
στοχεύει να ολοκληρώσει την επιθετική νεοφιλελεύθερη πολιτική της κατά του 
∆ηµόσιου Πανεπιστηµιακού συστήµατος αναθέτοντας την Ανώτατη Εκπαίδευση 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Οι πρόσφατες εξαγγελίες του Υφυπουργού Παιδείας για τη µετατροπή των 
ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ επισηµαίνουµε ότι βρίσκονται σε αντίθετη 
κατεύθυνση από τις προτάσεις και τις ανάγκες της εκπαίδευσης σήµερα. ∆ιατηρείται 
και επεκτείνεται η πολυδιάσπαση των διάφορων τύπων σχολείων για την ΤΕΕ, 
περιορίζεται δραµατικά ακόµα και αυτή η σηµερινή, κουτσουρεµένη, πρόσβαση σε 
ΑΕΙ – ΤΕΙ, αντιµετωπίζονται µε προχειρότητα τόσο τα πτυχία και τα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα που «κατοχυρώνουν» όσο και η οργάνωση των νέων τύπων σχολείων 
από την επόµενη χρονιά. ∆εν αναλαµβάνεται καµία δέσµευση για το εργασιακό 
καθεστώς και τις θέσεις εργασίας των υπηρετούντων σήµερα εκπαιδευτικών.  

 
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 
  
∆εν  τρέφουµε αυταπάτες για τη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική. 

Η Κυβέρνηση θα επιχειρήσει να γενικεύσει την ανατροπή των εργασιακών 
δικαιωµάτων, γιατί αυτό απαιτούν η οικονοµική ολιγαρχία και το κεφάλαιο. Αυτό 
επιτάσσει το δόγµα της ανταγωνιστικότητας. Και για την ανατροπή της πρέπει να 
υποχωρήσουν κοντόφθαλµες µικροκοµµατικές περιχαρακώσεις. Το κοινό συµφέρον 
µας επιτάσσει τη στράτευση όλων µας στο ίδιο αγωνιστικό µετερίζι. Αν φαίνεται πως 
η επιθετική κυβερνητική διαχείριση έχει την ανοχή ή τη στήριξη ευρύτερων ισχυρών 
πολιτικών και οικονοµικών κύκλων, αυτό πρέπει να µας προβληµατίζει, αλλά δεν 
αλλάζει τους σχεδιασµούς µας. Το συνδικαλιστικό µας κίνηµα δεν υπάρχει για να 
παρακολουθεί, να συµπληρώνει ή να υποτάσσεται στις κυρίαρχες επιλογές, αλλά για 



να υπερασπίζεται τα πάγια και σύγχρονα ώριµα αιτήµατα του κόσµου της 
εργασίας και της εκπαίδευσης. 

 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 
Ο κλάδος µας πριν από ένα µήνα περίπου αποφάσισε να  προχωρήσουµε 

σε νέες κινητοποιήσεις  θέτοντας  στην κυβέρνηση ως χρονικό όριο τα µέσα  του 
Μάρτη για την επίλυση  των πιο  οξυµένων προβληµάτων µας. 

Τα συλλαλητήρια  και οι εκδηλώσεις  που έγιναν  το προηγούµενο 
διάστηµα σε διάφορες περιοχές της χώρας έστειλαν το µήνυµα  της 
αποφασιστικότητας του κλάδου µας να επιβάλει  λύσεις  στα ώριµα και δίκαια 
αιτήµατά του. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα εισηγηθεί προς τον κλάδο ενόψει των Γ.Σ. των 
ΕΛΜΕ (20-23//06) τη συνέχιση και κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεών 
µας  για το αµέσως επόµενο διάστηµα και µέχρι το τέλος του διδακτικού  έτους 
µη εξαιρώντας   την περίοδο των ενδοσχολικών  και Πανελλαδικών εξετάσεων. 

 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 
Γνωρίζουµε  ότι οι κυρίαρχοι οικονοµικοί  κύκλοι επιδιώκουν πλήρη 

υποταγή  µας στις δικές τους σκοπιµότητες. 
Γνωρίζουµε τις δυσκολίες, όµως η µοναδική ελπίδα και προσδοκία για να 

αλλάξει  ριζικά η γκρίζα πραγµατικότητα και να βγούµε από το φαύλο κύκλο της 
οικονοµικο-κοινωνικής απαξίωσης  είναι η αρραγής  ενότητα του κλάδου  µας, 
µια νέα εξόρµηση  και η επαναθεµελίωση των αιτηµάτων και οραµάτων µας. 

∆ίνουµε ξανά µια υπόσχεση τιµής αλληλεγγύης και νέας συλλογικότητας. 
Οι εκπαιδευτικοί δεν παραιτούνται! 
 

Αγωνίζονται για:      
 • Αυξήσεις στις αποδοχές µας κατά 25%. Άµεση χορήγηση των 176 

ευρώ στους εκπαιδευτικούς  
 . 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία  
 • Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας  
 • Ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ, ισότιµη ένταξή της στη λυκειακή 

βαθµίδα σύµφωνα µε την πρόταση της ΟΛΜΕ - Να µη χαθεί ούτε µια 
θέση εργασίας εκπαιδευτικού οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας  

 • Θεσµοθέτηση νέου, δηµοκρατικού και αξιόπιστου πλαισίου επιλογής 
στελεχών και άµεση εφαρµογή του  

 • Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση και στην κατηγοριοποίηση των 
σχολείων  

 • Άµεση µονιµοποίηση των αναπληρωτών µε 18µηνη υπηρεσία  
• Όχι στην προωθούµενη συνταγµατική αναθεώρηση 
 

   
 

   
    Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 
 
⇒ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ 
⇒ ΑΜΕΣΗ  ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΣΤΟ 5% ΤΟΥ ΑΕΠ  

⇒ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕ 
⇒ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ 
⇒ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
 
ΑΘΗΝΑ: ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 11.30 Π.Μ. 
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ 

 
ΟΛΜΕ


