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 Ανακοίνωση – Κάλεσµα 
 

Συναδέλφισσες-οι, 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί να πάρετε µέρος στο ενωτικό, Πανεργατικό- 

πανυπαλληλικό  συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, 6/9/2008, στις 6µ.µ. στο 
Αγαλµα Βενιζέλου. 

Κατά τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε, η µισθολογική καθήλωση των εργαζοµένων, η 
ακρίβεια, το ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου, η κατάργηση των εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων, η εµπορευµατοποίηση δηµόσιων αγαθών, η παντελής έλλειψη περιβαλλοντικής 
προστασίας και ο εντεινόµενος περιορισµός των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων 
διαµορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόµενους, 
τους κοινωνικά ασθενέστερους γενικότερα και τη νεολαία. 

Η κυβέρνηση χρησιµοποιεί ως κύριες αιχµές της πολιτικής της την ιδιωτικοποίηση 
στρατηγικού χαρακτήρα δηµόσιων επιχειρήσεων και κοινωφελών οργανισµών και την 
εµπορευµατοποίηση κοινωνικών αγαθών (Παιδεία-άρθρο 16 του Συντάγµατος, Υγεία, Κοινωνική 
Ασφάλιση - νόµοι Σιούφα-Ρέππα-Πετραλιά). Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ∆ΙΤ), η παράδοση της δηµόσιας εκπαίδευσης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η πώληση 
κερδοφόρων τοµέων των µεγαλύτερων λιµανιών της χώρας, η ιδιωτικοποίηση τραπεζών και της 
Ολυµπιακής, η «σκανδαλώδης» πώληση και εκχώρηση του µάνατζµεντ του ΟΤΕ στη Deutche 
Telecom (ακολουθεί η ∆ΕΗ) κ.λπ. αποτελούν την έκφραση και αποτύπωση του κυβερνητικού 
εγχειρήµατος των «µεταρρυθµίσεων».  

Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να εµπνέεται από τα γνωστά 
«σύµφωνα σταθερότητας» και στηρίζεται σε έναν ακόµη, σκληρά ταξικό κρατικό 
προϋπολογισµό, οδηγείται ήδη σε ναυάγιο.  

Η άδικη φορολογική πολιτική που κλιµακώνεται στις µέρες µας, συνθλίβει τους 
εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και τους κοινωνικά αδύνατους, ενώ συνεχίζει να παρέχει 
προκλητικές φοροαπαλλαγές και προνόµια στο κεφάλαιο.  

Η εισοδηµατική πολιτική (2,5% + 2%), που για άλλη µια φορά εφαρµόζεται, υπηρετεί το 
δόγµα της σκληρής, µονόπλευρης, λιτότητας για το λαό - την ίδια στιγµή το τραπεζικό και όχι 
µόνο, κεφάλαιο πραγµατοποιεί απίστευτα υπερκέρδη-, αποτελεί άλλη µια αιτία σοβαρής και 
οδυνηρής µείωσης των εισοδηµάτων µας. 

Όλα τα παραπάνω σε συνάρτηση µε την υψηλή ανεργία, που πλήττει κυρίως τους νέους, την 
απορύθµιση-αποδόµηση των εργασιακών σχέσεων και την αναίρεση του κοινωνικού 
χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος διαµορφώνουν ένα ζοφερό τοπίο, µε κύριο 
χαρακτηριστικό του τη συνεχή διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Συναδέλφισσες-οι, 

Η κυβέρνηση, έχοντας βάλει στο στόχαστρό της τη δηµόσια εκπαίδευση, όχι µόνο επέδειξε 
συνέπεια στην ασυνέπειά της, συνεχίζοντας και αυτή τη χρονιά τη µείωση των 
εκπαιδευτικών δαπανών, αλλά επέµεινε και κατά το προηγούµενο διάστηµα στην εφαρµογή 
των αντιεκπαιδευτικών νόµων που ψήφισε (νέα δοµή στην ΤΕΕ, επιλογή στελεχών 
εκπαίδευσης, νόµος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ). Παράλληλα, ετοιµάζεται να προωθήσει νέα, ακόµη 
πιο αντιδραστικά νοµοσχέδια, που θα αφορούν και τις τρεις βαθµίδες της. Έτσι, οι 
αναδιαρθρώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζονται και κλιµακώνονται.  

Είναι γνωστό ότι προωθείται το επόµενο διάστηµα ο «Καποδίστριας 2» που σηµατοδοτεί µια 
νέα προσπάθεια εισβολής των ιδιωτικών συµφερόντων στο δηµόσιο σχολείο και τη βαθύτερη 
ταξική διαφοροποίηση µε τη µεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σηµαντικού µέρους της 



ευθύνης για τη χρηµατοδότηση, το πρόγραµµα, τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
των σχολείων.  

Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ προαναγγέλλει: 
- «Εκτεταµένο διάλογο» για την αλλαγή του συστήµατος πρόσβασης στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση µε προφανή στόχο την προετοιµασία του εδάφους για νέα ταξικά µέτρα επιλογής 
και την «απελευθέρωση της πρόσβασης» σε τίτλους χωρίς αντίκρισµα, 

- αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, για να «µετεξελιχθεί» σε διάκονο και υποστηρικτή της 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής  
- επέκταση των «µεταρρυθµίσεων» στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, που προβλέπεται 
από την έκθεση του ΕΣΥΠ. 

- ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 36/2005 στο εθνικό µας δίκαιο και αναγνώριση 
ίδιων επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους αποφοίτους των ΚΕΣ.  

Συναδέλφισσες-οι, 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί να δώσετε το παρών  µαζί µε όλους τους εργαζόµενους στο 

αγωνιστικό προσκλητήριο της Θεσσαλονίκης. 
 Να διεκδικήσουµε: 

• Άµεση αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 
τουλάχιστον 

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 ευρώ 
συνολικές καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο.  

• Μείωση και πάγωµα των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ, αυστηρά και αποτελεσµατικά 
µέτρα για τον έλεγχο της ακρίβειας, του πληθωρισµού  και της αισχροκέρδειας 
προϊόντων, υπηρεσιών και καυσίµων. 

• ∆ηµόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση, µε προοπτική 
το ενιαίο 12χρονο σχολείο.  

• Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση  και εφαρµογή της 
µεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για τοµείς , ειδικότητες στα ΕΠΑΛ κ.λ.π. 

• Κατάργηση της βάσης του 10. 
• Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρία όριο ηλικίας.Κατάργηση του 

ισχύοντος αντιεασφαλιστικού -αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου 
• Να µην ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήµια. Μη εφαρµογή της οδηγίας 36/2005. 

Κατάργηση του νόµου-πλαισίου για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Κατάργηση των Κέντρων 
Ελευθέρων Σπουδών. 

 
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΎΘΕΡΕΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ 
 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 6/9/08  ΚΑΙ ΩΡΑ 6µ.µ. ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗ ( Αγαλµα Βενιζέλου ) 

 
 
 
 

 



 
 


