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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 
 Το τελευταίο διάστημα με πρόσχημα και άλλοθι την οικονομική κρίση βιώνουμε 
καθημερινά μια επίθεση από την πλευρά της Κυβέρνησης τόσο σε εργασιακά 
δικαιώματα - εργασιακές σχέσεις όσο και στο εισόδημα που σε συνδυασμό με τις 
ιδιωτικοποιήσεις, την υποστελέχωση – υποχρηματοδότηση των Δημοσίων Υπηρεσιών 
και ιδιαίτερα της δημόσιας εκπαίδευσης βαθαίνει και γενικεύει συνολικά το ρόλο τόσο 
του Δημόσιου Τομέα υποβαθμίζοντας και συρρικνώνοντας Δημόσιες πολιτικές και 
αγαθά. 
 Το πάγωμα των μισθών το 2009 και όπως όλα δείχνουν και για το 2010, η 
θεσμοθέτηση ενός μισθολογίου που θα διαφοροποιεί προς τα κάτω τους μισθούς των 
νέων συναδέλφων μας, τα προβλήματα χρηματοδότησης στον ΟΠΑΔ, η καθυστέρηση 
έως και 18 μήνες για τη χορήγηση του εφάπαξ αλλά και τη σύνταξη των συναδέλφων 
μας που συνταξιοδοτούνται, το αβέβαιο μέλλον του χαρακτήρα της κοινωνικής 
ασφάλισης κάτω από τις πιέσεις της Ε.Ε. και η επιχειρούμενη αύξηση ορίων 
συνταξιοδότησης των γυναικών με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ διαμορφώνουν μια 
εκρηκτική κατάσταση για τους εργαζόμενους. Τέλος καταγγέλλουμε την απαράδεκτη 
στάση της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ που δεν επέλυσε τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν 
τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση και για τα οποία δεσμεύτηκε ότι θα έδινε λύσεις 
πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα 
στους 25, ουσιαστική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, προσλήψεις στην Πρόσθετη 
Διδακτική Στήριξη από πίνακες, προβλήματα ωρομισθίων, Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, εργασιακό καθεστώς και υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών, ζητήματα 
πολυτέκνων, κ.λπ.. 
 Μέσα σ’ όλα αυτά οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική με την ένταση, την 
έκταση και την διάρκεια τους ήλθαν να επιβεβαιώσουν ότι κάποιοι δεν διδάχθηκαν 
τίποτα από το «ολοκαύτωμα» στην κυριολεξία του 2007 στην Ηλεία με τους 77 νεκρούς 
και τις ανυπολόγιστες καταστροφές. 
 
 Μέσα σ’ αυτή την συγκυρία το Συνδικαλιστικό Κίνημα απαντά: 
 Λέμε όχι σ’ όλα αυτά που σχεδιάζονται σε βάρος μας.  
 
 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους το Σάββατο 5/9/2009 στις 
6:30 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου  στο  Πανεργατικό – Πανυπαλληλικό συλλαλητήριο 
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ενάντια στις Κυβερνητικές Πολιτικές και τις Πολιτικές της Ε.Ε. που επιχειρούν να μας 
γυρίσουν σ’ έναν εργασιακό μεσαίωνα.  

Καλούμε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας, ιδιαίτερα αυτές της Κεντρικής και της 
Βόρειας Ελλάδας να οργανώσουν τη συμμετοχή των συναδέλφων μας στο 
συλλαλητήριο. 
 

Οι πολιτικές αυτές δεν θα περάσουν. 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ – ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/9/2009 στις 6:30 Μ.Μ. στο ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 
 
 
 
 

 


