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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ 

Συνάδελφε / -ισσα, 

Όταν η λιτότητα έχει γίνει µόνιµη πολιτική επιλογή και τα εισοδήµατά σου 
µειώνονται, ενώ αντίθετα τα υπερκέρδη των οικονοµικά ισχυρών 
πολλαπλασιάζονται. 

Όταν η ακρίβεια ροκανίζει τις χαµηλές αποδοχές σου και τα δάνεια σε 
πνίγουν. 

Όταν συνεχίζεται η φορολογική αδικία σε βάρος σου ενώ την ίδια περίοδο οι 
πλούσιοι και οι οικονοµικά ισχυροί γίνονται πλουσιότεροι µε τις σκανδαλώδεις 
υπέρ τους φοροαπαλλαγές,  και τη συνεχή µείωση των φορολογικών 
συντελεστών για τα κέρδη τους. 

Όταν το φάντασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης ταξιδεύει από την Αµερική 
στην Ευρώπη και προσπαθούν και πάλι µε πρόσχηµα την κρίση να αφαιρέσουν 
δικαιώµατά σου. 

Όταν οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις έχουν βγει στο σφυρί και 
ιδιωτικοποιούνται είτε άµεσα, είτε µέσα από τις Σ∆ΙΤ. 

Όταν τα ασφαλιστικά σου δικαιώµατα είτε µε το Σιούφα, είτε µε το Ρέππα, 
είτε µε την Πετραλιά µπαίνουν στην κλίνη του Προκρούστη.  

Όταν  βασικά δηµόσια κοινωνικά αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία 
εµπορευµατοποιούνται και µε το Νόµο για τα ΚΕΣ γίνεται προσπάθεια να 
περάσει από το παράθυρο η τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος και 
η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Όταν συνεχίζεται η  υποχρηµατοδότηση και η περαιτέρω µείωση των 
δαπανών για την παιδεία (3,07% του ΑΕΠ για το 2009). 

Όταν οι πρόσφατες εγκύκλιοι του ΥΠΕΠΘ  «νοµοθετούν» τη διοικητική 
αυθαιρεσία και τον αυταρχισµό και αποτελούν προάγγελο µιας σκληρής 
αξιολόγησης µε όρους αγοράς. 
 
Όταν η εργασιακή περιπλάνηση γίνεται καθεστώς µε χιλιάδες εκπαιδευτικούς  
χωρίς οργανική θέση. 
 
Όταν η εκρηκτική κατάσταση στην ΤΕΕ  έχει δηµιουργήσει µεγάλη ανασφάλεια 
σε εκπαιδευτικούς και µαθητές (πρόσβαση στην τριτοβάθµια, προγράµµατα 
και βιβλία, ανυπαρξία επαγγελµατικών δικαιωµάτων, λειτουργία ΕΠΑΣ εκτός 
ΥΠΕΠΘ κ.ά).   



Τότε η αδιαφορία είναι συνενοχή και ο αγώνας η µόνη επιλογή. 

Τότε δεν µπορεί κανείς να συµβιβάζεται µε την παραίτηση που οδηγεί στην 
ήττα  
 
Τότε είναι η ώρα να πούµε όλοι το µεγάλο ΝΑΙ ή το µεγάλο ΟΧΙ σε µια 
µεγάλη και θετική πρόκληση. 
 
Τότε  ο µόνος δρόµος είναι  να  «στρατευτείς» µαζί µας, γιατί το µέλλον δε 
θα’ρθει από µονάχο του έτσι νέτο σκέτο, αν δεν πάρουµε µέτρα κι εµείς! 
 
Τότε συµµετέχουµε  όλοι µαζί στη Πανεργατική- Πανϋπαλληλική Απεργία 
την  Τρίτη  21/10/08 και στα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας 
(Αθήνα -Προπύλαια 10 π.µ.). 
 
Τότε ψηφίζουµε στις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ που γίνονται τις επόµενες µέρες  την 
πρόταση  του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για απεργιακό αγώνα διαρκείας (από 1/12/08) 
του κλάδου µας σε συντονισµό µε τους συναδέλφους της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.   
 
∆ιεκδικούµε 

 Άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% 
τουλάχιστον του ΑΕΠ. 

 Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς µας. 1.400 € καθαρά 
στο νεοδιόριστο και αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα 
µισθολογικά κλιµάκια. 

 Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια εργασίας. 
 Σταθερή και µόνιµη εργασία στην εκπαίδευση – Κλαδική 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (για όλα τα εργασιακά 
ζητήµατα και τις υπηρεσιακές µεταβολές).  

 ∆ηµόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν 
εκπαίδευση – Καµία επιβάρυνση στον οικογενειακό 
προϋπολογισµό για µόρφωση και εκπαίδευση των µαθητών 
/-τριών.  (25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και 
στην ΤΕΕ, 10 µαθητές ανά καθηγητή  στα εργαστήρια). 

 Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕΕ).  

 Να καταργηθεί ο κλειστός αριθµός εισακτέων για την 
πρόσβαση στην τριτοβάθµια Εκπαίδευση και η βάση του 
«10». - Να ανοίξουν τα Πανεπιστήµια και τα ΑΤΕΙ  σε όλα τα 
παιδιά. 

 


