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Όχι ςτο πολυνομοςχζδιο – φονιά 
 

H ΠΑΙΔΕΙΑ,  Η ΕΡΓΑΙΑ, ΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, 
 ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΤΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ»  

  
Ξεπερνάει και τουσ χειρότερουσ εφιάλτεσ μασ το νζο πολυνομοςχζδιο τθσ 

κυβζρνθςθσ, που ξεκεμελιώνει τα πάντα ςτο δθμόςιο και τθν εργαςία. 
Νζο μιςκολόγιο-φτωχολόγιο, με ακόμα μεγαλφτερεσ μειϊςεισ των 

αποδοχϊν μασ, που ξεπερνοφν ακόμα και το 40% φτάνοντασ πολφ κάτω από τα όρια 
τθσ φτϊχιασ.  

Βακμολόγιο που ςυνδζει ξανά, μετά από πολλά χρόνια, το μιςκό με το 
βακμό και τθν εκπλιρωςθ των «ςτόχων» κάκε υπθρεςίασ, και μια ςκλθρι 
αξιολόγθςθ - χειραγϊγθςθ.  

Εργαςιακι εφεδρεία και απολφςεισ και κεςμοκζτθςθ τθσ ζννοιασ του 
«κρατικοφ υπαλλιλου», από τα οποία δεν εξαιροφνται οι εκπαιδευτικοί. 

Περικοπι ςτο «εφάπαξ» και ςτισ επικουρικζσ ςυντάξεισ. 
Νζεσ φορολογικζσ ρυκμίςεισ με 5.000 αφορολόγθτο. 
Με το νομοςχζδιο αυτό, τζλοσ, καταργοφνται ουςιαςτικά και οι ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα. 
Τα εργαςιακά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα των εργαηομζνων 

καρατομοφνται, οι Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ διαλφονται, το Κοινωνικό Κράτοσ 
εξαφανίηεται.  

Θ κυβζρνθςθ κιρυξε τον πόλεμο ςτουσ εργαηόμενουσ. 
Θα αντιμετωπίςει τθν αγανάκτθςθ και το κυμό των εκπαιδευτικϊν και όλων 

των εργαηομζνων. Θα εκφράςουμε τθν οργι μασ τισ επόμενεσ μζρεσ  με 
κινθτοποιιςεισ, απεργίεσ, διαδθλϊςεισ και αποκλειςμοφσ κτιρίων. 

 
Το Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ αποφάςιςε τα παρακάτω: 
 

1. Τθ ςυμμετοχι μασ ςτο πανυπαλλθλικό ςυλλαλθτιριο το άββατο 
15/10/11, ςτισ 11 π.μ., ςτο φνταγμα, μζρα πανευρωπαϊκισ αλλά και 
παγκόςμιασ δράςθσ ενάντια ςτισ πολιτικζσ λιτότθτασ και τισ περικοπζσ, που 
διοργανϊνεται από όλεσ τισ ομοςπονδίεσ του Δθμοςίου (ςθμείο 
ςυγκζντρωςθσ τθσ ΟΛΜΕ ςτθν αρχι τθσ Ερμοφ, ςτο Σφνταγμα).   

2. Η εβδομάδα 17 ωσ 21 Οκτώβρθ του 2011 ορίηεται ωσ εβδομάδα δράςθσ και 
απεργιακών κινθτοποιιςεων. Τοποκετοφμε μαφρεσ ςθμαίεσ και πανό ςε 
όλα τα ςχολεία. 

3. υνζντευξθ τφπου τθ Δευτζρα 17/10  ςτθν Ακινα από κοινοφ με το Δ.Σ. τθσ 
Δ.Ο.Ε. Ταυτόχρονα καλοφμε όλα τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ μαηί με τουσ αντίςτοιχουσ 



ςυλλόγουσ εκπαιδευτικϊν Π.Ε. να δϊςουν ςυνεντεφξεισ τφπου ςε όλθ τθν 
Ελλάδα. 

4. Τθν Σρίτθ 18/10  οργανϊνουμε παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ και 
αποκλειςμοφσ κτιρίων ςε Περιφζρειεσ και Διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ. Στθν 
Αττικι κινθτοποίθςθ – διαμαρτυρία ςτο Υπουργείο Παιδείασ.  

5. Τθν Σετάρτθ 19/10 και τθν Πζμπτθ 20/10  ςυμμετζχουμε ςτθ 48ωρθ 
πανελλαδικι πανεργατικι – πανυπαλλθλικι απεργιακι κινθτοποίθςθ. 
Συλλαλθτιρια ςε όλεσ τισ πόλεισ. Στθν Ακινα για τισ 19/10 προςυγκζντρωςθ 
τθσ ΟΛΜΕ ςτο Πολυτεχνείο ςτισ 10.30 π.μ. και ςτισ 20/10 ςτο Σφνταγμα 
(ςθμείο ςυγκζντρωςθσ ΟΛΜΕ ςτθν αρχι τθσ Ερμοφ). Παραμζνουμε ςτθν 
πλατεία Συντάγματοσ απαιτϊντασ τθν μθ ψιφιςθ του πολυνομοςχεδίου.   

6. Πραγματοποίθςθ ζκτακτων Γενικών υνελεφςεων των ΕΛΜΕ ςτισ 20 και 
21/10 και ΓΣ προζδρων ΕΛΜΕ το Σάββατο 22/10 για τθν κλιμάκωςθ των 
απεργιακϊν κινθτοποιιςεων, με πρόταςθ για 3ιμερθ απεργία 24-25-26 
Οκτϊβρθ και νζεσ ΓΣ για ςυνζχιςθ και κλιμάκωςθ των απεργιακϊν 
κινθτοποιιςεων.  

7. Καλοφμε όλα τα Δ των ΕΛΜΕ να πυκνϊςουν τισ επόμενεσ μζρεσ τισ 
περιοδείεσ τουσ ςτα ςχολεία για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν και τθν 
επιτυχία του απεργιακοφ αγϊνα, να ςυγκροτιςουν απεργιακζσ επιτροπζσ 
και να περιφρουριςουν τθν απεργία. Να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ 
ενθμζρωςθσ και ςυγκρότθςθσ κοινϊν ςυντονιςτικϊν επιτροπϊν με άλλα 
πρωτοβάκμια ςωματεία τθσ περιοχισ τουσ. Είναι αναγκαία θ ενθμζρωςθ και 
θ κοινι δράςθ με γονείσ και μακθτζσ. Καλοφμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 
να φορζςουν μαφρα περιβραχιόνια ςτισ παρελάςεισ για τθν επζτειο τθσ 28θσ 
Οκτωβρίου. 
  

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
Αυτό το νομοςχζδιο, που διαλφει τισ ηωζσ μασ, πρζπει να μθν ψθφιςτεί. 

Τϊρα είναι θ ϊρα να αναλάβουμε όλοι τισ ευκφνεσ μασ με τθ ςυμμετοχι μασ ςτισ 
Γενικζσ Συνελεφςεισ και τισ κινθτοποιιςεισ. Είναι θ ϊρα όλοι μαηί ενωμζνοι να 
αποφαςίςουμε για το μζλλον μασ. Σιμερα, γιατί αφριο κα είναι αργά. Αν δεν τουσ 
ςταματιςουμε τϊρα, τα μζτρα δεν κα ζχουν τελειωμό. 

 
Να ανατραπεί τώρα αυτι θ πολιτικι και θ κυβζρνθςθ 

Ζξω από τθ χώρα το ΔΝΣ και θ τρόικα. 
ΟΛΟΙ ΣΘ ΜΑΧΘ: 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΘΝ ΕΡΓΑΙΑ, ΣΘ ΗΩΘ ΜΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ. 
ΝΑ ΜΘ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙ! 

 


