
Ο.Λ.Μ.Ε.       Αθήνα, 26/3/07 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
 

την Τετάρτη στις 28 του Μάρτη: 
 √ Απεργούµε µαζί µε όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο ενάντια 
στην αέναη λιτότητα, στην καταλήστευση των ασφαλιστικών µας 

ταµείων, στην αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική! 
 

√ Συµµετέχουµε στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο,  
στις 12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια, εκφράζοντας την απαίτησή µας για 
δηµόσια και πραγµατικά δωρεάν εκπαίδευση και την αλληλεγγύη µας 

στο µαχόµενο φοιτητικό κίνηµα! 
 

Συναδέλφισσες/-οι,  
Τις τελευταίες εβδοµάδες ζούµε απίστευτες σκηνές από το εκκωφαντικό 

σκάνδαλο του ΤΕΑ∆Υ µε εµπλεκόµενες εταιρείες χρηµατιστηριακού τζόγου και 
αµαρτωλά τρίγωνα µε off shore εταιρείες – φαντάσµατα. Υπάρχει  πολιτική ευθύνη 
και ηθικός αυτουργός παραµένει η ασκούµενη κυβερνητική πολιτική που 
διαµόρφωσε το διάτρητο από τέτοιες δραστηριότητες θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης 
των αποθεµατικών των ταµείων. ∆εν πρόκειται για τις «παράπλευρες απώλειες» µιας 
επιµέρους νεοφιλελεύθερης πολιτικής διαχείρισης των ασφαλιστικών ταµείων, αλλά 
για πολιτικές που υπηρετούν τη στρατηγική επιλογή της ιδιωτικοποίησης του 
ασφαλιστικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό παραχωρείται στο κεφάλαιο για 
εκµετάλλευση, µέσα από χρηµατιστηριακές, αλλά και αδιαφανείς εξω-
χρηµατιστηριακές αγορές οµολόγων, το τεράστιο «φιλέτο» των 29 περίπου δις ευρώ 
που αποτελεί το αποθεµατικό των ασφαλιστικών ταµείων. Είναι βέβαια γνωστό πως η 
κυβέρνηση και οι κυρίαρχοι κύκλοι προετοιµάζουν για την επόµενη κυβερνητική 
θητεία το λεγόµενο «Μεγάλο Πακέτο» του ασφαλιστικού, που περιλαµβάνει µείωση 
των συντάξεων, αύξηση των εισφορών και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στο 
όνοµα πάντοτε της εξυγίανσης του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Οι πραγµατικοί 
τους στόχοι είναι πλέον κάτι παραπάνω από ορατοί και διάφανοι… Μοναδική 
απάντηση δεν µπορεί παρά να είναι οι συντονισµένοι και γενικευµένοι αγώνες των 
εργαζοµένων. Χρειάζεται εποµένως µέσα από τις συλλογικές µας διαδικασίες να 
βρούµε τους δρόµους συµβολής µας σε αυτόν τον αναγκαίο πανεργατικό συντονισµό.  

∆εν πρόκειται όµως για το µοναδικό σκάνδαλο. Μπρος στα µάτια µας 
εξελίσσεται για πολλοστή φορά, το σκάνδαλο της χωρίς τέλος και «έλεος» λιτότητας 
και της φορολεηλασίας των εργαζοµένων. Η εισοδηµατική πολιτική που 
ανακοινώθηκε ήδη από τον προηγούµενο µήνα προβλέπει «αυξήσεις» για τους 
εργαζόµενους στο δηµόσιο 3,5% επί των βασικών µισθών, δηλαδή περίπου 2% στο 
σύνολο των αποδοχών µας, γεγονός που οδηγεί σε νέα µείωση του πραγµατικού µας 
εισοδήµατος η οποία γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αν συνυπολογιστεί και η µη 
τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας για µια ακόµη χρονιά.  

Συναδέλφισσες/-οι,  
Στις 28 Μάρτη είναι γνωστό πως γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία για την 

αναθεώρηση του Συντάγµατος µε κυρίαρχα προς αναθεώρηση τα άρθρα 16, 24, 100 
και 103. Η κυβέρνηση παρά το ρήγµα που υπέστη η πολιτική της από το φοιτητικό 
και εκπαιδευτικό κίνηµα εµµένει στο στόχο της αντιδραστικής αναθεώρησης η οποία 
εκθεµελιώνει ζωτικά µορφωτικά, εργασιακά και δηµοκρατικά δικαιώµατα, 
εκτεινόµενη µέχρι και τη λεηλασία των δασών και του περιβάλλοντος. Φαίνεται πως 



αναµένει ευνοϊκότερες συνθήκες ή συναινέσεις στην επόµενη Βουλή. Το ευρύτερο 
όµως εκπαιδευτικό κίνηµα, δεν είναι διατεθειµένο να παραιτηθεί από την 
αποφασιστική σύγκρουσή του µε το σύνολο των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών, που 
επιτάσσουν τόσο οι αποφάσεις της Συνόδου της Μπολώνια, όσο και οι αντιλαϊκές – 
νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήµατα της 
εκπαίδευσης και της εργασίας. Τα κοµβικά ζητήµατα της σηµερινής συγκυρίας, όπως 
είναι ο «Νόµος – Πλαίσιο» για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ, ο αντιεκπαιδευτικός Νόµος 3475/06 για 
την Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση καθώς και τα όσα περιλαµβάνει και 
προωθεί «η Έκθεση του ΕΣΥΠ για την Β/βάθµια Εκπαίδευση» αποτελούν σηµεία της 
διαρκούς και ασυµβίβαστης αντιπαράθεσης και σύγκρουσης των κινηµάτων της 
εκπαίδευσης, µε την κυβερνητική αντιεκπαιδευτική πολιτική για την κατάργηση και 
την αποτροπή τους.  

Συναδέλφισσες/-οι,  
Στις 28 του Μάρτη χρειάζεται να βρεθούµε για 14η φορά µέσα στο 2007 ξανά 

στους δρόµους του αγώνα αλληλέγγυοι µε το ελπιδοφόρο κίνηµα της νέας γενιάς, που 
δεν υποχωρεί, δε συµβιβάζεται, δεν υποτάσσεται τόσο στην ουσία της 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής όσο και στις προσπάθειες καταστολής και 
τροµοκράτησής του.  

Μαζί µε όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο - στο πλαίσιο της 24ωρης 
απεργίας που κήρυξε η Α∆Ε∆Υ - προβάλλουµε και πάλι τις βασικές αιχµές των 
διεκδικήσεων µας: 
 
Οικονοµικά: καθαρές αποδοχές 1400 € στο εισαγωγικό κλιµάκιο. Αύξηση των κρατικών 
δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ µε αναµόρφωση τώρα του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 
Εργασιακά: µόνιµη και σταθερή εργασία για όλους, διορισµός αποκλειστικά µόνιµων 
εκπαιδευτικών. Κατάργηση του ωροµισθίου και του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης. Κατάργηση του νόµου για την επιλογή των 
στελεχών της εκπαίδευσης. Άµεση κατάρτιση, ψήφιση και εφαρµογή νέου νόµου, 
αντικειµενικού και αξιοκρατικού. 
Ασφαλιστικά: Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια υπηρεσίας. Κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών νόµων. ∆ιαµόρφωση νέου θεσµικού πλαισίου που να διασφαλίζει τα 
αποθεµατικά και την περιουσία των ασφαλιστικών µας ταµείων.  
Εκπαιδευτικά: ∆ηµόσια Εκπαίδευση πραγµατικά δωρεάν σε όλες τις βαθµίδες. Άµεση 
καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης  µε προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. 
Κατάργηση της βάσης του «10», που θεσµοθετήθηκε ως ελάχιστη προϋπόθεση για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ–ΤΕΙ. Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο. Κατάργηση 
του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης που προωθεί το σχολείο της αγοράς. Κατάργηση του 
Νόµου 3475/06 για την ΤΕΕ και εφαρµογή της µεταβατικού χαρακτήρα πρότασης της 
ΟΛΜΕ σχετικά µε τοµείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και τη δηµιουργία Μεταλυκειακού Έτους 
Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση σχολικής µονάδας, διασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων 
των εκπαιδευτικών. 
 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΤΤΗΘΕΙ! 

 

Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ! 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 


