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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 
Οι µεγάλες κινητοποιήσεις των εργαζοµένων για το ασφαλιστικό (12-12-07 

και 13-2-08) έδειξαν το δρόµο για ολόκληρο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα. 
Έδειξαν πως µόνο οι αγώνες µπορούν να έχουν χειροπιαστά αποτελέσµατα. 

 Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση εξακολουθεί να  βρίσκεται µπροστά σε ένα 
κύµα συνεχούς διογκούµενης και γενικευµένης κοινωνικής δυσαρέσκειας.  

Ο πρωθυπουργός προωθώντας για συζήτηση και ψήφιση το ασφαλιστικό 
νοµοσχέδιο επιθυµεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, να πραγµατοποιήσει έξοδο 
από τον κλοιό των σκανδάλων και να δώσει δείγµατα αποφασιστικής διαχείρισης 
στους ∆ιεθνείς Οικονοµικούς Οργανισµούς, στην ηγετική ελίτ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στο µεγάλο κεφάλαιο. Ενώ η ακρίβεια καλπάζει µε αυξήσεις από 22% 
έως 30% στα βασικά είδη ανάγκης, αστυνοµεύονται, ταυτόχρονα, οι αυξήσεις στους 
µισθούς για να µην υπερβούν το 3%. Σκληραίνει ακόµα περισσότερο η λιτότητα.  
Επιβάλλονται νέοι φόροι για τους εργαζόµενους και φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο. 
Προωθείται νέα αντιασφαλιστική επίθεση και εφαρµόζεται απαρέγκλιτα ο ν. 
3029/02 («νόµος Ρέππα»), που από 1ης Γενάρη 2008 µειώνει και άλλο τις συντάξιµες 
αποδοχές µας.  

Ο πρωθυπουργός µίλησε καθαρά τη γλώσσα του ΣΕΒ καθώς και των οδηγιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφερόµενος στο «τριφασικό» σύστηµα. ∆ηλαδή:  
- σε µια εθνική σύνταξη, ως ένα βοήθηµα κοινωνικής πρόνοιας για όλους,  
- στη σύνταξη που θα παρέχουν τα επαγγελµατικά ταµεία, µέσω της «πλήρους 
κεφαλαιοποίησης», χωρίς την εγγύηση του κράτους και µε στόχο την ενίσχυση της 
χρηµαταγοράς και  
- στη θεσµική καθιέρωση της ιδιωτικής ασφάλισης αρχικά ως συµπληρωµατικής 
αλλά προοπτικά ως κυρίαρχης µορφής, για όσους, βέβαια, έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα. 
 Με το συζητούµενο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο προβλέπεται η δηµιουργία 
ειδικού αποθεµατικού αλληλεγγύης, που οι πόροι του θα χρησιµοποιηθούν µετά το 
2019 και θα προέρχονται από το 10% των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις, από το 4% 
των εσόδων του ΦΠΑ και από το 10% των εσόδων από κοινωνικούς πόρους που 
έχουν θεσπιστεί υπέρ κάποιων ασφαλιστικών ταµείων.  
 Η κυβέρνηση επιδιώκει, µε αυτή την πολιτική, να κάνει συµµέτοχους τους 
ασφαλισµένους στην εγκληµατική πολιτική της εκποίησης του δηµόσιου πλούτου. 
Ανοίγει το δρόµο για νέα αύξηση του ΦΠΑ στο όνοµα της στήριξης της κοινωνικής 
ασφάλισης φορτώνοντας τα βάρη στους ίδιους τους ασφαλισµένους ως 
φορολογούµενους µέσω της έµµεσης φορολογίας. Η κυβέρνηση µε αυτές τις επιλογές 
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απαλλάσσει από τις ευθύνες τους αυτούς που κερδοσκόπησαν από την καταλήστευση 
των αποθεµατικών των ταµείων µας.  
     Για να  υπερασπιστεί τις επιλογές του, ο πρωθυπουργός στη Βουλή επικαλέστηκε 
υποκριτικά την ανάγκη στήριξης των νέων. Εάν ήθελε όµως πραγµατικά να τους 
στηρίξει, θα έπρεπε να καταργήσει όλες τις αντιασφαλιστικές διακρίσεις που 
θεσπίστηκαν σε βάρος τους από το 1990 καθώς και την ανασφάλιστη εργασία που 
είναι «προνόµιο» των νέων εργαζοµένων. 
     Οι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής είναι: 
- να µειωθεί ακόµα περισσότερο το µισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων 

συµπιέζοντας τις αµοιβές των εργαζοµένων, άρα και τις συντάξεις που 
υπολογίζονται ως ποσοστό επί του µισθού, και αποτελούν τµήµα της συνολικής 
αµοιβής του εργαζόµενου σ’ ολόκληρο τον εργασιακό βίο του. 

- να χρησιµοποιηθούν τα αποθεµατικά των ταµείων ως κεφάλαια που να 
αξιοποιούν οι καπιταλιστές σ’ ολόκληρο τον κόσµο. Ετσι πιέζουν για όλο και 
µεγαλύτερη συµµετοχή των ταµείων στο χρηµατιστηριακό τζόγο, στα δοµηµένα 
οµόλογα και σε άλλα χρηµατιστηριακά προϊόντα. 

- να χρηµατοδοτούνται  οι εργοδότες από τους εργαζόµενους. Γιατί τι άλλο 
σηµαίνει η εισφοροδιαφυγή, η παρακράτηση των εισφορών των εργαζοµένων, και 
η αδιαφορία του κράτους να ελέγξει αυτή την κατάσταση; 

Να µειωθούν  ακόµη περισσότερο οι δηµόσιοι πόροι που προορίζονται  για τη 
χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος 

 Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο 
Η κυβέρνηση, παρά τις αντιδράσεις των εργαζοµένων, προχώρησε στην 

κατάθεση του νέου αντιασφαλιστικού νοµοσχεδίου, το οποίο µάλιστα προωθεί µε 
συνοπτικές διαδικασίες. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο οδοστρωτήρα που 
σχεδιάστηκε για να  ισοπεδώσει τα ασφαλιστικά δικαιώµατά µας. Όσα δηλαδή 
έχουν αποµείνει µετά τις αντιασφαλιστικές επιλογές των νόµων Σιούφα και Ρέππα.   

    Το περιβόητο αυτό νοµοσχέδιο δεν διασφαλίζει, φυσικά,  βιωσιµότητα 
στα ασφαλιστικά ταµεία γιατί δεν αντιµετωπίζει τις αιτίες των πραγµατικών 
προβληµάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης (κλοπή δεκάδων δις αποθεµατικών, 
εισφοροδιαφυγή, εισφοροαπαλλαγή, ελαστικές εργασιακές σχέσεις κλπ). 

Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου : 

 Ενοποιούνται υποχρεωτικά τα Ταµεία Κύριας Ασφάλισης και περιορίζονται οι 
παροχές προοπτικά προς τους ασφαλισµένους στο χαµηλότερο επίπεδο. 

 Ενοποιούνται τα Ταµεία Επικουρικής Σύνταξης και περιορίζονται οι 
επικουρικές συντάξεις στο 20%. 

 Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες, τους νέους εργαζόµενους, τους 
εργαζόµενους στα Β.Α.Ε. και ιδιαίτερα για τις µητέρες. 

 Μειώνονται σε βαθµό απαγορευτικό οι πρόωρες συντάξεις για τους 
ασφαλισµένους. 

 Μεταφέρεται και πάλι το κόστος της Κοινωνικής Ασφάλισης στις πλάτες των 
ασφαλισµένων. 

Συµπερασµατικά: 
Οι παραπάνω αντιασφαλιστικές επιλογές εάν περάσουν αλλάζουν τελείως τον 

ασφαλιστικό χάρτη και τα δικαιώµατα όλων των ασφαλισµένων. 
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Θίγουν όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων, ανεξάρτητα από χρόνο 
πρόσληψης και από φορέα ασφάλισης. 

Θίγουν και τους εκπαιδευτικούς, αµέσως ή εµµέσως, όπως και όλους τους 
εργαζόµενους στο δηµόσιο, αφού θα υπάρξει µε βάση τις νέες ρυθµίσεις και νέος 
νόµος το επόµενο χρονικό διάστηµα. 

   
          Οι αρνητικές συνέπειες των µέτρων, ειδικότερα: 
 

α. Ενοποίηση των επικουρικών ταµείων.  Για κάθε κλάδο εργαζοµένων ένα 
ταµείο κύριας ασφάλισης, ένα επικουρικής και ένα πρόνοιας. 

 Συγκεκριµένα προβλέπεται:  
- ένα ταµείο επικουρικής ασφάλισης, το ΤΕΑ∆Υ, στο οποίο εντάσσονται  το 

ΤΕΑΠΟΚΑ, το ΤΑ∆ΚΥ και τα  ΝΠ∆∆ (Επικουρική Σύνταξη).  
- ένα ταµείο Πρόνοιας, το «Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων»  

(Εφάπαξ), στο οποίο εντάσσονται και οι κλάδοι Πρόνοιας  Νοµικών, ΤΑ∆ΚΥ και 
Επιµελητήρια.   

Κατά τη  γνώµη µας, ανοίγει µε αυτό τον τρόπο ο δρόµος για τη συγχώνευση 
του ΤΕΑ∆Υ µε το Μετοχικό (ΜΤΠΥ), το οποίο µέχρι σήµερα δίνει µέρισµα στους 
δηµόσιους υπαλλήλους στο ύψος του 16%. Αν λοιπόν το ΜΤΠΥ συγχωνευθεί µε το 
ΤΕΑ∆Υ, µε δεδοµένο το προβλεπόµενο από το νοµοσχέδιο αλλά και από το νόµο 
3029/02 πλαφόν της επικουρικής σύνταξης στο 20% του συνόλου των συντάξιµων 
αποδοχών, τότε, ενώ µέχρι τώρα τα δύο ταµεία έδιναν επικουρική σύνταξη ίση µε το 
36 % των συντάξιµων αποδοχών, το νέο, µετά τη συγχώνευση, ταµείο θα δίνει µόνο 
 20 %. Αυτό σηµαίνει επιπλέον µείωση της σύνταξης κατά 16 %! 

β. Για κάθε έτος πρόωρης εξόδου στη σύνταξη, η σύνταξη θα µειώνεται 
κατά 6 % έναντι 4,5 % που προβλέπει ο νόµος Ρέππα. 

Περαιτέρω επιπτώσεις του µέτρου: 
- Εξαιρετικά µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών,  ιδιαίτερα αυτοί που σήµερα 

είναι ηλικιακά στη κατηγορία 35 - 55 χρονών αλλά και νεότεροι,  λόγω του ότι είχαν 
πολλά χρόνια αδιοριστίας και υποαπασχόλησης (αναπληρωτές, ωροµίσθιοι ) δύσκολα 
στο 65έτος  της ηλικίας τους θα έχουν τα 35 χρόνια εργασίας για πλήρη σύνταξη. Οι 
συνάδελφοι αυτοί θα είναι αναγκασµένοι να εργάζονται µέχρι το 67ο έτος της ηλικίας 
τους χωρίς και σ’ αυτή την περίπτωση, να µπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη! Η 
αύξηση, επίσης,  της ποινής, που µεταφράζεται σε µείωση από 4,5 % σε 6 % για κάθε 
έτος πρόωρης συνταξιοδότησης, θα λειτουργεί απαγορευτικά για όσους θα θελήσουν 
να συνταξιοδοτηθούν πριν από το προβλεπόµενο όριο ηλικίας. 
           γ.  Η αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση των γυναικών  µε 
ανήλικο παιδί από το 50ο έτος στο 55ο έτος καταργεί το δικαίωµα  αυτό, έστω και 
αυτής της περιορισµένης σύνταξης για τις περισσότερες γυναίκες που είναι σε αυτή 
τη κατηγορία. Ακόµη χειρότερα  και  για τις γυναίκες που θα διατηρήσουν το 
δικαίωµα, αυτό  ακυρώνεται στην πράξη από την ποινή της µείωσης κατά 6% για 
κάθε χρόνο πρόωρης συνταξιοδότησης. 

δ. Επιπλέον, µε όλα τα παραπάνω  προωθεί νοµοθετικά η κυβέρνηση την 
προαιρετική  παραµονή στην εργασία  µέχρι και 3 χρόνια   µε «µπόνους»  3,3% 
στη σύνταξη για κάθε χρόνο. Ο καθένας αντιλαµβάνεται ότι εάν το τελικό ποσό της 
σύνταξης είναι από 40% έως 50% µειωµένο σε σχέση µε το σηµερινό, το 
προαιρετικό θα καταστεί καταναγκαστικό. 

ε. Αυξάνεται το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση για όσους 
συµπληρώνουν τα 35 χρόνια εργασίας, από το 58ο έτος στο 60ο. 
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στ. Προβλέπεται ότι για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος πρέπει 
να συµπληρώνονται τόσο τα απαραίτητα για τη συνταξιοδότηση έτη εργασίας, όσο 
και η ηλικία του εργαζόµενου.  

ζ. Αυξάνονται από 50 σε 100 τα ηµεροµίσθια που απαιτούνται για να έχει ο 
εργαζόµενος υγειονοµική περίθαλψη στο ΙΚΑ. Άµεση συνέπεια αυτού, εκτός των 
άλλων, θα είναι να µένουν χωρίς περίθαλψη πολλοί ωροµίσθιοι συνάδελφοί µας. 
 Τέλος, επειδή σκόπιµα  καλλιεργείται η εντύπωση πως το νοµοσχέδιο δε 
θίγει τους ασφαλισµένους στο δηµόσιο, πρέπει να επαναλάβουµε ότι αυτό είναι 
πέρα για πέρα αναληθές. Το νοµοσχέδιο αυτό θέτει τις γενικές  αρχές και τις 
προϋποθέσεις  για συνολικότερες αρνητικές και επώδυνες αλλαγές  στο  ασφαλιστικό 
σύστηµα. Οι αλλαγές αυτές θα συµπαρασύρουν και τις αλλαγές στο δηµόσιο, όποτε 
και αν γίνουν. Γι’ αυτό πρέπει σήµερα να δώσουµε όλες  µας τις δυνάµεις για να το 
αποκρούσουµε, µαζί µε όλους τους εργαζόµενους. Είναι φανερό ότι αυτή την ώρα, 
που οι κυβερνητικές επιλογές πλήττουν σκληρά το σύνολο των εργαζοµένων της 
χώρας µας, µπορούν και πρέπει να είναι πιο µαζικοί και πιο αποτελεσµατικοί οι 
αγώνες µας.    
            Με αυτή την τµηµατική διαδικασία, δηλαδή του χωρισµού των εργαζοµένων 
σε κατηγορίες και της αφαίρεσης µε αυτό τον τρόπο ασφαλιστικών δικαιωµάτων, 
έγιναν όλες οι προηγούµενες νοµοθετικές  ρυθµίσεις στο ασφαλιστικό. 
            Το διακύβευµα αφορά όλα «τα ιερά και τα όσια» των εργαζοµένων και η 
απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη. ∆εν έχουµε δικαίωµα να ηττηθούµε.  
 Αγωνιζόµαστε µε αιχµή το ασφαλιστικό, πάντα στο τρίπτυχο ασφάλιση, 
µισθός, εργασιακές σχέσεις.  
 

Η εκπαιδευτική συγκυρία 
 

 Οι αναδιαρθρώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζονται και 
κλιµακώνονται:  

• Είναι γνωστό ότι προωθείται  το επόµενο διάστηµα  ο «Καποδίστριας 2». 
Ανεξάρτητα από την ονοµασία της  η επιχείρηση «αποκέντρωση» 
σηµατοδοτεί, πιθανότατα, µια νέα προσπάθεια εισβολής των ιδιωτικών 
συµφερόντων στο δηµόσιο σχολείο και τη βαθύτερη ταξική 
διαφοροποίησή τους µε τη µεταφορά σηµαντικού µέρους της ευθύνης για 
τη χρηµατοδότηση, το σχολικό πρόγραµµα, τη λειτουργία και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Σε συνεντεύξεις του ο Υπουργός Παιδείας προαναγγέλλει:  
α) διάλογο για την αλλαγή του συστήµατος πρόσβασης µε στόχο τον  
αποπροσανατολισµό από τα κρίσιµα ζητήµατα της εκπαίδευσης και την 
προετοιµασία του εδάφους για νέα ταξικά µέτρα επιλογής, όπως δείχνουν τα 
µέχρι τώρα στοιχεία (πόρισµα ΕΣΥΠ, ΟΚΕ), ενώ από την άλλη τα ΚΕΣ και 
τα ψευτοκολλέγια εξισώνονται µε τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ απελευθερώνοντας 
την «πρόσβαση» σε τίτλους χωρίς αντίκρισµα. 
β) Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, για να αποδεχτεί έτσι να γίνει 
ενεργητικός υποστηρικτής και υπηρέτης της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής (οι 
επιλογές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών έχουν τον ίδιο στόχο –
συγκρότηση µηχανισµού ελέγχου και χειραγώγησης). 
γ) Επέκταση των «µεταρρυθµίσεων» στη Β/βάθµια Εκπ/ση µετά και την 
ανανέωση της θητείας του Προέδρου του ΕΣΥΠ. 

 - Ως ΟΛΜΕ εκφράσαµε επανειληµµένα την πλήρη αντίθεσή µας στην περιβόητη 
«έκθεση» του ΕΣΥΠ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και στην είσοδο και 
εµπλοκή εταιρειών και χορηγών στην εκπαιδευτική  διαδικασία. Έχουµε, επίσης, 
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επισηµάνει πως µε τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία καθώς και µε 
κατευθύνσεις όπως η «διαθεµατικότητα», λόγω του τρόπου που προωθoύνται, 
ευνοείται η  κυριαρχία του «σχολείου της αγοράς». 
 - Τα εκρηκτικά προβλήµατα στην ΤΕΕ παραµένουν. Η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας µε την προχειρότητα και την ανευθυνότητα µε την οποία τα 
διαχειρίζεται (ακόµη και στο πλαίσιο του νόµου που η ίδια ψήφισε και εφαρµόζει), τα 
οξύνει ακόµη περισσότερο, µε αποτέλεσµα να καθίστανται αναγκαίες οι δικές µας 
συνεχείς παρεµβάσεις, χωρίς ωστόσο, ουσιαστικό αποτέλεσµα. 
 

Το πλαίσιο των αιτηµάτων µας-κύριες αιχµές διεκδίκησης 
 

    Το πλαίσιο αιτηµάτων της Οµοσπονδίας παραµένει αυτό που καθορίζει η απόφαση 
του 13ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ και επαναβεβαίωσε η Γενική Συνέλευση των 
Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 15 Νοέµβρη 2007 και στις 9 Φλεβάρη 2008. 
   Για την επόµενη χρονική περίοδο ως αιτήµατα αιχµής των κινητοποιήσεών µας 
προτείνουµε  να παραµείνουν τα παρακάτω: 
 
1. Απόσυρση του νοµοσχεδίου και ακύρωση των νέων αντιασφαλιστικών 

ρυθµίσεων που προωθεί η κυβέρνηση. Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια 
υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας. Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού 
– αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου (νόµοι «Σιούφα, Ρέππα» κ.λ.π.) και 
ειδικότερα κατάργηση των διαχωριστικών γραµµών σε ό,τι αφορά τα όρια 
ηλικίας και τις ασφαλιστικές εισφορές για τους διορισθέντες πριν και µετά το 
1983, πριν και µετά το 1993, και επιστροφή όλων των οφειλόµενων στα 
ασφαλιστικά ταµεία. Πάγωµα των δυσµενών ρυθµίσεων του ν. 3029/02, που 
µειώνουν σταδιακά τις συντάξεις από 1/1/2008.  

2. Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 
ευρώ συνολικές καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο. ∆ιπλασιασµός της 
ωριαίας αποζηµίωσης και σύνδεσή της µε τις συνολικές αποδοχές των  
εκπαιδευτικών. Άµεση καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και του 
συνόλου των αναδροµικών. Άµεση καταβολή όλων των δεδουλευµένων. 
Κατάργηση των ωροµισθίων. 

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

4. ∆ηµόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση µε 
προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Όχι στην αποκέντρωση και 
συγκεκριµένα στην υπαγωγή των σχολείων στους ∆ήµους. Υλοποίηση της 
πρότασης της ΟΛΜΕ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Κατάργηση του Ν. 
3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση και εφαρµογή της µεταβατικής 
πρότασης της ΟΛΜΕ για τοµείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ κ.λπ. Μεταλυκειακό 
Έτος Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση σχολικής µονάδας, διασφάλιση της 
µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών. Ενσωµάτωση των σχολών άλλων 
Υπουργείων στο ΥΠΕΠΘ.  

5. Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα 
διδακτικά καθήκοντα.  

6. Κατάργηση των Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών. Όχι στα ιδιωτικά 
πανεπιστήµια. 
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                                     Πρόγραµµα δράσης 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Με βάση τις αποφάσεις των Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ, καθώς και τις 

συνθήκες που συγκροτούν τη σηµερινή κοινωνικοπολιτική και συνδικαλιστική 
συγκυρία, έχουµε αποφασίσει για την αγωνιστική δράση µας και, ταυτόχρονα, έχουµε 
εκφράσει ισχυρά την αµετάκλητη βούλησή µας να συγκρουστούµε µε τις 
αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης, µέχρι την τελική νίκη. 
Γιατί δεν έχουµε άλλη επιλογή!  
    Αυτή η επιλογή µας δεν τροφοδοτείται, αλλά και ούτε συνδέεται µε απολίτικες και 
στείρες αντικυβερνητικές αντιλήψεις. Ως εργαζόµενοι στον ιδιαίτερα ευαίσθητο και 
κρίσιµης σηµασίας, για την κοινωνική πρόοδο και τη θετική προοπτική του τόπου 
µας,  χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης έχουµε συνειδητοποιήσει ότι απαιτούνται 
άµεσα βαθιές θετικές τοµές και ανατροπές στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, οι οποίες 
µπορούν να προκύψουν µόνο µέσω της ακύρωσης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών 
που  εφαρµόζονται. 
    Αυτές οι ανατροπές απαιτούν τη συγκρότηση του ευρύτερου δυνατού 
κοινωνικού µετώπου αντίστασης, το οποίο, µε τη σειρά του, προϋποθέτει 
κινηµατική τόλµη, πολιτική γενναιότητα και υπευθυνότητα από όλους και από 
όλες τις πλευρές.  
      Κατά συνέπεια, πρέπει να υποχωρήσουν ιδιοτελείς και ταυτόχρονα επιζήµιες για 
τα συµφέροντα του κλάδου µικροπαραταξιακές και µικροκοµµατικές επιδιώξεις. 
Ενωτικά, µαζικά, αποφασιστικά συνεχίζουµε τον αγώνα. 
 
       Σ’ αυτή την κατεύθυνση τα αµέσως επόµενα βήµατά µας είναι η 
καθολική συµµετοχή µας στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας, την 
Τετάρτη 12 Μάρτη (12-2 µµ, 2 µµ-4 µµ και τις 2 πρώτες διδακτικές ώρες στα 
εσπερινά σχολεία), καθώς  και στην 24ωρη γενική απεργία, την Τετάρτη 
19 Μάρτη.  
      Καλούµε όλο τον κλάδο να συµµετέχει µαζικά στα συλλαλητήρια 
που θα διοργανωθούν σε όλη τη χώρα τις ηµέρες αυτές. 
       
  Γιατί και στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό ζήτηµα, που έχει τεράστια σηµασία 
για όλους τους εργαζόµενους  και συνταξιούχους,  όπως άλλωστε αποδείχτηκε και 
κατά τη συζήτηση στη Βουλή, η κυβέρνηση παραµένει αµετακίνητη στις 
αντιασφαλιστικές της επιλογές. 
        Γι’ αυτό οι εργαζόµενοι, όλοι και όλες εµείς, θα απαντήσουµε και πάλι 
δυναµικά και καταλυτικά στη συνεχιζόµενη πρόκληση. Θα διαδηλώσουµε ξανά 
τη δική µας απόφαση. Ούτε ένα βήµα πίσω! 
    Καλούµε, τέλος, τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ, να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες και 
στοχευµένες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό 
εκπαιδευτικό – µορφωτικό ρεύµα. Επίσης, οι ΕΛΜΕ θα πρέπει να αναλάβουν 
πρωτοβουλία για το συντονισµό δράσης σε τοπικό επίπεδο εκπαιδευτικών 
φορέων και εργατικών σωµατείων για το ασφαλιστικό. 
     Καθοριστική σε µια τέτοια κατεύθυνση θα είναι η ενεργοποίηση όλων των µελών 
των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ.  
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 Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε:   
 
- Την πραγµατοποίηση νέας, 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου στην ολοµέλεια της Βουλής. 
- Η ηµεροµηνία της απεργιακής κινητοποίησής µας θα προσδιοριστεί από το 
∆.Σ. της ΟΛΜΕ, ενώ παράλληλα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για 
συντονισµό δράσης µε τις άλλες εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και το ευρύτερο 
συνδικαλιστικό κίνηµα (πανεργατικές κινητοποιήσεις ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ). 
- Να  πραγµατοποιηθούν νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και Γ.Σ. των Προέδρων αµέσως 
µετά την προτεινόµενη, παραπάνω, απεργία για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών 
µας µε στόχο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων του κλάδου µας.  
- Να καλέσουµε την Ε.Ε. της Α∆Ε∆Υ, να ενισχύσει το απεργιακό πρόγραµµά της 
για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο, για να µη ψηφιστεί  το  αντιασφαλιστικό 
νοµοσχέδιο.  
   Σε αυτή την κατεύθυνση θα συµβάλει και η κήρυξη νέας γενικής απεργίας µε 
βάση και την παραπάνω πρόταση του ∆Σ της ΟΛΜΕ. 
 
      

 
 

 
 

Σηµ.:  Η Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει στην Αθήνα,  
Ξενοδοχείο «Athens Imperial» (Aχιλλέως και Μεγ. Αλεξάνδρου στάση ΜΕΤΡΟ 
Μεταξουργείο τηλ.: 210 5201600),  το Σάββατο, 15.3.2008, µε ώρα έναρξης των 
εργασιών, 10.00 π.µ. 

 


