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ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗTHΡΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 1Η ΝΟΕΜΒΡΗ 2007 

 
Συνάδελφοι,  / -ισσες, 
 

Tα µεγάλα και χρόνια προβλήµατα της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα του 
κόσµου της εργασίας, οξύνονται ακόµα περισσότερο και επιβάλλουν νέες 
συντονισµένες αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής 
και αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. ∆ύο µήνες µετά την έναρξη των µαθηµάτων 
παραµένουν και οξύνονται τα προβλήµατα λειτουργίας των σχολείων. Η κυβέρνηση 
όχι µόνο επιµένει στην εφαρµογή των αντιεκπαιδευτικών νόµων που ψήφισε (νέα 
δοµή στην ΤΕΕ, επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, νόµος – πλαίσιο για τα ΑΕΙ, 
εκχώρηση της προσχολικής αγωγής στους ∆ήµους και τους ιδιώτες), αλλά 
ετοιµάζεται να προωθήσει νέα, ακόµη πιο αντιδραστικά νοµοσχέδια, που θα αφορούν 
και στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης (αναγνώριση των ΚΕΣ, πρόταση ΕΣΥΠ για 
τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µεταπτυχιακά, έρευνα).  

Αυτή η πολιτική σε συνδυασµό µε το νέο κρατικό, βαθιά ταξικό,  
προϋπολογισµό (συνέχιση της υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης, µείωση των 
κοινωνικών δαπανών, αύξηση των έµµεσων φόρων, εισοδηµατική πολιτική 
σκληρότερης λιτότητας για τους πολλούς και κοινωνικά ασθενέστερους) και  την 
προωθούµενη παραπέρα δραµατική αποδόµηση του δηµόσιου και κοινωνικού 
χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος, αποτελούν στοιχεία που συνιστούν 
κορυφαία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για όλους τους εργαζόµενους. 
Τα δεδοµένα αυτά όχι µόνο δεν επιτρέπουν καµία αναµονή αλλά οδηγούν 
ταυτόχρονα σε σφοδρότερη, αυτή τη φορά, νέα µετωπική κοινωνική σύγκρουση. 
         Το συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας έχει δώσει µακροχρόνιους αγώνες 
για την υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων µας. Αυτά τα δικαιώµατα, που ποτέ δεν έπαψαν να είναι στο στόχαστρο 
όλων των κυβερνήσεων, σήµερα απειλούνται περισσότερο σοβαρά από ποτέ. Γι’ 
αυτό ο αγώνας µας για τη διασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα του ασφαλιστικού µας συστήµατος, για την ακύρωση των υφιστάµενων 
αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων και για την αποτελεσµατική απόκρουση των 
επερχόµενων και περισσότερο επώδυνων µέτρων πρέπει να συνεχιστεί, να ενταθεί 
και να κλιµακωθεί. 

Είναι σαφές πλέον ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί το «διάλογο» ως άλλοθι, για 
να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη και να προωθήσει τα αντιασφαλιστικά µέτρα 
µε το µικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος και τις λιγότερες αντιδράσεις. Οι ευθύνες 
της ηγεσίας των τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι µεγάλες. 
Καλούµε έστω και αυτή τη στιγµή την Α∆Ε∆Υ και τη ΓΣΕΕ να αποχωρήσουν από το 
διάλογο, ώστε να µην καταστήσουν το συνδικαλιστικό κίνηµα συνυπεύθυνο στα 
σχέδια της κυβέρνησης. 

∆ιαπιστώνουµε, σε συνεργασία και µε τις άλλες εκπαιδευτικές οµοσπονδίες 
και τους εκπροσώπους των φοιτητών, την ανάγκη οικοδόµησης του 



πανεκπαιδευτικού - πανεργατικού µετώπου και συντονισµού για τη συνέχεια των 
αγώνων, που θα αποκρούσουν αποτελεσµατικά τη νέα επίθεση σε βάρος της 
δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, των δικαιωµάτων της νεολαίας και των λαϊκών 
συµφερόντων, αλλά και θα διεκδικήσουν τα σύγχρονα δικαιώµατα των 
εκπαιδευτικών και όλων των εργαζοµένων. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν 
στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που θα πραγµατοποιηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 1 
Νοέµβρη. Για τη συµµετοχή των συναδέλφων στα συλλαλητήρια κηρύσσουµε  
3ωρη στάση εργασίας (11 π.µ. – 2 µ.µ. για τον πρωινό κύκλο και 2 µ.µ. – 5 µ.µ. 
για τον απογευµατινό). 

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα πραγµατοποιηθεί στις 12 το µεσηµέρι 
στα Προπύλαια. 

 
Αγωνιζόµαστε για: 
 

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

• ∆ηµόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση  
• Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση και εφαρµογή της 

µεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για τοµείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. 
Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση σχολικής µονάδας, 
διασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών 

• Άµεση κάλυψη των κενών διδακτικού προσωπικού και καταβολή των 
δεδουλευµένων 

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 
ευρώ συνολικές καθαρές αποδοχές στο νεοδιόριστο 

• Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού 
πλαισίου και επιστροφή όλων των οφειλόµενων στα ασφαλιστικά ταµεία 

• Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας 
• Ακύρωση των νέων αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων που προωθεί η 

κυβέρνηση 
• Μη εφαρµογή της οδηγίας 36/2005 και µη ενσωµάτωσή της στο δίκαιο 

της χώρας µας 
 

 

 


