ΟΛΜΕ
Αθήνα Φλεβάρης 2008
Αγα̟ητέ συνάδελφε /-ισσα,

Στη σηµερινή συγκυρία των ποικιλώνυµων dvd, της µίζας, της
πρωτοφανούς σε έκταση διαφθοράς και των κάθε λογής δύσοσµων σκανδάλων,
που διεκδικούν να µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σου και να οξύνουν τις
«ευαισθησίες σου», εµείς, το συνδικάτο σου, απευθυνόµαστε και πάλι σε εσένα.
Μαχητικά, αυθεντικά, πραγµατιστικά!
Η κυβέρνηση εµφανίζεται να µην υπολογίζει το ισχυρό µήνυµα που της
στείλαµε µε τη µεγάλη κινητοποίησή µας στις 12 ∆εκέµβρη. Κάνοντας
επίδειξη πυγµής και αυτοπεποίθησης, που στην πραγµατικότητα υποκρύπτουν
τον πανικό της, επιµένει στην αντιλαϊκή πολιτική της κραδαίνοντας τη σηµαία
των «µεταρρυθµίσεων και εµµένοντας στις επιλογές της, που στοχεύουν να
καταστρέψουν ό,τι µε αγώνες και θυσίες κατακτήσαµε στην ασφάλιση και τη
σύνταξή µας.
Στο µέτωπο της εκπαίδευσης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας αρνείται ακόµη και να συζητήσει τα κύρια αιτήµατά µας!
∆εν αναγνωρίζει το δίκιο µας.
Κάνει, όµως, και το µεγάλο λάθος, να απαξιώνει την αγωνιστική ιστορία
µας και να υποτιµά τη δύναµή µας!
Γι’ αυτό, δεν έχουµε άλλη επιλογή από αυτή της συνέχισης και
κλιµάκωσης του αγώνα µας.

Συνάδελφε /- ισσα,
Είναι σίγουρο πως η µαζική συµµετοχή µας στη γενική απεργία µπορεί
να έχει καταλυτική επίδραση στις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός
στη Βουλή στις 15/2/08 για το ασφαλιστικό. Με άλλα λόγια, η καθολική µας
συµµετοχή θα αναγκάσει τον κ. Καραµανλή να ξαναγράψει από την αρχή
αυτά που θα εξαγγείλει.
Σκέψου πως στις 12 ∆εκέµβρη δώσαµε µιαν ηχηρή απάντηση στις
αντιασφαλιστικούς σχεδιασµούς της κυβέρνησης. Όµως αυτό δεν πρέπει να µας
καθησυχάζει. Όχι µόνο δεν πρέπει να τους δώσουµε την ευκαιρία να
επανέλθουν µε τέτοια µέτρα, που θα ξεθεµελιώνουν τα ασφαλιστικά µας
δικαιώµατα, αλλά να απαιτήσουµε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων
µας.
Τώρα, όλοι µαζί, να δώσουµε τη µάχη της απεργίας.
Να κατέβουµε όλοι στους δρόµους.
Τώρα, γιατί µετά θα είναι αργά!

Α̟εργούµε και διεκδικούµε :
• Άµεση αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του
ΑΕΠ τουλάχιστον
• 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.
• ∆ηµόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση µε
προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. 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.
• Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας.
Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού
πλαισίου 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. Ακύρωση των νέων αντιασφαλιστικών
ρυθµίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.
• Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από
τα διδακτικά καθήκοντα.
• Κατάργηση των Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών. Όχι στα ιδιωτικά
πανεπιστήµια.

ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 13 Φλεβαρη 2008
και στα ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ σε όλη τη χώρα
ΑΘΗΝΑ :
προσυγκέντρωση ΟΛΜΕ 11 π.µ.στο Μουσείο

