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Στην εποχή της βαθειάς κρίσης, στην εποχή που ο κύκλος των µνηµονίων δεν έχει 

τέλος, ΟΛΟΙ οι εργαζόµενοι στον ∆ΗΜΟΣΙΟ και Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ κατεβαίνουν σε 

24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  

την Πέµπτη 27 Νοεµβρίου 2014 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν στην Γενική Απεργία 

ως ελάχιστη αλλά κορυφαία και κατ’ αρχήν αντίδραση στις πολιτικές της συνεχιζόµενης 

ακραίας λιτότητας, µε την παράλληλη αποδόµηση και αποδιάρθρωση όλων των κοινωνικών και 

εργασιακών δικαιωµάτων.  

Όλοι στα συλλαλητήρια 

στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαυθµώνος στις 11:00 π.µ. 

στη Θεσσαλονίκη, στο Εργατικό Κέντρο στις 10:30 π.µ. 

στις άλλες πόλεις, σύµφωνα µε τις κατά τόπους ανακοινώσεις. 

 

Όλοι οι εργαζόµενοι µαζί απεργούµε: 

���� για τη µείωση των εισοδηµάτων, µισθών και συντάξεων, 

���� για την υπερφορολόγηση µε πλέον χαρακτηριστικό χτύπηµα τον ΕΝΦΙΑ, 

���� για τη διάλυση του κράτους πρόνοιας, κοινωνικών παροχών, ασφάλισης και 

περίθαλψης, που αδυνατεί πλέον να συµβάλλει ακόµη και στα στοιχειώδη για τη 

στήριξη και επιβίωση των συνεχώς αυξανοµένων αδυνάτων, άνεργων αλλά και 

εργαζοµένων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας. 
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Όλοι οι εργαζόµενοι στον ∆ηµόσιο Τοµέα απεργούµε: 

� για το επερχόµενο νέο µισθολόγιο µεγαλύτερης πείνας και τη σύνδεση του µε την 

αξιολόγηση για τον έλεγχο και περιορισµό των αποδοχών, στερώντας τη βαθµολογική 

εξέλιξη, 

� για τις νέες διαθεσιµότητες και απολύσεις που θα φέρει η δήθεν «αξιολόγηση», πέραν 

της αµφισβήτησης του εργασιακού καθεστώτος και δικαιωµάτων, 

� την σχεδιαζόµενη φίµωση της συλλογικής έκφρασης µέσω του περιορισµού των 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και του δικαιώµατος στην απεργία, µε εργαλείο το 

πειθαρχικό δίκαιο. 

Επιπλέον αυτών, όλοι οι εργαζόµενοι στην εκπαίδευση απεργούµε και απαιτούµε: 

1. Να µην απολυθεί κανείς εκπαιδευτικός. Να δοθεί τέλος την οµηρία των 

συναδέλφων σε διαθεσιµότητα και να τοποθετηθούν ΟΛΟΙ οι σε εκπαιδευτικές δοµές 

του Υπουργείου Παιδείας. 

2. Να επαναλειτουργήσουν ΟΛΟΙ οι Τοµείς και ΟΛΕΣ οι Ειδικότητες στα 

Επαγγελµατικά Λύκεια και να επιστρέψουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία τους. 

3. Να επαναλειτουργήσουν οι Επαγγελµατικές Σχολές στο τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

4. Να ανασταλεί η λειτουργία των Σ.Ε.Κ. Όχι 15χρονα παιδιά στην ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 

Μάθηση, στην Κατάρτιση και στη Μαθητεία. 

5. Το ΕΠΑ.Λ. και το 4ο έτος του, ανήκουν στη ∆ευτεροβάθµια Τυπική Εκπαίδευση. 

Πρακτική άσκηση για τους πτυχιούχους µαθητές µας σε πραγµατικές συνθήκες 

αµειβόµενης και ασφαλισµένης εργασίας. 

6. ∆ιορισµοί µονίµων εκπαιδευτικών για την πλήρωση ΟΛΩΝ των οργανικών κενών. 

7. Άµεση και επαρκής χρηµατοδότηση για την Παιδεία. 

8. Κατάργηση του αντιπαιδαγωγικού Ν. 4186/2013. 

9. Νέο Νόµο, αποκλειστικά για την ανώτερη δευτεροβάθµια Τ.Ε.Ε. 

Οι καταστροφικοί σχεδιασµοί των Μνηµονίων θα ακυρωθούν. 

Το ∆ΙΚΑΙΟ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και του ΛΑΟΥ 

ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

–– 


