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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΛΕΣΜΑ 
  
  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί  όλους τους συναδέλφους να συµµετάσχουν στην 24ωρη απεργία  

της Α∆Ε∆Υ την Πέµπτη,  20/11/03. 
Καλεί, όλους τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου στο Πανεκπαιδευτικό -

Πανυγειονοµικό συλλαλητήριο την Πέµπτη, 20/11/03 στις 12 το µεσηµέρι στον Πεζόδροµο της 
Κοραή. 

Με τη  συµµετοχή µας στην Απεργία και τα συλλαλητήρια θα απαιτήσουµε για µια ακόµη
φορά να δοθούν λύσεις στα οικονοµικά, εργασιακά και εκπαιδευτικά µας αιτήµατα. 

Η άµεση κινητοποίηση όλων µας είναι αναγκαία, καθώς η κυβέρνηση ψήφισε την 
προηγούµενη εβδοµάδα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής και πρόκειται τις
επόµενες µέρες να φέρει στην ολοµέλεια το νέο µισθολόγιο της αντιδραστικής εργασιακής
αναδιάρθρωσης, του επισφαλούς µισθού, της χειραγώγησης και της λιτότητας. 

Με το «νέο µισθολόγιο» διατηρείται και αναπαράγεται η πολιτική λιτότητας σε βάρος των
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, διατηρούνται εκτός βασικών µισθών τα επιδόµατα καθώς και οι ειδικοί
λογαριασµοί, µε αποτέλεσµα να φαλκιδεύονται τα επίπεδα µισθών και συντάξεων, θεσµοθετείται η 
τριχοτόµηση των αποδοχών σε βασικό µισθό, κίνητρο απόδοσης και επίδοµα εξωδιδακτικής 
απασχόλησης, ενώ δεν χορηγείται το ποσόν των 176 Ευρώ σε όσους κλάδους δεν έχει δοθεί. 

Οι πραγµατικές αυξήσεις που προβλέπονται για το 2004, διαψεύδοντας την υποσχεσιολογία  
της κυβέρνησης, δεν καλύπτουν τις απώλειες  του εισοδήµατός µας και είναι σε µεγάλη απόσταση
από το αίτηµά µας για αξιοπρεπείς µισθούς. 

 Η κυβέρνηση καταργεί κατακτήσεις από τις µεγάλες απεργίες του κλάδου µας του 1988 και 
του 1997, και ειδικότερα  την καθολική χορήγηση στους εκπαιδευτικούς του κινήτρου απόδοσης, 
που προβλεπόταν από το ισχύον µισθολόγιο, συνδέοντάς το τώρα µε την αξιολόγηση και την
απόδοση. Επιχείρησε, επίσης, να καταργήσει την ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή του
επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθηλώνοντάς το στα 302 ευρώ. Κάτω από τις 
αντιδράσεις και την πίεση του εκπαιδευτικού κινήµατος η κυβέρνηση υποχώρησε και στο τελικό
σχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή επανέφερε τη σχετική διάταξη της αναπροσαρµογής του.  
            Με το νοµοσχέδιο περιορίζεται το διάστηµα αναδροµικής καταβολής των οικογενειακών
επιδοµάτων στους 16 µήνες. Επίσης, καθηλώνονται τα οικογενειακά επιδόµατα και το ωροµίσθιο
στα επίπεδα που καθορίστηκαν το 1996.  

 Τέλος, αφαιρείται και αυτή ακόµα η µικρή δυνατότητα για συλλογικές διαπραγµατεύσεις και
υπογραφή συλλογικής σύµβασης  που απορρέει από το ν. 2738/99  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους, µόνιµους, αναπληρωτές, ωροµίσθιους 
και αδιόριστους, να δώσουν το παρών στις κινητοποιήσεις της 20/11/03. 
            Το τελευταίο διάστηµα γίναµε µάρτυρες αρνητικών αλλαγών στον τοµέα των διορισµών. Το 
ΥΠΕΠΘ στο όνοµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και των περικοπών, την ώρα που η σπατάλη του 
δηµόσιου χρήµατος (Ολυµπιάδα κ.τ.λ.) παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, άφησε τα σχολεία χωρίς 
προσωπικό, κατακερµάτισε τα ωράρια, υποχρέωσε αναπληρωτές να προσληφθούν ως ωροµίσθιοι 
και τους µονίµους σε υπερωρίες και προσπάθησε, αυθαιρετώντας, να τροµοκρατήσει τους 
διευθυντές. 
   Την ίδια ώρα προχωρούσε σε συµπτύξεις τµηµάτων, και µάλιστα σε περιοχές ευπαθείς και 
υποβαθµισµένες (π.χ. δυτικές συνοικίες της Αθήνας κ.ά.), αθετούσε για µια ακόµη φορά τις 
υποσχέσεις για 25 µαθητές ανά τµήµα και εξόντωνε οικογένειες αναγκάζοντας εκπαιδευτικούς να
εκπατριστούν χιλιόµετρα µακριά για 5-6 διδακτικές ώρες.  
   Ο κλάδος µας, µε βαθιά αίσθηση αλληλεγγύης και υπερηφάνειας, δεν έµεινε µε σταυρωµένα τα 
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χέρια. Αγωνιστήκαµε αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο (απεργίες, διαβήµατα, παραστάσεις, 
ανακοινώσεις, δικαστικά µέσα κ.τ.λ.) για να ανοίξει νέος κύκλος διορισµών µε βάση την
προϋπηρεσία. Αρνηθήκαµε υπερωρίες, είπαµε όχι στις συµπτύξεις τµηµάτων και τις εξώσεις
µαθητών, υποστηρίξαµε τα αιτήµατα για «25 µαθητές ανά τµήµα» και για πλήρη εργασιακά 
δικαιώµατα για τους αναπληρωτές. 

Καλούµε και τώρα όλο τον κλάδο, από οποιαδήποτε θέση ευθύνης, να στρατευθεί στον 
αγώνα για να καλυφθούν τα κενά, να καταργηθεί το ωροµίσθιο, να γίνουν διορισµοί, να υπάρξει 
επιτέλους στοιχειωδώς εύρυθµη λειτουργία στα σχολεία.            Οι Οµοσπονδίες ΟΛΜΕ, ΠΟΕ∆ΗΝ, 
ΕΙΝΑΠ και ΟΕΝΓΕ αποφασίσαµε να συνεργαστούµε  για να αντιδράσουµε  στη συνεχή και 
εντεινόµενη υποβάθµιση της δηµόσιας υγείας και της δηµόσιας εκπαίδευσης που παρέχονται
σήµερα στη χώρα µας, καθώς και των εργαζοµένων σε αυτούς τους τοµείς. Κοινό στοιχείο που µας 
ενώνει είναι η ριζική αντίθεσή µας στις ακολουθούµενες πολιτικές στην υγεία και την εκπαίδευση, 
πολιτικές που επισωρεύουν σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία των αντίστοιχων θεσµών, 
επιδεινώνουν την οικονοµική κατάσταση και την κοινωνική θέση των  εργαζοµένων στους χώρους της 
υγείας και της παιδείας και σε τελική ανάλυση υπονοµεύουν το µέλλον της κοινωνίας µας. 

Καλούµε όλους τους συναδέλφους στον  αγώνα:  
•        για τη διαφύλαξη του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα και την αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών της υγείας και της παιδείας 
•        για τη γενναία αύξηση των κρατικών δαπανών 
•        για ουσιαστικές αυξήσεις των αποδοχών και άµεση πρόσληψη του αναγκαίου µόνιµου

προσωπικού. 
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ της 20ης /11/03 για να διεκδικήσουµε: 

•        5% του ΑΕΠ για την παιδεία για το 2004. 
•        25% αυξήσεις στις αποδοχές µας και ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς

µισθούς. 
•        Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη, µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- αξιολόγηση. 
•        Όχι στο νέο µισθολόγιο της λιτότητας και του επισφαλούς µισθού. 
•        Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας. 
•        Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά  και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για τους αναπληρωτές -

12µηνη σύµβαση εργασίας - να µην απολυθεί κανείς αναπληρωτής - διορισµό όλων των 
αναπληρωτών µετά από τρεις συµβάσεις (ανώτατο όριο), µε βάση την προϋπηρεσία τους. 

•        Σεβασµό στα εργασιακά µας δικαιώµατα και πλήρη παιδαγωγική ελευθερία και 
δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση όλου του πλαισίου (νόµος 2986, 
«καθηκοντολόγιο») µε το οποίο επιχειρείται να χειραγωγηθεί ο εκπαιδευτικός. Όχι στην 
αξιολόγηση–χειραγώγηση. Όχι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων µέσω της
αξιολόγησης των σχολικών µονάδων. Οργανώνουµε συλλογικές αντιστάσεις στην πράξη, 
ώστε να µη δεχτούµε κανέναν αξιολογητή στην τάξη. 

•        Ετήσια επιµόρφωση µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. 
•        Καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα σε Γυµνάσιο-Λύκειο, 20 µαθητών 

στις κατευθύνσεις του Λυκείου και στα ΤΕΕ, και 10 µαθητών ανά καθηγητή στα 
εργαστήρια των ΤΕΕ, των Γυµνασίων και των Λυκείων. 

•        Κατάργηση των νόµων 2525/97 και 2640/98. 
•        Χορήγηση  του ποσού των 176 Ευρώ και στους καθηγητές. 

  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                        Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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