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Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338 Αθήνα, 18/2/03
Α.Π.:1425
ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των
ΕΛΜΕ

Θέµα: Κοινές πρωτοβουλίες των Εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών
(∆ΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΠΟΣ∆ΕΠ) και της Συνοµοσπονδίας Γονέων (ΑΣΓΜΕ), ενόψει της
συνόδου των Υπουργών Παιδείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1 και 2 Μάρτη 2003)
Συνάδελφοι,ες
Στις 1 και 2 Μάρτη 2003 πραγµατοποιείται στην Αθήνα η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Παιδείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπως ήδη γνωρίζετε η ΟΛΜΕ προχωρεί σε συντονισµό µε τις άλλες
εκπαιδευτικές οµοσπονδίες (∆ΟΕ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΠΟΣ∆ΕΠ) και τη Συνοµοσπονδία Γονέων
(ΑΣΓΜΕ), στην πραγµατοποίηση συλλαλητηρίου και αντισυνόδου µε στόχο την υπεράσπιση του
∆ηµόσιου και ∆ωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και στην Ε.Ε. την έκφραση της αντίθεσης της
εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας µας στις πολιτικές της αγοράς που προωθούνται στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριµένα θα οργανωθούν από κοινού µε τις άλλες οµοσπονδίες:
1. Πανεκπαιδευτικό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 28 Φεβρουαρίου 2003 στις
13.00 µ.µ. στο Σύνταγµα, στην Αθήνα
2. Αντισύνοδος των εκπαιδευτικών φορέων, για να συζητηθούν τα µείζονα
εκπαιδευτικά ζητήµατα. (Η ηµέρα, ο τόπος και ο χρόνος πραγµατοποίησής της, θα
σας ανακοινωθούν σε λίγες ηµέρες).

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ
α) Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας (11 π.µ. - 2 µ.µ. και 2 µ.µ. 5 µ.µ.) στις 28 Φεβρουαρίου 2003, για να διευκολυνθεί η συµµετοχή των καθηγητών στο
συλλαλητήριο της Αθήνας. Για τον ίδιο λόγο καλούµε τις τοπικές ΕΛΜΕ να αποφασίσουν την
κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας (8 π.µ. – 11 π.µ. και 5 µ.µ. – 8 µ.µ.).
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β) Καλούµε τα ∆Σ των ΕΛΜΕ να οργανώσουν την συµµετοχή στο συλλαλητήριο, των
καθηγητών από όλη την Ελλάδα µε πούλµαν και σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους
διδασκαλικούς συλλόγους και τους συλλόγους ∆ΕΠ των τοπικών Πανεπιστηµίων. Παράκληση τα
∆Σ των ΕΛΜΕ να ενηµερώσουν έγκαιρα την ΟΛΜΕ για τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών της
περιοχής τους.
γ) Θα εκδοθούν αφίσα για το συλλαλητήριο και διακήρυξη των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών. Η
αφίσα θα είναι έτοιµη την Πέµπτη 20/2/03. Θα αποσταλεί στις ΕΛΜΕ της περιφέρειας και θα
διανεµηθεί στους εκπροσώπους των ΕΛΜΕ του λεκανοπεδίου στη σύσκεψη της ίδιας ηµέρας.
δ) Θεωρούµε αναγκαίο τα ∆Σ των ΕΛΜΕ να ενηµερώσουν τα 15µελή µαθητικά συµβούλια των
σχολείων της περιοχής τους για τους στόχους της παραπάνω κινητοποίησης.
ε) Το ∆Σ της ΟΛΜΕ έχει ζητήσει τη στήριξη του συλλαλητηρίου και της αντισυνόδου από την
ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ. Θα σας ενηµερώσουµε έγκαιρα για τις αποφάσεις τους.
στ) Για την καλύτερη οργάνωση και επιτυχία των παραπάνω το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί τα ∆Σ των
ΕΛΜΕ της Αττικής σε σύσκεψη, την ΠΕΜΠΤΗ 20/3/03, στις 8 µ.µ. στα γραφεία της ΟΛΜΕ.
Το πλαίσιο των εκπαιδευτικών φορέων ενόψει των κινητοποιήσεων
Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες κατέληξαν στο παρακάτω κοινό πλαίσιο:
Αγωνιζόµαστε για:
• Να στηριχθεί ουσιαστικά και αποφασιστικά η αναβάθµιση της ∆ηµόσιας και
∆ωρεάν εκπαίδευσης.
• Να αυξηθεί το ποσοστό δαπανών για την παιδεία από το 3,5% τουλάχιστον στο 5%
επί του ΑΕΠ (15% επί του Κρατικού Προϋπολογισµού) και για την έρευνα από το 0,6%
στο 1,5% επί του ΑΕΠ.
• Να µην εφαρµοστούν πολιτικές της αγοράς που προωθούν το “πανεπιστήµιο –
επιχείρηση” και το “σχολείο – επιχείρηση”.
• Να µην εφαρµοστεί η νεοφιλελεύθερη στρατηγική στον χώρο της παιδείας, όπως
αυτή εκφράστηκε στη Σύνοδο της Μπολόνια και σε όσες συνόδους ακολούθησαν. Να
διατηρηθεί ο βασικός τετραετής κύκλος σπουδών και να προστατευθεί ο ακαδηµαϊκός
χαρακτήρας των Πανεπιστηµίων.
•

Να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί επιστηµονικά, οικονοµικά και επαγγελµατικά.

• Να προωθηθεί και να θεσµοθετηθεί 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (συν 2χρονη
προσχολική). Να εξασφαλιστεί ο αυτόνοµος µορφωτικός της χαρακτήρας.
•

Γενική µόρφωση και εργασία για όλους.

Τις επόµενες ηµέρες θα σας σταλεί η κοινή διακήρυξη.
Συνάδελφοι,σες
Λόγω της µεγάλης σηµασίας των εκδηλώσεων αυτών (συλλαλητήριο και "αντισύνοδος"), που έχουν
ως στόχο να αναδείξουν το θέµα της παιδείας και της εκπαιδευτικής πολιτικής που αγωνιζόµαστε να
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εφαρµοστούν στη χώρα µας και την Ε.Ε., καθώς και να εκφράσουµε την αντίθεσή µας στην
ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική, σας καλούµε να συµβάλετε µε όλες σας τις δυνάµεις στην
επιτυχία τους.
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