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- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη συµµετοχή του κλάδου µας στην Πανεργατική – 
Πανυπαλληλική κινητοποίηση που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη, 17/3/05. 
 Στο πλαίσιο αυτό συµµετέχουµε στη στάση εργασίας τις τρεις (3) τελευταίες 
ώρες του πρωινού κύκλου και τις τρεις (3) πρώτες του απογευµατινού. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να συµµετάσχουν στα 
συλλαλητήρια που διοργανώνονται στις 17/3/05 σε πολλές πόλεις της χώρας. 
 Ένα χρόνο µετά τις εκλογές και την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση 
εφαρµόζεται µια πολιτική σε πολύ σηµαντικά ζητήµατα (οικονοµικά, δηµόσια διοίκηση, 
εκπαίδευση, κ.ά.) µε αντικοινωνικά χαρακτηριστικά. 
 Ο  πλασµατικός, στην ουσία, προϋπολογισµός του 2005 που  ψηφίστηκε στη Bουλή 
είναι ένα ακόµη “αποκαλυπτικό ντοκουµέντο” του νεοφιλελεύθερου πυρήνα της πολιτικής 
της κυβέρνησης, ο οποίος δεν µπορεί να συγκαλυφθεί µε τα διάφορα επικοινωνιακά 
τεχνάσµατα. H καθήλωση -έως και ονοµαστική ποσοστιαία µείωση- των εκπαιδευτικών 
δαπανών (το 5% επί του AEΠ µετατίθεται για το τέλος της κυβερνητικής τετραετίας!), η 
δραστική περικοπή των δηµόσιων δαπανών, οι µηδενικές, στην ουσία, “αυξήσεις” για το 
2005 σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις του φορολογικού νόµου, τις ρυθµίσεις του νέου νόµου 
για τον “επαναπατρισµό” κεφαλαίων  («ξέπλυµα» βρώµικου χρήµατος) και τη σκανδαλώδη 
και προκλητική, για το λαϊκό αίσθηµα, παραγραφή τεράστιων οφειλών µεγάλων 
επιχειρήσεων προς το δηµόσιο-οφειλών λόγω διαπιστωµένης φοροαποφυγής και 
φοροκλοπής- καταδεικνύουν τις κυβερνητικές προτεραιότητες. 
 Για µια ακόµη χρονιά  ο προϋπολογισµός για την παιδεία κατατάσσει τη χώρα µας 
στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,58 % του ΑΕΠ έναντι 5% Μέσου Όρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και επίσης, όπως δείχνουν οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ, πολύ χαµηλά και 
σε παγκόσµιο επίπεδο. Το ποσοστό αυτό (3,58% το 2005 έναντι 3,61% το 2004) είναι από τα 
χαµηλότερα ποσοστά επί του ΑΕΠ στη διάρκεια  της τελευταίας 20ετίας. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, η εισοδηµατική πολιτική για το 2005, 
µε την οποία κλιµακώνεται η πολιτική λιτότητας σε βάρος των εργαζόµενων και των 
συνταξιούχων του ∆ηµοσίου. Η εξαγγελία για «αυξήσεις» 3,6% στους βασικούς µισθούς 
σηµαίνει, ουσιαστικά, µείωση του εισοδήµατος και της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών 
µας. Και αυτό, γιατί η εισοδηµατική πολιτική στην πραγµατικότητα υπολείπεται ακόµα και 
αυτού του επίσηµου πληθωρισµού!  
 Ταυτόχρονα, είναι προκλητικό και εξοργιστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση «ξέχασε» 
τη ρητή και σαφέστατη προεκλογική δηµόσια δέσµευσή της όσον αφορά την αυτονόητη 
υποχρέωση της πολιτείας για τη «χορήγηση των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς»,  µε 
συνέπεια να συνεχίζεται και γι’ αυτό το λόγο η αδικία σε βάρος µας. 

Το αίτηµά µας, να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας, γίνεται σήµερα 
περισσότερο επίκαιρο. ∆εν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε ο έλληνας καθηγητής να 
αµείβεται µε το 50%  του  µέσου όρου των µισθών των καθηγητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ο κλάδος µας ήταν πάντα και παραµένει αντίθετος µε πολιτικές που κατανέµουν το 
εισόδηµα υπέρ των υψηλών εισοδηµατικά κοινωνικών τάξεων και σε βάρος των 
εργαζόµενων, των µισθωτών και των συνταξιούχων, που µειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες 
για την παιδεία, την υγεία και την πρόνοια, που διευρύνουν τις υφιστάµενες σε βάρος µας  ως 
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εργαζόµενων ανισότητες, γεγονός που προκύπτει και από τη σύγκριση µε τους εργαζόµενους 
σε άλλες χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να συµµετάσχουν στις 
κινητοποιήσεις για να διεκδικήσουµε την ικανοποίηση των παρακάτω αιτηµάτων: 

 
• Aύξηση της χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης στο 5% επί του AEΠ το 2005. 

Aύξηση 25% στις αποδοχές µας. Χορήγηση των 176 ευρώ και στους 
εκπαιδευτικούς.  
Μη σύνδεση του µισθού και βαθµού µε την απόδοση – αξιολόγηση.  
Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές  
Εξετάσεις, το  ωροµίσθιο και την αµοιβή για υπερωριακή απασχόληση. 

• ∆ιορισµός όλων των αναπληρωτών που είχαν 18 µήνες δηµόσια εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία στις 30 Iουνίου 2004. Κατάργηση της εργασιακής σχέσης του 
ωροµισθίου.  

• Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής ∆ηµόσιας και ∆ωρεάν εκπαίδευσης. 
Ουσιαστική αντισταθµιστική εκπαίδευση. Εξασφάλιση χρηµατοδότησης (για 
ενισχυτική, Π.∆.Σ, υπερωρίες κ.λπ.) και αναθεώρηση της Υπουργικής 
Απόφασης για την Π.∆.Σ.  

• Άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ µε βάση τις αρχές που έχει 
υιοθετήσει η ΟΛΜΕ (απόφαση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ  της 6-10-2004).  

• Άµεση καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης µε ταυτόχρονη απαλλαγή από τα 
διδακτικά καθήκοντα.  

• Άµεση διαµόρφωση και εφαρµογή θεσµικού πλαισίου επιλογής των 
διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις αρχές της 
αξιοκρατίας, της διαφάνειας και  της αντικειµενικότητας. Καµιά παράταση της 
θητείας των προσωρινών διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων.  

• 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  Λυκείων.  

• Πλήρης σύνταξη µε 30 χρόνια υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη ρεαλιστική  πρόταση 
της Οµοσπονδίας µας.  

 
ΌΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΠΑΝΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ 

ΠΕΜΠΤΗ, 17/3/05 ΣΤΙΣ 1 µ.µ. ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 
(προσυγκέντρωση της ΟΛΜΕ στη συµβολή των οδών Πατησίων και Ιουλιανού) 

 

 
 
 
 

    
 
  


