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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 13ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  ΟΛΜΕ 
                                                                                  

 Συναδέλφισσες/–οι, 
 

Το 13ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας µας πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη περίοδο για 
τις πολιτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις της  χώρας. 

Η επίθεση του νεοφιλελευθερισµού στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσµο 
κλιµακώνεται. Σε παγκόσµιο επίπεδο η ανισότητα, η φτώχεια, η αύξηση της 
εκµετάλλευσης, οι πολεµικές επεµβάσεις, η οικολογική καταστροφή είναι οι συνέπειες 
µιας νέας βαρβαρότητας, που επικαθορίζει η κυριαρχία των ΗΠΑ, των υπερεθνικών 
µονοπωλίων, του ΟΟΣΑ και του ∆.Ν.Τ. Στην Ευρώπη ο ανταγωνισµός αναγορεύεται σε 
κυρίαρχο στόχο και, για να προωθηθεί, δίνεται βάρος στις διαρθρωτικές πολιτικές 
(απελευθερώσεις αγορών, ιδιωτικοποιήσεις, πολιτικές αγοράς εργασίας), αφού η 
δηµοσιονοµική και η νοµισµατική πολιτική θεωρούνται «κλειδωµένες». Η στρατηγική της 
Λισσαβόνας αποτελεί το σύγχρονο εργαλείο αντεργατικών αναδιαρθρώσεων, ώστε να 
αποδοµηθεί ό,τι απέµεινε από το κοινωνικό µοντέλο, το πρότυπο απασχόλησης καθώς και 
το ρυθµιστικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας, και να διασφαλιστεί φτηνή εργατική 
δύναµη για το κεφάλαιο. Η επίθεση επεκτείνεται και στα ατοµικά δικαιώµατα και 
ελευθερίες. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι γενικές κατευθυντήριες 
γραµµές της λεγόµενης «ευέλικτης ασφάλειας» (flexicurity). Άµεσο στόχο των ρυθµίσεων 
αυτών αποτελεί η διεύρυνση των ευέλικτων µορφών  εργασίας, που θα συνοδεύονται από 
ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώµατα  µε παράλληλη υπόσκαψη των ΣΣΕ και κυρίως 
των όποιων όρων προστασίας από τις απολύσεις.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω ευρύτερων πολιτικών προωθούνται και στη χώρα µας οι 
νεοφιλελεύθερες διαρθρωτικές αλλαγές, από όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας 
τουλάχιστον εικοσαετίας. Η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί ζωτικής σηµασίας  δηµόσια αγαθά, 
ενώ η σκληρή λιτότητα, η καλπάζουσα ακρίβεια, η απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων 
και η ανεργία διευρύνουν  τις κοινωνικές ανισότητες. Με την αποτυχηµένη, µέχρι τώρα, 
απόπειρά της να αναθεωρήσει το Σύνταγµα επιχείρησε να ξεφορτωθεί τη δηµοκρατική 
κληρονοµιά της Μεταπολίτευσης, που αποτελεί «εµπόδιο» στα σχέδιά της, σύµφωνα µε 
γνωστή αποστροφή της Υπ. Παιδείας κας Μ. Γιαννάκου.  

Στο χώρο της εκπαίδευσης και µε επίκεντρο κυρίως τα Πανεπιστήµια η πολιτική αυτή 
εκφράστηκε µε την προσπάθεια για την  αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος 
(ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστηµίων) και την επιβολή του νέου «νόµου – πλαίσιου» για τα 
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. Η προσπάθεια αυτή µε ευθύνη της Κυβέρνησης συνοδεύτηκε από την 
καλλιέργεια κλίµατος ιδιαίτερης οξύτητας και την επίδειξη πρωτοφανούς αυταρχισµού και 
αστυνοµικής βίας.  

Από το Μάη του 2006 µέχρι σήµερα, η ελληνική κοινωνία βρέθηκε µπροστά σε ένα 
µεγαλειώδες και συγκλονιστικό εκπαιδευτικό κίνηµα, που έχει ήδη γράψει µια από τις 
σηµαντικές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Ήταν οι δεκάδες χιλιάδες 
φοιτητές, µαθητές και εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην ανάπτυξη ενός πολύµορφου, 
ριζοσπαστικού, µαχητικού, µαζικού και µε αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά αυτονοµίας 
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κινήµατος αντίστασης στις αντιεκπαιδευτικές κυβερνητικές επιλογές, που υπονοµεύουν τη 
∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση και περιορίζουν δραστικά το καθολικό κοινωνικό δικαίωµα 
στη µόρφωση. 

Το πανεκπαιδευτικό αυτό κίνηµα, που σηµάδεψε όχι µόνο τις εκπαιδευτικές, αλλά σε 
ένα βαθµό και τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, επέδειξε τα κινηµατικά αντανακλαστικά 
του απέναντι στις προκλήσεις της συγκυρίας, την αντοχή, την ισχύ και την 
αποτελεσµατικότητά του, παρά τους αρνητικούς πολιτικούς συσχετισµούς, µαταιώνοντας 
ουσιαστικά την αντιδραστική αναθεώρηση του άρθρου 16, που τέθηκε µε πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης και είχε αρχικά και τη συναίνεση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η 
ανατροπή, ουσιαστικά, από το κίνηµα της πιο σηµαντικής για τους κυρίαρχους κύκλους 
«µεταρρύθµισης» δηµιούργησε επιπλέον προϋποθέσεις ακύρωσης στην πράξη του «νόµου 
- πλαίσιου» για τα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ µε την πλήρη απονοµιµοποίησή του στη συνείδηση του 
λαού µας.  

Η εµπειρία από το µεγαλειώδη  αυτόν αγώνα είναι πολύτιµη παρακαταθήκη για όλους 
και ιδιαίτερα για τον κλάδο µας, που στο Συνέδριό του καλείται να αποφασίσει και την 
περαιτέρω οργάνωση αγώνων, προκειµένου να αποτρέψει τις νεοφιλελεύθερες 
αναδιαρθρώσεις που επιχειρούν να επιβάλουν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση οι ίδιες 
δυνάµεις.  

Ξεχωριστή θέση στην πορεία αυτού του παρατεταµένου αγώνα κατέχει η µεγάλη σε 
διάρκεια, µαχητικότητα και ένταση απεργία των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης το Φθινόπωρο του 2006. Η αγωνιστική συµπαράταξη του κλάδου µας, παρά 
την καθυστερηµένη  χρονικά απεργιακή εµπλοκή του και  την προφανή έλλειψη της 
αναγκαίας εσωτερικής  συσπείρωσης και κατάλληλης προετοιµασίας για να επιτευχθεί 
ικανή συσπείρωση στο εσωτερικό του, µε κυρίαρχη την πολιτικοσυνδικαλιστική ευθύνη 
του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αλλά και των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ, συνέβαλε ουσιαστικά στην 
προσπάθεια διαµόρφωσης του κοινού πανεκπαιδευτικού αγώνα. ∆ηµιουργήθηκε έτσι στην 
πράξη ένα ισχυρό µαχητικό κίνηµα, που τα µηνύµατά του για γενναία χρηµατοδότηση της 
εκπαίδευσης, για δηµόσια και δωρεάν παιδεία και αξιοπρεπείς µισθούς απλώθηκαν παντού 
και τα αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία. 

Ο αγώνας αυτός, συνεπώς, ήταν αποτελεσµατικός τόσο στο κοινωνικό όσο και στο 
πολιτικό πεδίο, καθώς τροφοδότησε την ελληνική κοινωνία µε τις µεγάλες ηθικές αξίες της 
αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της αγωνιστικής στάσης ζωής, παρά το γεγονός ότι δεν 
είχε ορατά και άµεσα υλικά αποτελέσµατα στο στενά συνδικαλιστικό πεδίο.  

Αυτό που είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλες τις ζωντανές-µάχιµες δυνάµεις του 
συνδικαλιστικού κινήµατος είναι ότι η υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης σε όλους 
τους τοµείς (χρηµατοδότηση, οργάνωση, στελέχωση, περιεχόµενο, λειτουργία, υποδοµές) 
έχει φτάσει σε οριακό σηµείο. Οι πολιτικές της συστηµατικής απαξίωσης των 
εκπαιδευτικών και του δηµόσιου σχολείου έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη 
µόρφωση της νέας γενιάς σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Αυτή την αντιλαϊκή πορεία 
έχουµε υποχρέωση να αναχαιτίσουµε, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τους όρους για µια 
προοδευτική, δηµοκρατική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Οι καιροί δεν µπορούν πλέον να 
περιµένουν. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 
Βασικό άξονα της πολιτικής της ΟΛΜΕ στα οικονοµικά αποτελεί η διεκδίκηση 

µισθολογικών αυξήσεων, ώστε να ικανοποιηθεί το κεντρικό και επίκαιρο αίτηµα «να 
ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας». 

∆ιεκδικούµε ένα νέο µισθολογικό καθεστώς, που θα εξασφαλίζει στον/την  
εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να ασκεί απερίσπαστος/-η το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό 
του/της έργο ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  Να έχει επαρκή και διαρκή 
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πρόσβαση στη βιβλιογραφία και τις εξελίξεις στους τοµείς της επιστήµης,  της 
Παιδαγωγικής και της ∆ιδακτικής. Να υποστηρίζεται ουσιαστικά η συνεχής παρουσία και 
συµµετοχή του/της στα πολιτιστικά δρώµενα και να µπορεί να αποχωρήσει από την 
υπηρεσία όσο είναι ακόµα σε βιολογική και πνευµατική ακµή. 

Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων -εισοδηµατικές, φορολογικές, ακρίβεια-  σε 
συνδυασµό µε τον αντιλαϊκό και ανάλγητο τρόπο αντιµετώπισης των αιτηµάτων της 
απεργίας µας, και η ουσιαστική εξαίρεσή µας από την καταβολή των 176 ευρώ, όπως και η 
παραποµπή των οικονοµικών αιτηµάτων µας στο αόριστο µέλλον µέσω και του νέου 
µισθολογίου των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων, κάνουν ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη του 
αγώνα για την οικονοµική µας αναβάθµιση. ∆εν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε να 
βρίσκονται οι µισθοί µας στο 50%  του  µέσου όρου των µισθών των καθηγητών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η εισοδηµατική πολιτική  και ο προϋπολογισµός του 2007 φέρνουν νέα λιτότητα για 
τους εκπαιδευτικούς και ευρύτερα για τους µισθωτούς του ∆ηµοσίου. Οι αυξήσεις που 
δόθηκαν είναι οριακά στο ύψος του επίσηµου πληθωρισµού («αυξήσεις» 3,5% επί του 
βασικού µισθού), αλλά στην πραγµατικότητα  αντιστοιχούν στο 2% περίπου επί του 
συνόλου των αποδοχών. Αυτό µεταφράζεται σε πραγµατική µείωση των αποδοχών µας, η 
οποία, τελικά, γίνεται ακόµη µεγαλύτερη, αν συνδυαστεί µε τη µη τιµαριθµοποίηση της 
φορολογικής κλίµακας. 

Ο κλάδος µας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την άµεση καταβολή του επιδόµατος των 
176 ευρώ και του συνόλου των αναδροµικών, όπως ορίζει µε σαφή και κατηγορηµατικό 
τρόπο η πρόσφατη απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
 
∆ιεκδικούµε:  
 

 Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 
ευρώ συνολικές καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο (εισαγωγικό µισθολογικό 
κλιµάκιο) 
 Η σχέση εισαγωγικών προς καταληκτικές αποδοχές να διαµορφωθεί στο 1 / 2,5  
  Όχι στη σύνδεση µισθού µε την αξιολόγηση – απόδοση 
  Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη 
  Ενσωµάτωση του κινήτρου απόδοσης στο βασικό µισθό.  
  Να καταργηθούν οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις χορήγησης του κινήτρου 
απόδοσης για όσο αυτό διατηρείται, ώστε να σταµατήσει σε κάθε περίπτωση η 
περικοπή του 
 ∆ιπλασιασµό των οικογενειακών επιδοµάτων 
 Τιµαριθµοποίηση φορολογικής κλίµακας αναδροµικά από το 1992 µε 
αφορολόγητο όριο τουλάχιστον τα 15.000 ευρώ 
 ∆ιπλασιασµό της ωροµίσθιας αποζηµίωσης και της αµοιβής για υπερωριακή 
απασχόληση των καθηγητών και σύνδεσή της (ως ποσοστό) µε τις συνολικές 
αποδοχές του εκπαιδευτικού 
 Αύξηση των αµοιβών των πάσης φύσεως εργασιών των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων 
 Αναγνώριση των χρόνων σπουδών όλων των καθηγητών για µισθολογική 
εξέλιξη (κατ’ αναλογία µε τη ρύθµιση που ισχύει για τους πτυχιούχους της 
ΑΣΕΤΕΜ /ΣΕΛΕΤΕ) 
 Επανακατάταξη των εκπαιδευτικών των παραµεθόριων περιοχών στα 
αντίστοιχα Μ.Κ. µε συνυπολογισµό διπλάσιου χρόνου προϋπηρεσίας (ν. 2085/92, 
1943/81) 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ 
 

Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατά µας βρίσκονται στο στόχαστρο των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΣΕΒ πιέζουν για νέες, δυσµενείς για τους εργαζόµενους 
παρεµβάσεις, µέσα από την παραπέρα µείωση των συντάξεων, την αύξηση των ορίων 
ηλικίας, τη φαλκίδευση της επικουρικής σύνταξης, την υποβάθµιση του δηµόσιου 
χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος και την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης.  

Ο κλάδος µας έχει δώσει µακροχρόνιους αγώνες για την υπεράσπιση των 
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων µας, που απειλούνται θανάσιµα από τις 
αδιαφανείς χρηµατιστηριακές πρακτικές και τα παιχνίδια που παίζουν οι διορισµένες από 
τις κυβερνήσεις διοικήσεις των Ταµείων.  
 Αγωνιζόµαστε για τη διασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα του ασφαλιστικού µας συστήµατος και την ακύρωση των νέων, επώδυνων 
αντιασφαλιστικών µέτρων.  
  
  
∆ιεκδικούµε: 
 

 Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας µε υπολογισµό 
της στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το µήνα αποχώρησης. 
 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. 
 Σε κάθε περίπτωση, πάγωµα των δυσµενών αλλαγών που πρόκειται να 
εφαρµοστούν από 1-1-2008 µε τη σταδιακή µείωση των συντάξεων (ν. 3029/02). 
 Οχι στις σχεδιαζόµενες νέες αντιασφαλιστικές ανατροπές. 
 Επιστροφή όλων των οφειλόµενων στα ασφαλιστικά ταµεία, που λεηλάτησαν 
οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και η εργοδοσία στη µεταπολεµική περίοδο µέχρι 
σήµερα. Τα αποθεµατικά των ταµείων να αξιοποιούνται µε σταθερές και 
σίγουρες αποδόσεις χωρίς κανένα ρίσκο και µεσάζοντες. Θέσπιση δικαιώµατος 
veto των εκπροσώπων των εργαζοµένων σε κάθε κρίσιµη απόφαση.  
 Κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των 
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
 Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια (χωρίς εξαγορά) ως 
χρόνος υπηρεσίας, τόσο για την κύρια σύνταξη όσο και για τα υπόλοιπα ταµεία, 
και για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά τις 31/12/1997 
 Αναγνώριση ως συντάξιµου χρόνου εργασίας όλων των χρονικών διαστηµάτων 
που µεσολαβούν µεταξύ δύο διαδοχικών συµβάσεων αναπληρωτών. 
 Πλήρη ιατροφαρµακευτική και υγειονοµική περίθαλψη. ∆ωρεάν περίθαλψη 
για οδοντιατρικά και φυσιοθεραπεία. ∆ωρεάν χορήγηση γυαλιών όρασης και 
φακών επαφής. 
 Αναπροσαρµογές της κύριας σύνταξης µε βάση τις αυξήσεις των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών. 
 Θεµελίωση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή 
ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, µε κατώτερο όριο 
σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. 
 Χορήγηση του συνόλου της σύνταξης του θανόντος υπαλλήλου στην 
οικογένειά του, όταν υπάρχουν ανήλικα ή άγαµα παιδιά, καθώς η σύνταξη 
αποτελεί κληρονοµικό δικαίωµα της οικογένειας.  Όταν δεν συντρέχουν οι 
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παραπάνω λόγοι, να χορηγούνται  τουλάχιστον τα 7/10 της σύνταξης του 
θανόντος συζύγου στον επιζώντα και στα τέκνα του εφ’ όρου ζωής. 
 Αναγνώριση ως συντάξιµου του χρόνου αδιοριστίας και των βασικών 
σπουδών σε ΑΕΙ - ΑΤΕΙ, των εκπαιδευτικών, εφόσον οι σπουδές αυτές 
αποτελούν τυπικό προσόν διορισµού. 
 Να θεωρείται συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας όλο το χρονικό 
διάστηµα της εκπαιδευτικής άδειας.  
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
 
Η προκλητική αµφισβήτηση και προϊούσα αναίρεση των κατακτηµένων 

εργασιακών δικαιωµάτων µας συνιστά ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα που 
απασχολούν τον κλάδο µας. Πολλοί συνάδελφοι καταδικάζονται σε εργασιακή 
αβεβαιότητα, περιπλάνηση και ανασφάλεια. Ο νόµος για τη διοίκηση της εκπαίδευσης και 
το «καθηκοντολόγιο» επιβάλλουν ένα ασφυκτικό διοικητικό πλαίσιο, µέσω του οποίου 
επιχειρείται η χειραγώγηση και η υποταγή του εκπαιδευτικού, ώστε να περιοριστεί σε ρόλο 
εκτελεστικού οργάνου της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.  

Οργανώνουµε τις συλλογικές µας αντιστάσεις σε κάθε απόπειρα εφαρµογής του 
πλαισίου αξιολόγησης – χειραγώγησης. Κανείς αξιολογητής στην τάξη. 

Η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση είναι ο χώρος της εκπαίδευσης που 
δοκιµάζεται περισσότερο από αυτές τις πολιτικές. Με την ψήφιση του ν. 3475/2006 για 
την ΤΕΕ το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ επιδεινώθηκε.   
 
∆ιεκδικούµε: 

 
 Ελεύθερες και γνήσιες Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στο ∆ηµόσιο σε όλα τα 
επίπεδα. Κατοχύρωση για τους καθηγητές του δικαιώµατος των ουσιαστικών 
κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας εφ’ όλης της ύλης. 
 Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση 
ολόκληρου του νοµοθετικού πλαισίου µε το οποίο επιχειρείται η «συµµόρφωση» 
- χειραγώγηση του εκπαιδευτικού. 
 Κατάργηση του «Καθηκοντολόγιου».  
 Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Όχι στην κοινωνική 
κατηγοριοποίηση των σχολείων µέσω της αξιολόγησης των σχολικών µονάδων. 
 Σταθερή και µόνιµη εργασία στην εκπαίδευση. ∆ιορισµοί σύµφωνα µε τις 
πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 Κατάργηση του θεσµού της εργασιακής σχέσης του ωροµισθίου αλλά και του 
αναπληρωτή  (εξαίρεση οι περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης). Στο 
ενδιάµεσο διάστηµα πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και 
12µηνη σύµβαση εργασίας για τους αναπληρωτές. 
 Άµεση µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες. 
 Αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων των αναπληρωτών-ωροµισθίων που 
εργάστηκαν στις σχολικές µονάδες που προσφέρουν µέχρι σήµερα 
∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα 
Υπουργεία. Μέχρι την υπαγωγή αυτών των σχολικών µονάδων στο ΥΠΕΠΘ, να 
δηµιουργηθεί ενιαίο σύστηµα διορισµών στην εκπαίδευση όλων των 
Υπουργείων και οι διορισµοί αυτοί να γίνονται µε βάση τη διαδικασία 
πρόσληψης και τοποθέτησης των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 



 6

 Κάθε πρόσληψη, από την επόµενη χρονιά, αναπληρωτή ή ωροµίσθιου 
καθηγητή/-τριας στη δηµόσια δευτεροβάθµια ή πρωτοβάθµια εκπαίδευση να 
πραγµατοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (πίνακα κατάταξης µε 
βάση την πραγµατική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δηµόσιες σχολικές µονάδες 
της δευτεροβάθµιας ή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) και, σε 
περίπτωση εξάντλησής του, από πίνακα µε βάση την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου. 
 Να θεσπιστεί µειωµένο ωράριο για τους καθηγητές/καθηγήτριες που είναι 
γονείς παιδιών µε αναπηρία πάνω από 67%, όπως ισχύει για όλους τους 
εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο τοµέα, στα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997. Η ανωτέρω µείωση του 
ωραρίου να ισχύει και για τους καθηγητές/-τριες που έχουν οι ίδιοι/-ιες 
αναπηρία πάνω από 67% ή έχουν υποστεί έµφραγµα µυοκαρδίου, έχουν 
υποβληθεί σε αγγειοπλαστική ή by pass εγχείρηση. 
 Να µειώνεται το ωράριο των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων µε 
συνυπολογισµό ολόκληρης της δηµόσιας προϋπηρεσίας, εφόσον έχει προσφερθεί 
µε το ίδιο πτυχίο, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι εκπαιδευτική ή όχι. Οι 3 
ώρες του µειωµένου ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων σε όλους τους τύπους 
σχολείων να αφαιρούνται από το ωράριο που έχει ήδη ο εκπαιδευτικός σύµφωνα 
µε τα χρόνια υπηρεσίας του. 
 Ριζική αλλαγή του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα µε κατάργηση των 
αυταρχικών διατάξεών του. 
 Οι αναθέσεις διδασκαλίας των µαθηµάτων να ρυθµίζονται µε επιστηµονικά 
και παιδαγωγικά κριτήρια. 
 Πρόσληψη και τοποθέτηση γραµµατέων, επιστατών και φυλάκων σε όλα τα 
σχολεία. 
 Να οργανωθούν σε συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ κατασκηνώσεις και παιδικοί 
σταθµοί για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, µε πρόβλεψη της αναγκαίας 
χρηµατόδοτησης. 
 Στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών µελών στα Υπηρεσιακά Συµβούλια να 
συµµετέχουν τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη των ΕΛΜΕ. 
 Να επαναφερθούν στο ΚΥΣ∆Ε οι αρµοδιότητες που του αφαιρέθηκαν 

(διορισµοί, αποσπάσεις στα ΑΕΙ, διοικητικές θέσεις κ.λπ.). 
 Να θεσµοθετηθούν µοριοδοτούµενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες 
αποσπάσεων (από νοµό σε νοµό, από σχολείο σε σχολείο, στον ΟΕΕΚ και τα 
ΙΕΚ, στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, σε διοικητικές θέσεις κ.λπ.). Όλοι οι εκπαιδευτικοί να 
λαµβάνουν τα µόρια της περιοχής στην οποία υπηρετούν και όχι αυτά της 
οργανικής τους θέσης εφόσον δεν υπηρετούν σε αυτή. 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ 

 
 Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να 
επιβάλει µια νεοφιλελεύθερης έµπνευσης αντιδραστική «µεταρρύθµιση» στο πνεύµα των 
κατευθύνσεων της «Λισαβόνας» και της «Μπολόνια». Το τελευταίο διάστηµα εντάθηκαν 
οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας σε όλες πλέον τις βαθµίδες 
της εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση έφτασε στο σηµείο να απειλεί µέχρι και µε πρόωρες 
εκλογές µε σηµαία τη «µεταρρύθµιση» στην εκπαίδευση, στην προσπάθειά της να 
κατασιγάσει τις µαζικές αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας - και όχι µόνο. 
Επρόκειτο όµως για µια «διάτρητη σηµαία» σε όλα τα ζητήµατα, από το θεµελιακό ζήτηµα 
της συνεχιζόµενης καθήλωσης-µείωσης των εκπαιδευτικών δαπανών, παρά τις 
προεκλογικές δεσµεύσεις, µέχρι το περιεχόµενο της σχολικής γνώσης και το βασικό 
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προσανατολισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως δοµείται από τα νέα µέτρα και τις 
σχετικές εξαγγελίες. 

Αποτέλεσµα αυτής της προωθούµενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής είναι η όξυνση 
των προβληµάτων της σχολικής στέγης. Εκφράζουµε την πλήρη αντίθεσή µας στο 
προβαλλόµενο µε νεοφιλελεύθερη κοµπορρηµοσύνη «µαγικό ραβδί» των Συµπράξεων 
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), για τη δήθεν άµεση αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της σχολικής στέγης και την ένταξή του επίσηµα στους σχεδιασµούς του 
ΟΣΚ. Στην ουσία πρόκειται για νέα εκχώρηση στο «κερδοσκοπικό» κατασκευαστικό 
κεφάλαιο, ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζεται η εµπορευµατική χρήση των σχολικών µονάδων 
για την «απόσβεση» της ιδιωτικής επένδυσης (υπόγεια parking, internet café στα ισόγεια 
κ.λπ.). 
 Η εκπόνηση νέων προγραµµάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων υπήρξε µια 
επώδυνη διαδικασία που δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα ειδικά στο Γυµνάσιο. Από την 
αρχή εκφράσαµε τη ριζική µας αντίθεση µε τις αυταρχικές, συγκεντρωτικές και 
αντιδηµοκρατικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.  
 Εκφράζουµε, επίσης, την αντίθεσή µας στην εκπαίδευση της αγοράς και των 
επιχειρήσεων, που προκρίνει στη θέση της µόρφωσης και της ολοκληρωµένης γνώσης την 
εκµάθηση δεξιοτήτων, τη συσσώρευση πληροφοριών και ασπόνδυλες γνώσεις. Τα νέα 
αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία καθώς και οι εκπαιδευτικές «καινοτοµίες», όπως η 
ευέλικτη ζώνη ή η ονοµαζόµενη διαθεµατικότητα, µε τον τρόπο που αυτές προωθούνται, 
είναι διαδικασίες που ευνοούν την κυριαρχία του «σχολείου της αγοράς». Απαίτησή µας 
είναι οι εταιρείες και οι χορηγοί να µην εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.   
 ∆εν πρέπει, επίσης, να παραλείψουµε να αναφερθούµε στην έκθεση του 
περιβόητου ΕΣΥΠ για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα πραγµατικά 
αντιδραστικό «ντοκουµέντο». Καλύπτει θέµατα από την καθιέρωση της «οικονοµικής 
αυτοτέλειας» των σχολικών µονάδων και των «οικονοµικών υποδιευθυντών» (µάνατζερ), 
µε ουσιαστικό στόχο την αυτοχρηµατοδότηση των σχολικών µονάδων, µέχρι τον 
πολλαπλασιασµό των εξετάσεων τύπου «Αρσένη» από τη Γ΄ Γυµνασίου σε όλο το Λύκειο, 
από την κυριαρχία των διαδικασιών αξιολόγησης µέχρι την «Ακαδηµία Εισαγωγικής 
Επιµόρφωσης» ως συστήµατος επιλογής για διορισµούς στην εκπαίδευση, αµφίβολης 
αξιοπιστίας και αποτελεσµατικότητας, και την επιβάρυνση της υποχρεωτικής παραµονής 
των εκπαιδευτικών στο σχολείο κατά 10 ώρες πέρα του διδακτικού ωραρίου. 

Το 2006-07 εφαρµόστηκε για πρώτη φορά ο αντιεκπαιδευτικός νόµος για την ΤΕΕ 
(ν. 3475/06) µε τις γνωστές, πλέον, αρνητικές συνέπειες για τη δευτεροβάθµια 
επαγγελµατική εκπαίδευση, τους µαθητές µας και τους συναδέλφους µας κλάδων και 
ειδικοτήτων. Τις συνέπειες αυτές έχουµε επανειληµµένα επισηµάνει, αναδείξει και 
καταγγείλει. Με Υπουργικές Αποφάσεις που υλοποιούν το νόµο αυτόν καταργούνται 
αρκετές ειδικότητες από τα ΕΠΑΛ, ενώ ταυτόχρονα τελούν ακόµη υπό κατάργηση  
σχολικές µονάδες της ΤΕΕ και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε εργασιακή ανασφάλεια 

Οι προτάσεις του κλάδου µας για τα την ΤΕΕ κινούνται σε εντελώς αντίθετη 
κατεύθυνση από τις επιλογές της Κυβέρνησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ν. 3475/06, 
του οποίου απαιτούµε την άµεση κατάργηση. Έχουµε επανειληµµένα καταγγείλει το 
Υπουργείο Παιδείας γιατί συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά τις τεκµηριωµένες προτάσεις 
του κλάδου µας. 

Επιβεβαιώνονται και από τις µέχρι σήµερα εξελίξεις οι εκτιµήσεις µας, πως βασικό 
χαρακτηριστικό των αλλαγών που προωθεί το ΥΠΕΠΘ για την ΤΕΕ είναι η στροφή του 
µαθητικού δυναµικού στην πρόωρη κατάρτιση, αφενός µέσα από ένα τετραπλό, 
ουσιαστικά, δίκτυο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µετά το γυµνάσιο 
(ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΣ άλλων Υπουργείων όπως οι σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆ και 
Μεταγυµνασιακά ΙΕΚ), και αφετέρου µέσα από τον εξοβελισµό από τα ΕΠΑΛ πολλών 
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ειδικοτήτων που µέχρι σήµερα υπήρχαν στα ΤΕΕ και τη µεταφορά τους σε σχολές 
κατάρτισης, τις ΕΠΑΣ. 

Για το σύστηµα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, διεκδικούµε σταθερά 
τη διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε αντίστοιχη, βέβαια, 
γενναία χρηµατοδότηση των υποδοµών των ιδρυµάτων της και ενίσχυση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να µην υποβαθµίζονται συνεχώς οι σπουδές σε αυτά µε 
την είσοδο όλο και περισσότερων φοιτητών µε την ίδια χρηµατοδότηση και την ύπαρξη 
σοβαρών κενών σε εκπαιδευτικούς.  
 Και ενώ θα έπρεπε να οδηγούµαστε στη διεύρυνση της πρόσβασης προς την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση –προς αυτή την κατεύθυνση ωθεί άλλωστε και η αναγκαιότητα 
καθιέρωσης της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για την οποία έχει δεσµευτεί και η 
σηµερινή κυβέρνηση– ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή νόµος που 
προβλέπει την καθιέρωση της βαθµολογικής βάσης στις πανελλαδικές εξετάσεις. 
Πρόκειται ουσιαστικά για µέτρο αποκλεισµού, που οδηγεί  προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
τη µείωση, δηλαδή, του φοιτητικού πληθυσµού. Τα αποτελέσµατα και οι παρενέργειες 
του µέτρου αυτού είναι η ενίσχυση της τάσης προσφυγής στα κάθε είδους 
φροντιστήρια, η αύξηση της φοίτησης σε πανεπιστήµια του εξωτερικού και στα 
ποικιλώνυµα ιδιωτικά «κέντρα ελεύθερων σπουδών», το κλείσιµο σχολών στην 
περιφέρεια, καθώς και παραπέρα στρεβλώσεις στο ίδιο το εξεταστικό σύστηµα.  

Τελικά, το αποσπασµατικό αυτό µέτρο ενισχύει τους ταξικούς φραγµούς στη 
µόρφωση και πλήττει τις ασθενέστερες τάξεις. Είναι στην κατεύθυνση της µείωσης 
των δαπανών για την παιδεία, αφού οδηγεί σε κλείσιµο πολλές σχολές, και του 
περιορισµού των διεξόδων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση παρά την αντίθετη, 
καθολική απαίτηση για τη διεύρυνσή της. Όσο η εκπαιδευτική πολιτική 
καθοδηγείται από το δόγµα «η αγορά αποφασίζει», τόσο η παιδεία ως κοινωνικό 
αγαθό θα υποτάσσεται στο χρήµα και το θεµελιακό δικαίωµα όλων για πρόσβαση στη 
γνώση θα γίνεται εµπόρευµα. 
 
∆ιεκδικούµε: 
 

• Άµεση αύξηση δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 
τουλάχιστον, µε στόχο αυτές να φτάσουν στο 7% του ΑΕΠ ή το 15% του 
Προϋπολογισµού. 
 Καθολική δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες, που θα παρέχει 

µόρφωση, καλλιέργεια και εφόδια σε όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισµούς µε 
παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία.  
 Άµεση καθιέρωση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε προοπτική το 
ενιαίο 12χρονο σχολείο. ∆ίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Όχι στην 
υπαγωγή της προσχολικής αγωγής στους ∆ήµους και στους ιδιώτες. Όχι στη 
«σχολειοποίησή» της.  
 Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση. 
 Στο πλαίσιο της µεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για την ΤΕΕ (παραµένει 
ισχυρή η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
– Ιούνης 2006), προτείνουµε  τα παρακάτω άµεσα µέτρα:   

 Κατάργηση όλων των σχολικών µονάδων που προσφέρουν σήµερα 
δευτεροβάθµια τεχνικο-επαγγελµατική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα 
υπουργεία (ΟΑΕ∆, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας) και υπαγωγή τους στο 
ΥΠΕΠΘ. 

 Καµιά κατάργηση σχολικής µονάδας, τοµέα και ειδικότητας στην ΤΕΕ. 
Κατάργηση της διάταξης του νόµου που απαγορεύει στους απόφοιτους 
Λυκείων να εγγράφονται στο ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας.  
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 ∆ιασφάλιση της µόνιµης εργασιακής σχέσης για όλους τους εκπαιδευτικούς 
της ΤΕΕ. 

 Ανεξάρτητα από δοµές και συστήµατα µετάβασης, όλοι οι µαθητές/-τριες 
πρέπει να έχουν το δικαίωµα και τη δυνατότητα «οριζόντιας κινητικότητας» 
καθώς και της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κάτι που καθιστά 
απαγορευτικό ο νέος νόµος για την ΤΕΕ µε την καθιέρωση των ΕΠΑΣ 

 Να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, λειτουργικά 
συνδεδεµένο µε τη δευτεροβάθµια εκπάιδευση, που θα αξιοποιεί την 
υποδοµή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ,  και θα µπορεί να 
περιλαµβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήµερα, αλλά και 
όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δηµιουργηθεί µε βάση τις ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας, µε ταυτόχρονη κατάργηση και ενσωµάτωση σε αυτό 
κάθε άλλης µορφής επαγγελµατικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΙΕΚ κ.λπ.).  

 Να συµπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες οι ειδικότητες για 
τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 Να κατοχυρωθεί πραγµατική και ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης των 
αποφοίτων της ΤΕΕ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ), χωρίς τους 
φραγµούς και τις διακρίσεις που υφίστανται σήµερα, και αναλογικά µε το 
µαθητικό δυναµικό της ΤΕΕ. 

 Ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε βάση το απολυτήριο 
που θα αποκτάται µε ενδοσχολικές εξετάσεις. Στο µεταβατικό χρονικό διάστηµα 
η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση να γίνεται µετά την αποφοίτηση από 
το Λύκειο, µε πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισµένο αριθµό µαθηµάτων µε 
την ευθύνη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 Συνεχή  διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε τελικό 
στόχο την  κατάργηση του κλειστού αριθµού εισακτέων µε την αντίστοιχη  
γενναία χρηµατοδότηση των υποδοµών των ιδρυµάτων της.  
 25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και 10 µαθητές στα εργαστήρια. 
 Κατάργηση του µέτρου της βαθµολογικής βάσης του 10 ως ελάχιστου 
προαπαιτούµενου για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που 
αποκλείει από την Γ/βάθµια Εκπ/ση χιλιάδες νέους από τα λαϊκά κοινωνικά 
στρώµατα και τους εξωθεί στα ιδιωτικά δίκτυα κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, 
Κολέγια  κ.λπ.). 
 Ουσιαστική αλλαγή του πλαισίου της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης, ώστε 
να λειτουργεί µε όρους διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας, και  έγκαιρη 
έναρξή της στην αρχή του διδακτικού έτους.  
 Ουσιαστικά µέτρα και πολιτικές αντισταθµιστικής εκπαίδευσης – να 
λειτουργήσουν άµεσα Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας βάσει 
επιστηµονικού σχεδιασµού. 
 Όχι στο νοµοθετικό πλαίσιο των Σ∆ΙΤ, που αναθέτει σε ιδιώτες και εταιρείες 
την ανέγερση σχολείων και άλλων δηµόσιων υποδοµών και οδηγεί στην ανοιχτή 
εµπορευµατοποίηση της λειτουργίας των δηµόσιων σχολείων, σε αύξηση του 
κόστους και στη δηµιουργία λειτουργικών προβληµάτων στις σχολικές µονάδες.  
 Άµεση κατάρτιση, ψήφιση και εφαρµογή νέου νόµου, που θα διασφαλίζει την 
αντικειµενική και αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, και 
κατάργηση του νόµου 3467/06, χωρίς αποκλεισµούς κλάδων. 
 Καµία υλοποίηση των περιεχοµένων - προτάσεων της Έκθεσης του ΕΣΥΠ για 
τη Β/βάθµια Εκπ/ση (αξιολόγηση, εξετάσεις, ωράριο καθηγητών, υποδιευθυντές 
µάνατζερ κ.λπ.) 
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 Πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων και εξοπλισµό τους µε όλα τα 
απαιτούµενα µέσα (σχολική βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσα υπολογιστών 
κ.λπ.), βάσει ενός σωστά σχεδιασµένου µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού. 
 Ανάπτυξη της διαπολιτισµικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης σε όλα τα 
επίπεδα και τους θεσµούς της εκπαίδευσης. 
 Αποτελεσµατικά µέτρα στήριξης παιδιών µε ειδικές ανάγκες. 
 Το δηµόσιο σχολείο (µέχρι τα 18 χρόνια) να παρέχει πιστοποιητικό 
γλωσσοµάθειας επιπέδου Α σε µια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και χρήσης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή µέσα από δηµόσιες εξετάσεις. 
 Να ενταχθεί στη βασική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και η 
παιδαγωγική κατάρτιση.  
 Επιµόρφωση των καθηγητών µε τη συνεργασία των ΑΕΙ, µε δηµοκρατική 
οργάνωση και ενεργό συµµετοχή των επιµορφουµένων. Ουσιαστική εισαγωγική 
επιµόρφωση µετά το διορισµό. Ετήσια περιοδική επιµόρφωση µε απαλλαγή από 
τα διδακτικά καθήκοντα για όλους τους εκπαιδευτικούς. Πολύµορφη, 
βραχύχρονη επιµόρφωση µε τις ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις (ΑΕΙ, 
απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα κ.λπ.). 
 Θεσµοθέτηση της µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και σύνδεσή της µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Φορέας πρέπει 
να είναι τα ΑΕΙ. Η επιλογή µεταξύ των υποψηφίων να γίνεται µε αξιοκρατικές 
και αδιάβλητες διαδικασίες, ενώ πρέπει να προβλέπονται κίνητρα τόσο για τους 
µετεκπαιδευόµενους όσο και για τους διδάσκοντες και επιβλέποντες καθηγητές. 
 Ουσιαστική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου του ΙΚΥ και διεύρυνση και 
ενίσχυση των προγραµµάτων ανταλλαγής εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. 

 
 
Το 13ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν µε το 

ξεκίνηµα της νέας χρονιάς τη συνέχιση του αγώνα µας αξιοποιώντας και 
αναπτύσσοντας παραπέρα το κεκτηµένο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης. Ο 
δρόµος του αγώνα περνάει υποχρεωτικά µέσα από τη δηµιουργία ενός πολύµορφου, 
ενωτικού, ριζοσπαστικού, διεκδικητικού εκπαιδευτικού κινήµατος για την υπεράσπιση της 
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης  σε όλες τις βαθµίδες, καθώς και της ποιότητας ζωής και των 
δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών που το υπηρετούν.  
             Αυτό το κίνηµα στη βάση θα είναι κίνηµα για το δικαίωµα στη µόρφωση για 
όλα τα παιδιά και  θα αναπτύσσεται µε βάση  τους  άξονες:   

α) Χρηµατοδότηση  εκπαίδευσης- όχι στη ιδιωτικοποίηση 
β) Ριζικές αλλαγές στο περιεχόµενο και τη λειτουργία των σχολείων 

(ολοκληρωµένη ενιαία γνώση- δηµοκρατικό σχολείο) 
γ) οικονοµική, εργασιακή και επιστηµονική  αναβάθµιση των καθηγητών. 
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός τέτοιου κινήµατος είναι η ολόπλευρη 

προετοιµασία  του κλάδου µε προσπάθεια σύγκλισης όλων των ζωντανών µαχητικών 
δυνάµεων του κλάδου. 

Το 13ο Συνέδριο εκτιµώντας τη θετική και την αρνητική πείρα του συνδικαλιστικού 
κινήµατος, τα φαινόµενα γραφειοκρατικοποίησης των συνδικάτων και αποσυσπείρωσης 
των εργαζοµένων, τη χαµηλή συνδικαλιστική πυκνότητα προκρίνει τη στροφή στη βάση 
των σωµατείων. Θεωρούµε πως οι ΕΛΜΕ πρέπει να αναλάβουν µια σειρά πρωτοβουλίες 
σε τοπικό επίπεδο, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό µορφωτικό – εκπαιδευτικό ρεύµα. 
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούµε αυτονόητο το συντονιστικό ρόλο του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. 
Οφείλουµε να ανοίξουµε τις πύλες των τοπικών Ενώσεων µε έµφαση στη νέα βάρδια των 
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εκπαιδευτικών και να ενισχύσουµε τις υπάρχουσες δηµοκρατικές δοµές µε την ένταξη των 
αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στις τάξεις του οργανωµένου κινήµατός µας. 
Το κάθε πρωτοβάθµιο σωµατείο µας και οι σύλλογοι διδασκόντων στα σχολεία µπορούν 
να αποτελέσουν, κάτω από προϋποθέσεις, ισχυρό παράγοντα ανασύνταξης του κινήµατός 
µας. 
            To 13ο συνέδριο της ΟΛΜΕ αποφασίζει να συµβάλει ο κλάδος µε  
πρωτοβουλίες του σε κάθε σχολείο-περιοχή και κεντρικά σε συνεργασία µε το 
αντιπολεµικό κίνηµα για την απόκρουση  των ιµπεριαλιστικών σχεδίων στη ευρύτερη 
περιοχή µας και σε όλο τον κόσµο. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, ακόµη, εξουσιοδοτείται να  πάρει  άµεση πρωτοβουλία για 
το συντονισµό όλων των κλαδικών οργανώσεων και των συνοµοσπονδιών για τη 
δηµιουργία πανεργατικού µετώπου ικανού να αποκρούσει τις νέες αντιασφαλιστικές 
ρυθµίσεις που προωθούνται.  
 Το 13ο συνέδριο εκφράζει, επίσης, τη βούληση των εκπαιδευτικών της Β/θµιας 
εκπαίδευσης για τη συνέχιση των κοινών, συντονισµένων αγώνων µας, - µε την 
αναγκαία διεύρυνση της εσωτερικής µας συσπείρωσης και της δυναµικής τους - για 
την κατάργηση του Νόµου-Πλαισίου για τα ΑΕΙ και για την οριστική αποτροπή της 
αντιδραστικής αναθεώρησης του Συντάγµατος. 

Το νέο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πρέπει να προετοιµάσει και να οργανώσει  κλαδικούς 
αγώνες, καθώς και αγώνες στο πλαίσιο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης και του 
ευρύτερου συντονισµού µε τους µαχόµενους κλάδους των εργαζοµένων, για την 
απόκρουση των  κυβερνητικών επιλογών και τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων 
µας κατακτώντας την ευρύτερη δυνατή κοινωνική υποστήριξη στις εκπαιδευτικές 
προτάσεις του κλάδου µας. 
 

 
 
 
 
 
       Το Προεδρείο του 13ου Συνεδρίου 


