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ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. και τις Γ.Σ. των
ΕΛΜΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η Γεν. Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ όλης της χώρας (27/3/2006) επιβεβαίωσε
µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο την απαίτηση των καθηγητών/τριών για παραπέρα
συσπείρωση και αποφασιστική αγωνιστική απάντηση του κλάδου ως το µόνο δρόµο απάντησης
στην εκπαιδευτική και την οικονοµική πολιτική που ασκείται.
Το πρόγραµµα δράσης που πρότεινε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, αν και συγκέντρωσε το 61,4 %
των ψήφων, δεν υπερψηφίστηκε, επειδή για την κήρυξη απεργίας απαιτείται το 66% των ψήφων
που αντιστοιχούν στις ΕΛΜΕ που αποφασίζουν. Όµως, είναι γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν
των υπόλοιπων ΕΛΜΕ ψήφισε παρεµφερή προγράµµατα απεργιακών κινητοποιήσεων
(π.χ.48ωρη απεργία, δύο 48ωρες απεργίες κλπ). ∆ιατρανώθηκε µε αυτόν τον τρόπο η καθολική
απαίτηση των εκπαιδευτικών να δοθούν άµεσα από την κυβέρνηση ουσιαστικές λύσεις στα
προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ λαµβάνοντας υπόψη όλα τα µηνύµατα από τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και
τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα επιµένει να καλεί την κυβέρνηση για µια ακόµη φορά να
απαντήσει θετικά στα αιτήµατα των εκπαιδευτικών. Η Κυβέρνηση οφείλει, επιτέλους, να
αφουγκραστεί µε ευαισθησία τις διεκδικήσεις και απαιτήσεις του εκπαιδευτικού
κινήµατος.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, επίσης, εκφράζοντας τη βούληση της τελευταίας Γ.Σ. των
προέδρων των ΕΛΜΕ παρουσιάζει στον κλάδο την πρότασή του για ένα δυναµικό πρόγραµµα
δράσης, που θεωρεί αναγκαίο ότι πρέπει να καλύπτει το επόµενο χρονικό διάστηµα, µέχρι
δηλαδή τη λήξη του διδακτικού έτους..
Παράλληλα, επιβάλλεται να συνεχιστεί η µεγάλη συζήτηση στον κλάδο σχετικά µε
τα προβλήµατα και τους όποιους άλλους, επιπλέον, τρόπους αντιµετώπισής τους. Τα
αιτήµατα, το ίδιο το περιεχόµενο του αγώνα αλλά και οι µορφές πάλης πρέπει να γίνουν
αντικείµενο συζήτησης από την ίδια τη βάση του κλάδου. Πρέπει να γίνουν υπόθεση των
µαχόµενων εκπαιδευτικών. Κάθε σχολείο πρέπει να µετατραπεί σε κέντρο αγώνα και
ενηµέρωσης.
Τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ οφείλουν να αξιοποιήσουν όλες της µορφές παρέµβασής τους
στις τοπικές κοινωνίες, όπως έχουν επανειληµµένα αποφασίσει οι προηγούµενες Γ.Σ. των
προέδρων των ΕΛΜΕ.
Ως ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχουµε ήδη απευθυνθεί στην Υπουργό Παιδείας, στον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών και στον Πρωθυπουργό της χώρας, απαιτώντας και επιµένοντας
να µας ορίσουν, το συντοµότερο δυνατόν, συναντήσεις στις οποίες θα ζητήσουµε τις
απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήµατά µας. Απευθυνόµαστε και στον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας ζητώντας να συναντηθεί µαζί µας για να συζητήσουµε τις κρίσιµες εξελίξεις στο
χώρο της εκπαίδευσης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
Για το επόµενο χρονικό διάστηµα το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προτείνει στις Γενικές Συνελεύσεις
των ΕΛΜΕ το παρακάτω πρόγραµµα δράσης:
•
την πραγµατοποίηση 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 10 και 11-5-06.
•
την πραγµατοποίηση Γ.Σ. των ΕΛΜΕ τη δεύτερη ηµέρα της απεργίας (11-5-06) και
Γ.Σ. προέδρων των ΕΛΜΕ στις 13-5-06 για εκτίµηση της κατάστασης µε κατεύθυνση
τη συνέχιση και κλιµάκωση των κινητοποιήσεών µας, αν δεν έχουν δοθεί
ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήµατά µας
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ
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Άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
Αυξήσεις στις αποδοχές µας κατά 25%. Άµεση χορήγηση των 176 ευρώ στους
εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούµε να διαµορφωθούν οι καθαρές
αποδοχές του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στο ύψος των 1400 ευρώ
Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας
Ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ, ισότιµη ένταξή της στη λυκειακή βαθµίδα
σύµφωνα µε την πρόταση της ΟΛΜΕ. Να µη χαθεί ούτε µια θέση εργασίας
εκπαιδευτικού οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας
Θεσµοθέτηση νέου δηµοκρατικού και αξιόπιστου πλαισίου επιλογής στελεχών και
άµεση εφαρµογή του
Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση και στην κατηγοριοποίηση των σχολείων
Μονιµοποίηση των αναπληρωτών µε 18µηνη υπηρεσία
Άµεση πληρωµή από το ΥΠΕΠΘ όλων των οφειλόµενων αµοιβών προς τους
εκπαιδευτικούς (Π.∆.Σ., ωροµίσθιοι, επιτροπές, οδοιπορικά κ.λπ.) που εκκρεµούν
πάνω από ένα χρόνο
Όχι στην τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος. Όχι στην ίδρυση ιδιωτικών
πανεπιστηµίων και στην εισβολή των ιδιωτικών εταιρειών στο δηµόσιο σχολείο
Όχι στην άρση της µονιµότητας στο ∆ηµόσιο
Όχι στην κατάργηση του δικαιώµατος των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων να προσφεύγουν
στη δικαιοσύνη για διεκδίκηση αναδροµικών που τους οφείλει η Πολιτεία.

Πέραν της παραπάνω εισήγησης το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε τα εξής:
1.
Οι Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ προτείνουµε να πραγµατοποιηθούν από τις 3
έως τις 5 Μάη.
Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή,
7.5.2006, στις 11 π.µ. στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω, τηλ:
210 3238001).

2.
Η ΟΛΜΕ, µε απόφαση του ∆.Σ., αναλαµβάνει την πρωτοβουλία για τη συνδιοργάνωση
Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου στις 10-5-2006, στην Αθήνα, µαζί µε ∆ΟΕ - ΠΟΣ∆ΕΠΟΣΕΠ-ΤΕΙ, γονείς, φοιτητές, µαθητές. Το συλλαλητήριο αυτό εντάσσεται στον «Οδικό Χάρτη
Αγώνα» που ξεκινήσαµε στις 10-2-06 και επιδιώκουµε να εκφράσει, µε τη µαζικότητα και το
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δυναµισµό του, την αποφασιστικότητα του κόσµου της εκπαίδευσης, να υπερασπίσει τη
∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση και την οικονοµική και επαγγελµατική θέση του εκπαιδευτικού.
3.
Οργανώνουµε συνέντευξη τύπου µαζί µε τις άλλες οµοσπονδίες εκπαιδευτικών την
Τρίτη, 11- 4 -2006.
4.
Συµµετέχουµε στις πανεργατικές - πανυπαλληλικές διαδηλώσεις για την Εργατική
Πρωτοµαγιά,. τη ∆ευτέρα, 1η Μάη.
5.
Οργανώνουµε µαζί µε το ΚΕΜΕΤΕ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη µε συµµετοχή
εκπροσώπων από όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας. Η Συνδιάσκεψη αυτή θα πραγµατοποιηθεί το 2ο
15νθήµερο του Ιούνη και θα ασχοληθεί µε την εξειδίκευση και τον εµπλουτισµό των θέσεων της
ΟΛΜΕ για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση.
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