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ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009‐11 

 
 Συνάδελφοι/‐σσες στο πλαίσιο του 15ο Συνεδρίου του κλάδου, που 

πραγματοποιούμε από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του 
καταστατικού της ΟΛΜΕ, σας παρουσιάζουμε τον απολογισμό του Δ.Σ της ΟΛΜΕ 
για τη χρονική περίοδο που ακολούθησε το 14ο Συνέδριο του κλάδου έως σήμερα 

 
H ANTIΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
   

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ συγκροτήθηκε σε σώμα την 3‐9‐2009. Το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα η χώρα οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές. Η ύπαρξη υπηρεσιακής 
κυβέρνησης έως την 4η Οκτωβρίου και η συνακόλουθη αναστολή κάθε κυβερνητικής 
πρωτοβουλίας, καθώς και οι αυστηρές δεσμεύσεις της εκλογικής νομοθεσίας 
καθόρισαν το εύρος των παρεμβάσεων μας αυτή την περίοδο. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η συνάντηση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ με τον τότε 
υπουργό Παιδείας κ. Σπηλιωτόπουλο σχετική αξία είχε. Παρ όλα αυτά 
επικεντρωθήκαμε στο ζήτημα της ομαλής έναρξης της σχολικής χρονιάς και στην 
επιτυχή αντιμετώπιση της επικείμενης επιδημίας της νέας γρίπης. Οι προτάσεις που 
κατατέθηκαν από το Δ.Σ της ΟΛΜΕ ήταν οι ακόλουθες: 
• Άμεση εφαρμογή του μέτρου των 25 μαθητών ανά τμήμα. Να θεσμοθετηθεί η 
σχετική μείωση, αφού η εν λόγω ρύθμιση δεν εμπίπτει στους σχετικούς 
περιορισμούς, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 
• Να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξαιρεθεί το 
Υπουργείο Παιδείας από τους σχετικούς περιορισμούς της εκλογικής νομοθεσίας και 
να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις αναπληρωτών. 
• Να ξεκινήσει άμεσα η ΠΔΣ και οι προσλήψεις να γίνουν από τον πίνακα των 
αναπληρωτών. 
• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα στα σχολεία για να περιοριστούν τα 
κρούσματα από τη νέα γρίπη. 
Με τις συνεχείς μας παρεμβάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα πετύχαμε την 
πραγματοποιηθούν προσλήψεις αναπληρωτών, να βγουν οι σχετικές εγκύκλιοι για να 
ξεκινήσει η ΠΔΣ και να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για 25 μαθητές ανά τμήμα, 
λόγω των ειδικών συνθηκών που αναμενόταν ότι υπάρξουν με την εξάπλωση της 
επιδημίας της νέας γρίπης. Αναμφίβολα η μη θεσμοθέτηση του μέτρου των 25 
μαθητών ανά τμήμα και η επίκληση της αιτιολογίας της νέας γρίπης για την 
εφαρμογή του παραπάνω μέτρου για το σχολικό έτος 2009‐10 σχετικοποιεί την 
επιτυχία μας, αλλά κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει το γεγονός ότι η πολιτεία, 
έστω και για λόγους υγείας, προχώρησε στην επιβαλλόμενη αυτή ρύθμιση. 
Επιπροσθέτως, για να στηρίξουμε τους αδιόριστους συναδέλφους μας, συμμετείχαμε 
στην κινητοποίηση της 23‐9‐09, για να απαιτήσουμε την πρόσληψη αναπληρωτών. 
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Απαιτήσαμε να σταματήσει το σπάσιμο των λειτουργικών κενών και η πρόσληψη 2 
ωρομισθίων στη θέση 1 αναπληρωτή. 

Το εκλογικό αποτέλεσμα της 4ης Οκτωβρίου αναμφίβολα δημιούργησε ένα 
νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Αυτονόητο ήταν ότι χρειαζόταν ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα, ώστε να ξεδιπλωθεί η κυβερνητική πολιτική, να αξιολογηθούν 
τουλάχιστον οι βασικές κατευθύνσεις και κατόπιν να καθοριστεί η δράση της. 
Στη συνάντηση γνωριμίας με τη νέα Υπουργό Παιδείας την 19‐10‐2009 καταθέσαμε 
τις πάγιες θέσεις μας για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Ιδιαίτερα 
επιμείναμε στα ζητήματα που αφορούσαν το τρέχον σχολικό έτος(2009‐10), τα όποια 
άλλωστε είχαμε θέσει και στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Η ασάφεια των 
απαντήσεων από τη μεριά της Υπουργού Παιδείας, μας προβλημάτισαν έντονα. 
Οι εξαγγελίες της Υπουργού για τις βασικές κυβερνητικές κατευθύνσεις στον χώρο 
της εκπαίδευσης(12‐11‐2009) και μάλιστα χωρίς να προϋπάρξει διάλογος με τις 
εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΟΛΜΕ. Με 
Δελτίο Τύπου, που εκδώσαμε την επόμενη μέρα, καταγγείλαμε την απουσία διαλόγου 
και δημοσιοποιήσαμε τις αντιρρήσεις μας στην ακολουθούμενη πολιτική. 
Συγκεκριμένα τονίσαμε ότι: 
1. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Υπουργός Παιδείας κάλεσε τα ΜΜΕ για τις πρώτες 
ανακοινώσεις της που αφορούν στον εκπαιδευτικό χωρίς να ανακοινώσει 
προηγουμένως τις προθέσεις της στην ΟΛΜΕ. 
2. Απουσίαζαν από τις ανακοινώσεις της μέτρα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, 
προτάσεις και λύσεις για τα φλέγοντα ζητήματα του δημόσιου σχολείου. 
3. Επιχειρήθηκε να στοχοποιηθεί ο εκπαιδευτικός για όλα τα δεινά της εκπαίδευσης. 
4. Η εξαγγελία για ένα νέο σύστημα διορισμών αποκλειστικά στηριγμένο στον ΑΣΕΠ 
δημιουργεί μια μεγάλη αναστάτωση σε δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
για πολλά χρόνια μαζεύουν προϋπηρεσία, ώρα την ώρα, εργαζόμενοι σε όλη της 
Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο ανατρέπονται βίαια, για μια ακόμη φορά, οι υπάρχουσες 
διαδικασίες και αντιμετωπίζεται ο εκπαιδευτικός ως «αναλώσιμο προϊόν». Αποτελεί 
πράξη ανάλογη της κατάργησης της επετηρίδας που έγινε από τον κ. Αρσένη το 1997 
και θα φέρει ανάλογες μεγάλες αντιδράσεις. 
5. Η μονιμοποίηση των αναπληρωτών – ωρομισθίων μέσα από τους πίνακες αποτελεί 
για την Ομοσπονδία αδιαπραγμάτευτο αίτημα. 
6. Διατηρείται ο απαράδεκτος θεσμός του ωρομισθίου. Απαιτούμε την άμεση και 
πλήρη κατάργησή του, όπως και κάθε άλλης μορφής ελαστική εργασία. 
7. Δεν είπε τίποτε η κ. Διαμαντοπούλου για τα αναγκαία μέτρα στήριξης του 
εκπαιδευτικού και του έργου του στην αρχική παιδαγωγική του κατάρτιση, στην 
καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης, στην μισθολογική, επιστημονική και εργασιακή 
του αναβάθμιση. 
8. Όσον αφορά στο εργασιακό καθεστώς, στις υπηρεσιακές μεταβολές των 
εκπαιδευτικών (μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, μοριοδότηση, κ.λπ.) η ΟΛΜΕ 
έχει καταθέσει εδώ και χρόνια ένα πλαίσιο προτάσεων και απαιτήσαμε την υιοθέτησή 
του από το Υπουργείο Παιδείας. 
9. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να στοχοποιείται ο εκπαιδευτικός. Δεν είμαστε εμείς 
αυτοί που κάνουμε τις αποσπάσεις. Είναι οι εκάστοτε Υπουργοί Παιδείας που 
θεσμοθέτησαν και θέριεψαν το πελατειακό σύστημα αποσπάσεων. Ο νόμος 
2986/2002 καθιέρωσε, παρά τις αντιδράσεις της ΟΛΜΕ, τη λήψη των μορίων 
περιοχών διορισμού ακόμα και όταν αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες του 
Υπ. Παιδείας. Δεν μπορεί να χρεώνεται στους εκπαιδευτικούς μια πολιτική που 
ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. 
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10. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τον μεγάλο αριθμό αποσπάσεων εκπαιδευτικών 
στις διοικητικές υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας. Να σημειώσουμε ότι δεν έχουν γίνει 
διορισμοί διοικητικών από το 1992. 
11. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης – χειραγώγησης των 
εκπαιδευτικών και της αμφισβήτησης της μόνιμης εργασίας τους, που επιχειρείται με 
την εφαρμογή «εξετάσεων» στη διετία από το διορισμό τους. 

Σε αρνητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ με 
την Υπουργό Παιδείας την 19‐11‐2009. Η επιβεβαίωση της πρόθεσης της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις 
επέβαλε την άμεση αντίδραση της Ομοσπονδίας. Κηρύχτηκε 3ωρη στάση εργασίας 
για την 30‐11‐09 και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας. 

Επίσης το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας στις 7‐12‐2009 και 
17‐12‐2009 και συμμετείχε στα δύο ογκώδη συλλαλητήρια, που στόχο είχαν να 
καταδείξουν τα μεγάλα προβλήματα, που ταλανίζουν την εκπαίδευση, αλλά και να 
επισημάνουν το αδιέξοδο των κυβερνητικών επιλογών. Την ίδια περίοδο το Δ.Σ της 
ΟΛΜΕ εξέδωσε ανακοίνωση(9‐12‐2009), με την οποία καταδίκαζε τις κυβερνητικές 
επιλογές, όπως αυτές καταγράφονταν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τι 2010. 
Επίσης από την 2‐12‐2009 το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, με έγγραφη πρότασή του ΑΔΕΔΥ, 
ζητούσε από την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει απεργία με δημοσιοΰπαλληλικό χαρακτήρα, 
έτσι ώστε να καταγραφεί με τον αυθεντικότερο τρόπο η καθολική αντίδραση των 
δημοσίων υπαλλήλων στον Προϋπολογισμό. Δυστυχώς η πρόταση αυτή του Δ.Σ της 
ΟΛΜΕ δεν έγινε αποδεκτή από την Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ. 

Στις 14‐1‐2010 πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη των Δ.Σ της ΟΛΜΕ και 
της ΔΟΕ και αποφασίστηκε να συντονίσουν οι δύο Ομοσπονδίες τη δράση τους. 

Στις 23‐1‐2010 το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, σε συνεργασία με τη ΔΟΕ και τους 
συλλόγους αδιόριστων, πραγματοποίησε συλλαλητήριο στα Προπύλαια, 
καταγγέλλοντας τις επιχειρούμενες αλλαγές στο σύστημα μονίμων διορισμών, οι 
οποίες έθεταν όλους τους ελαστικά εργαζόμενους στην εκπαίδευση εκτός Δημόσιου 
σχολείου. 

Στις 30‐1‐2010 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της 
χώρας. Είχε προηγηθεί εισήγηση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ προς τις Γ.Σ των 
ΕΛΜΕ(19‐1‐2010) στην oποία γινόταν η εκτίμηση της κατάστασης και προβλεπόταν 
απεργιακό πρόγραμμα δράσης. 

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ ενέκρινε το προτεινόμενο 
πρόγραμμα δράσης του ΔΣ της ΟΛΜΕ που προέβλεπε, εκτός από τη ήδη  
αποφασισμένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 10 Φεβρουαρίου 
προκειμένου να εκφραστεί η αντίθεση του κλάδου στην εισοδηματική, τη φορολογική 
και την ασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης, τα παρακάτω: 

1. 24ωρη απεργία στις 8 Μαρτίου (με πρόταση και προς τη ΔΟΕ) και με 
δυνατότητα στο ΔΣ να μετακινήσει την ημερομηνία σε περίπτωση νέας γενικής 
απεργίας ή απεργίας Ομοσπονδιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα την ίδια περίοδο. 

2. Εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για 24ωρη απεργιακή 
κινητοποίηση, εφόσον κατατεθεί νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας σχετικό με 
εκπαιδευτικά θέματα (προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές, αποκέντρωση και 
περιφερειακότητα) που βρίσκουν τον κλάδο αντίθετο. 
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3. Νέες Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ μετά τις 10 Μαρτίου για εκτίμηση 
της κατάστασης και κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων, που θα 
αναπτυχθούν μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. 
Την απόφαση υπερψήφισαν 60 από τις 78 ΕΛΜΕ (ποσοστό 76,9%) που 
αντιστοιχούν σε 349 ψήφους σε σύνολο 467 (ποσοστό 74,7%). 
  

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ προκειμένου να στηρίξει την απεργία της ΑΔΕΔΥ την 
10‐2‐2010 τύπωσε απεργιακή αφίσα, σε συνεργασία με τη ΔΟΕ και τη ΔΟΕ και την 
απέστειλε σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας. Επιπροσθέτως μέλη του Δ.Σ της ΟΛΜΕ 
περιόδευσαν σε ΕΛΜΕ της επαρχίας, προκειμένου να προπαγανδίσουν την απεργία. 
Παράλληλα το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, με έγγραφό της προς την ΑΔΕΔΥ(8‐2‐2010), 
πρότεινε να κηρύξει και η ΑΔΕΔΥ 24ωρη απεργία την 8‐3‐2010, ώστε αυτή να 
μετατραπεί σε πανδημοσιοΰπαλληλική. 

Στις 18‐2‐2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ της 
ΟΛΜΕ με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου για τα ζητήματα που 
αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. 

 
H σφοδρότητα της κυβερνητικής επίθεσης στα εργασιακά, οικονομικά και 

ασφαλιστικά μας δικαιώματα οδήγησαν την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ στη κήρυξη 
24ωρης Γενικής απεργίας στις 24‐2‐2010. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της απεργίας 
ήταν η μαζική συμμετοχή στα απεργιακά συλλαλητήρια στην Αθήνα και τις άλλες 
μεγάλες πόλεις της χώρας. Από την πλευρά της η Ομοσπονδία φρόντισε για την 
καλύτερη δυνατή στήριξη της απεργιακής κινητοποίησης, με την έκδοση νέας αφίσας 
και την εκ νέου πραγματοποίηση περιοδειών των μελών του Δ.Σ 

 
Στις 26‐02‐2010 το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας τις ολοκληρωμένες θέσεις του για την αρχική εκπαίδευση, τις 
επιλογές στελεχών, την επιμόρφωση και τις υπηρεσιακές μεταβολές των 
εκπαιδευτικών. Επίσης, επισημάναμε την αντίθεση μας στην επερχόμενη αλλαγή του 
συστήματος μονίμων διορισμών, έως ότου απορροφηθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι 
στους πίνακες αναπληρωτών.  

To Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη μεταφορά της 24ωρης απεργίας, που 
υπερψήφισε η Γ.Σ των Προέδρων των ΕΛΜΕ, στις 5 Μαρτίου, προκειμένου να 
συμμετέχουμε με άλλες Ομοσπονδίες στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας(συγκέντρωση 
και πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή), για τη ψήφιση, με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, του νομοσχεδίου που προέβλεπε τις δραστικές περικοπές των 
αποδοχών μας. 
 

Η επόμενη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε στις 
11‐3‐2010. Η Ομοσπονδία έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την καλύτερη 
δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων μας. Στο διάστημα αυτό το Δ.Σ της ΟΛΜΕ 
εξέδωσε δύο ανακοινώσεις(17‐2 και 19‐3), στις οποίες περιέγραφε λεπτομερώς τις 
απώλειες που προέκυπταν στις αποδοχές μας από τις συνεχόμενες περικοπές τις 
κυβέρνησης. Επίσης η Ομοσπονδία σε συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες του 
Δημόσιου Τομέα συνδιοργάνωσε ή συμμετείχε στα συλλαλητήρια, που 
διοργανώθηκαν στην Αθήνα(16‐3, 23‐3,και 8‐4), και στόχο είχαν να καταγραφεί η 
αντίδραση του κόσμου της εργασίας στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. 
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Στις 14‐4‐2010 το Δ.Σ της ΟΛΜΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου, που ανέλυε τους 
λόγους, για τους οποίους αντιτίθεται σε βασικές διατάξεις του «πολυνομοσχεδίου» 
και ανακοίνωνε την απόφαση του για πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας 
την 15‐4‐2010. Για το σκοπό αυτό κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας(11π.μ‐2μμ και 
2μμ‐5μμ). 

 Την επομένη, στα πλαίσια της κινητοποίησης του κλάδου, το Δ.Σ 
συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας και κατέθεσε τις θέσεις του κλάδου για το 
«πολυνομοσχέδιο» και απαίτησε να μην προχωρήσει η σχετική νομοθετική 
πρωτοβουλία και να ξεκινήσει διάλογος με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες. Στην 
συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε η αδιάλλακτη στάση της Υπουργού Παιδείας. Με 
Δελτίο Τύπου, γνωστοποιήσαμε στους συναδέλφους την αδιάλλακτη στάση της 
Υπουργού. 

Το Δ.Σ, στην συνεδρίαση του στις 16‐4‐2010, απάντησε στην αδιαλλαξία της 
Υπουργού, με την ενεργοποίηση της σχετικής εντολής της Γ.Σ των Προέδρων των 
ΕΛΜΕ και την κήρυξη 24ωρης απεργίας για την 4‐5‐2010, περίοδο που θα συζητείτο 
το «πολυνομοσχέδιο» στη Βουλή. Ταυτόχρονα καλούσε τους συναδέλφους αν 
δώσουν δυναμικό παρών στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις  22‐4‐2010. 

 
Στο πλαίσιο της συνολικής μας αντίθεσης στην κυβερνητική πολίτικης 

συμμετείχαμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια(27‐4‐2010) και 
συνδιοργανώσαμε συλλαλητήριο μαζί με τη ΔΟΕ (29‐4‐2010), εναντίον του 
πολυνομοσχεδίου. Παράλληλα, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ προχώρησε σε κατάθεση 
Εισήγησης προς τις Γ.Σ των ΕΛΜΕ της χώρας (21‐4‐10), η οποία συμπληρώθηκε με 
σχετική Προσθήκη(30‐4‐10). Το Πρόγραμμα Δράσης κατατέθηκε στις 28‐4‐2010 και 
πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ να κηρύξει δύο 24ωρες με τις ΑΔΕΔΥ‐ΓΣΕΕ και 
αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να προχωρήσει σε συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες 
του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα. Οι προτεινόμενες απεργιακές εκδηλώσεις θα 
καταδείκνυαν την αντίθεση μας στις προωθούμενες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που 
στόχο έχουν την αποδόμηση του ασφαλιστικού συστήματος. 

 
Στις 4 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πανεκπαιδευτική απεργία της ΟΛΜΕ και της 
ΔΟΕ, με μία εντυπωσιακή σε όγκο απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια και 
πορεία προς τη Βουλή. Πάνω από 4000 καθηγητές και δάσκαλοι διατράνωσαν την 
αντίθεση του στην κυβερνητική πολιτική που απαξιώνει την εκπαίδευση και τον 
εκπαιδευτικό, αλλά και υπονομεύει το μέλλον όλων των εργαζομένων. 
 

Στις 5 Μαΐου το κέντρο της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων της χώρας 
νέκρωσαν από τη Γενική Απεργία και τα απεργιακά συλλαλητήρια που έγιναν. Στην 
Αθήνα, στην απεργιακή συγκέντρωση των ΑΔΕΔΥ‐ΓΣΕΕ, ο όγκος των 
συγκεντρωμένων ήταν πρωτοφανής. Το μπλοκ των εκπαιδευτικών(ΟΛΜΕ‐ΔΟΕ) 
ήταν το μεγαλύτερο από όλες τις άλλες απεργιακές εκδηλώσεις της περιόδου. Όλο 
και περισσότεροι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται ότι μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του 
αγώνα. Δυστυχώς η εγκληματική συμπεριφορά μιας ολιγάριθμης ομάδας 
προβοκατόρων, η οποία παρεισέφρησε στον όγκο της μεγαλειώδους πορείας που 
επακολούθησε, προκάλεσε τον θάνατο τριών αθώων ανθρώπων και έδωσε την 
ευκαιρία στην κυβέρνηση και στα διαπλεκόμενα ΜΜΕ να απροποσανατολίσουν την 
κοινή γνώμη και να ενισχύσουν τις φοβίες της για το μέλλον. 
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Στις 7 Μάιου πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας υπερψηφίστηκε το πλαίσιο (υπέρ 56 ΕΛΜΕ, κατά 5, 
λευκό 9). Κατόπιν υπερψηφίστηκε (υπέρ 65 ΕΛΜΕ, κατά 2, λευκό 3) η προσθήκη 
των 4 σημείων στο πρόγραμμα δράσης που κατέθεσε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και 
προέβλεπε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα θα πάρει όλα τα μέτρα για να ακυρώσει 
στην πράξη επιπτώσεις του «πολυνομοσχεδίου» για την παιδεία: 
• Αρνούμαστε την εφαρμογή της εγκυκλίου «Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής 
Μονάδας». 
• Δεν παίρνουμε υποχρεωτικές υπερωρίες. 
• Εφαρμόζουμε στην πράξη από Σεπτέμβρη την απόφαση του κλάδου για δημιουργία 
τμημάτων με ανώτερο αριθμό τους 25 μαθητές, τους 20 στις κατευθύνσεις και στην 
Τεχνική Εκπαίδευση και τους 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια. 
• Κανείς εκπαιδευτικός δεν αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα – αξιολογητή για τους 
νέους συναδέλφους μας. 

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω αποφάσεις εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της 
ΟΛΜΕ να προτείνει σχέδιο αποφάσεων που θα σταλούν σε όλους τους συλλόγους 
διδασκόντων της χώρας, προκειμένου να αποφασίσουν υπογράφοντας αντίστοιχα 
πρακτικά. 

Το πρόγραμμα δράσης (δύο 24ωρες Απεργίες ή 48ωρη, σε συντονισμό με 
τα Τριτοβάθμια  συνδικαλιστικά όργανα (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ) και σε περίπτωση 
που δεν προχωρήσουν αυτά, να συντονιστούμε με Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες 
του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα), απέσπασε την πλειοψηφία των ΕΛΜΕ, όχι 
όμως την ενισχυμένη πλειοψηφία που κατά το Καταστατικό απαιτείται (66,6% των 
ψήφων), έτσι ώστε να εγκριθεί το απεργιακό πρόγραμμα. 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ υλοποιώντας τις αποφάσεις της Γ.Σ των Προέδρων έκανε 
τις ακόλουθες ενέργειες: 
• Εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία γνωστοποιούσε την αντίθεση του κλάδου στην 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση και κάλεσε τους 
συλλόγους διδασκόντων να μην την εφαρμόσουν. Για τη διευκόλυνση των 
συναδέλφων, το Δ.Σ απέστειλε σχέδιο απόφασης, προκειμένου να γραφεί στο Βιβλίο 
Πρακτικών των σχολείων. 
• Στα πλαίσια παράστασης διαμαρτυρίας στον Υφυπουργό Παιδείας κ Πανάρετο, που 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010, για το ζήτημα της αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης(ΚΥΑ), 
προκειμένου να πληρωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις 
συνάδελφοι, διαμαρτυρήθηκε για την προφορική εντολή για 30 μαθητές ανά τμήμα 
από τη νέα σχολική χρονιά και ζήτησε τα τμήματα να μην 
υπερβαίνουν τους 25 μαθητές. Παράλληλα κάλεσε τα Δ.Σ των ΕΛΜΕ να κάνουν όλες 
απαραίτητες ενέργειες (παράσταση διαμαρτυρίας στους Περιφερειακούς Διευθυντές), 
εκεί που παρατηρούνται τέτοιες μεθοδεύσεις. 
 
  Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, η Ομοσπονδία συμμετείχε δυναμικά και 
στη Γενική απεργία την 20‐5‐2010. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για την 
καλύτερη δυνατή προετοιμασία, με την έκδοση απεργιακής αφίσας και την αποστολή 
ενημερωτικού προς τις ΕΛΜΕ και τον τύπο. Για άλλη μια φορά το απεργιακό μπλοκ 
των εκπαιδευτικών ήταν πολυπληθές και αγωνιστικό. 
 

Στο επόμενο διάστημα το Δ.Σ της ΟΛΜΕ ασχολήθηκε με το ζήτημα της μη 
υπογραφής ΚΥΑ για την πληρωμή των συναδέλφων που απασχολήθηκαν στις 
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Πανελλαδικές Εξετάσεις, οργάνωσε και συντόνισε την κινητοποίηση στα 
βαθμολογικά κέντρα, μετά και τον εμπαιγμό των εκπαιδευτικών από την ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και την κυβέρνηση και τις μειωμένες αμοιβές που τελικά 
υπογράφτηκαν.  

Ασχολήθηκε επίσης με άλλα τρέχοντα ζητήματα και την προετοιμασία για την 
πραγματοποίησης της Μετασυνεδριακής Γενικής Συνέλευσης. 

 
Η Μετασυνεδριακή Τακτική Γεν. Συνέλευση του Κλάδου πραγματοποιήθηκε 

στις 28/6/2010. Κατά τη διάρκεια της Γεν. Συνέλευσης έγινε ενημέρωση για το 
Ασφαλιστικό από τον Ειδ. Συνεργάτη της ΓΣΕΕ κ. Ρωμανιά. Κατόπιν συζητήθηκε ο 
απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για τα συνδικαλιστικό έτος 
2009-10, ο προγραμματισμός για το έτος 2010-11, ο οικονομικός απολογισμός του 
οικονομικού έτους 2009 – 10 και η εγγραφή της Β ΕΛΜΕ Πειραιά.  

Υπερψηφίστηκε ο οικονομικός απολογισμός (291 ψήφοι ΝΑΙ, 31 ψήφοι ΟΧΙ 
και 20 ψήφοι ΛΕΥΚΟ), καθώς και ο οικονομικός προϋπολογισμός. 

Ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έλαβε ως εξής: 132 
ψήφοι ΝΑΙ, 121 ψήφοι ΟΧΙ και 90 ψήφοι ΛΕΥΚΟ και συνεπώς, δεν υπερψηφίστηκε. 
Ο προγραμματισμός του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για το 2010 – 11 έλαβε 227 ψήφους ΝΑΙ, 
94 ψήφους ΟΧΙ και 22 ψήφους ΛΕΥΚΟ και υπερψηφίστηκε.  

Επίσης, υπερψηφίστηκε η εγγραφή της Β ΕΛΜΕ Πειραιά στη δύναμη της 
ΟΛΜΕ (248 ΝΑΙ-72%).  

 
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους το Δ.Σ της ΟΛΜΕ προχώρησε στην 

υλοποίηση των αποφάσεων της Μετασυνεδριακής Γενικής Συνέλευσης. 
Συγκεκριμένα:  

• Στις 9-9-2011 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των προέδρων των ΕΛΜΕ και 
των αιρετών της Νοτίου Ελλάδος με το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, προκειμένου να 
ενημερωθεί το Δ.Σ της ΟΛΜΕ για τις συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε 
περιοχή, να γίνει ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα που απασχόλησαν τον 
κλάδο, αλλά και να δοθούν οδηγίες στις τοπικές ΕΛΜΕ. 

• Στις 11-9-2010 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των προέδρων των ΕΛΜΕ 
και των αιρετών της Βορείου Ελλάδος με το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, για τους ίδιους 
λόγους. 

• Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συμμετείχαμε στη μεγάλη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη 
για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, με αφορμή τα εγκαίνια της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

 
Την περίοδο αυτή μεγάλο βάρος δόθηκε στην απαράδεκτη καταστρατήγηση του 

ωραρίου των καθηγητών που διατέθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τις 
ανάγκες της υπηρεσίας και χωρίς δική τους αίτηση. Το Υπουργείο Παιδείας 
επιχείρησε να «βαπτίσει» τις διαθέσεις αποσπάσεις, προκειμένου να εξισώσει το 
ωράριο των διατιθέμενων καθηγητών με τους δασκάλους (24 ώρες). Με σειρα 
παρεμβάσεων μας προσπαθήσαμε να ακυρώσουμε αυτές τις μεθοδεύσεις. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την παρέμβαση μας με υπόμνημα προς το Υπουργείο Παιδείας(20-9-
2010) και την κήρυξη 2ωρης στάσης εργασίας στις 4-10-2010 και συγκέντρωση έξω 
από το Υπουργείο Παιδείας. Στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης συναντήθηκε το 
Δ.Σ της ΟΛΜΕ με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου, στην οποία 
μεταφέραμε την αγανάκτηση του κλάδου για τις απαράδεκτες διαστρεβλώσεις των 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


8 

 

κείμενων διατάξεων από το Υπουργείο Παιδείας. Στο επόμενο διάστημα συνεχίστηκε 
η πίεση της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφα, αλλά και 
κινητοποιήσεις (2ωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας 
στις 22-11-2010). Λόγω της πίεσης μας η Υφυπουργός προχώρησε στη λογική του 
ωραρίου 21 ωρών την εβδομάδα για όλους τους αποσπασμένους καθηγητές στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανεξαρτήτως χρόνων υπηρεσίας. Η ερμηνεία αυτή δεν 
ικανοποίησε την Ομοσπονδία, η οποία ζήτησε γνωμοδότηση διακεκριμένου νομικού 
για το ζήτημα του ωραρίου, προκειμένου να κινηθεί δικαστικά, εφόσον υπήρχε 
δυνατότητα επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης. Πραγματικά, η γνωμοδότηση δικαίωνε 
την Ομοσπονδία μας. Δυστυχώς το νομικό αυτό ντοκουμέντο δε μπορέσαμε να το 
εκμεταλλευτούμε περαιτέρω, διότι οι θιγόμενοι συνάδελφοι δε δέχτηκαν να κάνουν 
δικαστική προσφυγή και η Ομοσπονδία σύμφωνα με το νόμο δεν είχε έννομο 
συμφέρον. 

 
 Στις 7-10-2010 συμμετείχαμε στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της 
ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές στις αποδοχές μας, αλλά και για τα άλλα 
αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης που υπονομεύουν το βιοτικό μας επίπεδο. 
 Στις 25-11-2010 κηρύξαμε 2ωρη στάση εργασίας και συμμετείχαμε στο 
συλλαλητήριο που διοργάνωσε η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ. 
 Στις 27-11-2010 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της 
χώρας. Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 27/11/2010 αποφάσισε τα παρακάτω: 

• Υπερψήφισε την εισήγηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ (σκεπτικό – πλαίσιο 
αιτημάτων) ενσωματώνοντας και προτάσεις από τις ΕΛΜΕ. 

• Υπερψηφίστηκε επίσης το πρόγραμμα δράσης καθώς και άλλες προτάσεις για 
κινητοποιήσεις: 

 
Μετά την απόφαση της Γ.Σ. το πρόγραμμα δράσης της ΟΛΜΕ διαμορφώθηκε ως 

εξής: 
• 3ωρη στάση εργασίας στις 6/12 και συλλαλητήριο με αφορμή τη 2η επέτειο 

του θανάτου του Αλέξ. Γρηγορόπουλου (Προπύλαια, στις 12 το μεσημέρι). 
• Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία στις 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ μαζί με 

συνδικαλιστικές οργανώσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με επίκεντρο την 
αντίθεσή μας στο νέο μισθολόγιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση. 

• Εξουσιοδότηση (μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2011) για 24ωρη απεργία μέχρι τις 
επόμενες ΓΣ του κλάδου όταν δοθεί σχέδιο μισθολογίου ή εξαγγελθούν με 
οποιοδήποτε τρόπο περικοπές  
στους μισθούς μας. 

• Καμπάνια για την ενημέρωση των συναδέλφων μας για τις επιπτώσεις από 
την εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από το επικαιροποιημένο μνημόνιο 
και την εφαρμογή του μισθολογίου. 

• Στάση εργασίας και Συλλαλητήριο στις 13/1/2011 με αφορμή την 20ή επέτειο  
από τη δολοφονία του Ν. Τεμπονέρα. 

 
Στις 30-11-2010 το Δ.Σ της ΟΛΜΕ έστειλε επιστολή προς την ΑΔΕΔΥ, 
επισημαίνοντας τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές, αλλά 
και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι γενικότερα, από την διάλυση του ΟΠΑΔ και την 
συνακόλουθη αδυναμία του να πληρώσει τις οφειλές του προς γιατρούς και 
φαρμακοποιούς,  γεγονός που είχε οδηγήσει γιατρούς και φαρμακοποιούς να μην 
παρέχουν υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του Δημοσίου. Ζητήσαμε από την 
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Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα και να πιέσει άμεσα προς 
επίλυση του, δεδομένου ότι αυτή  είναι η αρμόδια για αυτά τα ζητήματα. Το 
επόμενο διάστημα το πρόβλημα αυτό μας απασχόλησε ξανά, αφού το πρόβλημα 
του ΟΠΑΔ είναι σοβαρότατο και η κυβέρνηση αδιαφορεί. 
  

 Στις 15-12-2010 πραγματοποιήθηκε η μεγάλη Γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ και 
της ΓΣΕΕ. Διοργανώθηκαν ογκώδη συλλαλητήρια στην Αθήνα και στις μεγαλύτερες 
πόλεις της χώρας. Ειδικότερα, στην Αθήνα το μπλοκ των εκπαιδευτικών 
Ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ) ήταν εντυπωσιακό σε όγκο και σε παλμό. Το Δ.Σ της 
ΟΛΜΕ προσπάθησε να οργανώσει την απεργία όσο το δυνατόν καλύτερα. Τύπωσε 
αφίσα και άλλο απεργιακό υλικό, το οποίο διανεμήθηκε στα σχολεία όλης της χώρας. 
Τα μέλη του Δ.Σ της ΟΛΜΕ περιόδευσαν σε πολλές περιοχές της χώρας, 
επισκέφτηκαν σχολεία, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους μας και 
φιλοξενήθηκαν από τα τοπικά Μ.Μ.Ε, όπου γνωστοποίησαν στις τοπικές κοινωνίες 
τις θέσεις του κλάδου 
Στις 10-12-2010 επισημάναμε τις επιχειρούμενες αλλαγές που προωθεί η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες κινούνται σε αντιδραστική κατεύθυνση 
και η τυχόν εφαρμογή τους θα φέρει τον χώρο της εκπαίδευσης δεκαετίες πίσω. 
Απορρίψαμε τη φιλοσοφία των επιχειρούμενων αλλαγών και καλέσαμε τους 
συναδέλφους σε επαγρύπνηση. Επίσης για άλλη μια φορά διαφωνήσαμε με την 
υλοποίηση των σχετικών διατάξεων του ν.3848/2010 για τον μέντορα. Στις  13 
Δεκεμβρίου το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας (10.00 – 13.00) 
προκειμένου να διευκολύνει όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
παράσταση διαμαρτυρίας που οργανώνεται έξω από το Υπουργείο Παιδείας στις 
11.00 π.μ.  

 
  Από πολύ νωρίς αντιληφθήκαμε ότι η υλοποίηση της πολιτικής των 
περικοπών στην εκπαίδευση θα οδηγούσε σε μαζικές συγχωνεύσεις σχολείων, 
υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Στις 21-12-2010 καταγγείλαμε στον κόσμο της εκπαίδευσης τη πολιτική των 
συγχωνεύσεων και εξαγγείλαμε κινητοποίηση έξω από τις περιφερειακές Διευθύνσεις 
για τις 14-1-2011. Για την επιτυχία της εκδήλωσης το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κήρυξε τρίωρη 
στάση εργασίας(11.00-1400 και 14.00-17.00) η κινητοποίηση ήταν πετυχημένη, 
δεδομένου ότι κινητοποιήθηκαν οι τοπικές ΕΛΜΕ, και άρχισε να αναδεικνύεται το 
ζήτημα στις τοπικές κοινωνίες.  
 Επειδή το Υπουργείο Παιδείας επέδειξε αδιάλλακτη στάση και επιχείρησε να 
προωθήσει τη διαδικασία των συγχωνεύσεων εν κρυπτώ, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ 
αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις του κηρύσσοντας 3ωρη σταση εργασίας 
για τις 26-1-2011 και δράσεις από τις τοπικές ΕΛΜΕ. Ειδικά για την Αττική 
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας. 
 Στις 27-1-2011 το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να γίνει μια συντονισμένη 
κίνηση ενημέρωσης των αιρετών Περιφερειαρχών και των Δημάρχων των νέων 
«καλλικρατικών» δήμων για τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων και να ζητηθεί 
η στήριξη τους. 
 Στις 28-1-2011 το Δ.Σ της ΟΛΜΕ απαίτησε από τους Περιφερειακούς 
Διευθυντές να δοθούν στην Ομοσπονδία όλα τα στοιχεία που αφορούν τις 
συγχωνεύσεις.  
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 Την ίδια μέρα το Δ.Σ της ΟΛΜΕ πληροφορήθηκε την απόφαση της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να μετακινήσει τους τυχόν υπεράριθμους 
καθηγητές από τα ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας, Κεντ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Αττικής και 
Πελοποννήσου σε λειτουργικά κενά στις νησιωτικές περιοχές. Η αντίδραση της 
Ομοσπονδίας ήταν άμεση. Προκηρύξαμε 3ωρη στάση εργασίας για την 31-1-2011.   
Η άμεση αντίδραση του κλάδου απέτρεψε την υλοποίηση της συγκεκριμένης 
απόφασης, η οποία ελήφθη αιφνιδιαστικά, στο μέσο του σχολικού έτους και σίγουρα 
θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στους θιγόμενους συναδέλφους, αν 
εφαρμοζόταν. Η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης από το Υπουργείο Παιδείας, 
οδήγησε σε αναστολή της κινητοποίησης. 
 
 Στις 5-2-2011 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας. 
Υπερψηφίστηκε το παρακάτω συνδικαλιστικό ντοκουμέντο και το Πρόγραμμα 
Δράσης ως εξής:  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

(με βάση το πλαίσιο που εγκρίθηκε στη μετασυνεδριακή ΓΣ και τις μετέπειτα 
εξελίξεις) 

1. Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ 
ή στο 15% του Κρατικού Προϋπολογισμού. Όχι στις δραματικές περικοπές του 
νέου προϋπολογισμού για την παιδεία. Όχι στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις 
σχολείων. 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Όχι στις νέες περικοπές των μισθών μας που ετοιμάζει με 
την προώθηση του μισθολογίου στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου μνημονίου. 
Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι με τους οποίους έγιναν περικοπές στους μισθούς 
μας. Γνήσιες και ουσιαστικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με 
ενσωμάτωση των γενικών επιδομάτων στο βασικό, ώστε ο μισθός του 
νεοδιόριστου να διαμορφωθεί στα 1.400 ευρώ καθαρά, με αναλογικές αυξήσεις 
στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη. 
Διπλασιασμός και σύνδεση (ως ποσοστό) της ωρομίσθιας αποζημίωσης με τις 
συνολικές αποδοχές του εκπαιδευτικού. Άμεση καταβολή της ειδικής παροχής 
των 176 € και του συνόλου των αναδρομικών για όλους και ενσωμάτωσή της στο 
βασικό μισθό. 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ: Να καταργηθεί ο νόμος 3865/10 με 
τον οποίο αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για σύνταξη και μειώθηκαν οι συντάξεις. 
Όχι στο ξεθεμελίωμα του ασφαλιστικού συστήματος. Κατάργηση των 
αντιασφαλιστικών νόμων «Σιούφα», «Ρέππα», «Πετραλιά». Πλήρης σύνταξη με 
30 χρόνια εργασίας χωρίς όριο ηλικίας. Ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών ταμείων ΤΩΡΑ, και ιδιαίτερα του ΤΠΔΥ και του ΟΠΑΔ, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους.  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Να καταργηθεί ο νέος νόμος του Υπουργείου Παιδείας 
(«πολυνομοσχέδιο»-ν.3948/10). Σταθερή και μόνιμη εργασία στην εκπαίδευση. 
Κατάργηση ΑΜΕΣΑ του θεσμού του ωρομισθίου και του αναπληρωτή μερικού 
ωραρίου. Είμαστε αντίθετοι με τις συμβάσεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ, να 
μετατραπούν τώρα σε συμβάσεις κανονικών αναπληρωτών. Να διοριστούν 
άμεσα όλοι οι συνάδελφοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού (ΑΣΕΠ και 
πίνακες προϋπηρεσίας) από το Σεπτέμβρη  του 2010. Να αναγνωριστεί ολόκληρη 
η προϋπηρεσία των αναπληρωτών-ωρομισθίων (και μετά τις 30-6-2010). 
Περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών αυστηρά στις περιπτώσεις 
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πραγματικής αναπλήρωσης (όπως και ο ν. 1566/85 ορίζει). 12μηνη σύμβαση για 
τους αναπληρωτές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.  

Κατάργηση του «Καθηκοντολογίου». Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση των 
εκπαιδευτικών. Όχι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω της 
αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Όχι στο θεσμό του μέντορα. 

Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό 
καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις 
θέσεις της ΟΛΜΕ.   

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: Δημόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά 
δωρεάν Εκπαίδευση. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καμία επιβάρυνση στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό για μόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών /-τριών.  
Νομοθετική ρύθμιση τώρα για ανώτατο όριο μαθητών/-τριών στο τμήμα το 25, 
20 στις κατευθύνσεις και την ΤΕΕ και 10 μαθητές ανά καθηγητή  στα 
εργαστήρια.  

Να καταργηθεί ο κλειστός αριθμός εισακτέων για την πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Να ανοίξουν τα Πανεπιστήμια σε όλα τα παιδιά.  

Διαφωνούμε κατηγορηματικά με οποιαδήποτε κατεύθυνση περιφερειακής 
οργάνωσης της εκπαίδευσης (σε διορισμούς, διαχείριση προσωπικού, αναλυτικά 
προγράμματα κ.λπ.). Όχι στα μέτρα που προωθούν την ιδιωτικοποίηση στη 
δημόσια εκπαίδευση. 

Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με 
τις προτάσεις της ΟΛΜΕ, όπως: υπαγωγή στο Υπ. Παιδείας όλων των σχολικών 
μονάδων που προσφέρουν σήμερα δευτεροβάθμια τεχνικο-επαγγελματική 
εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία, μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης. 

5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Καθιέρωση ετήσιας περιοδικής επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών με την ευθύνη των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και με απαλλαγή από τα διδακτικά 
καθήκοντα.  
 

Αιχμές αιτημάτων 

• Να ακυρωθούν όλα τα μέτρα που περικόπτουν τους μισθούς μας και τις 
συντάξεις. Όχι στο μισθολόγιο των νέων περικοπών. 1400 € οι καθαρές 
αποδοχές του νεοδιόριστου με αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα 
μισθολογικά κλιμάκια. 30 χρόνια πλήρη σύνταξη. 

• Όχι στην καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Υπογραφή 
κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και 
τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της 
ΟΛΜΕ.  

• Όχι στις περικοπές στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. 
Όχι στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων. Άμεση αύξηση των δαπανών 
για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ ή στο 15% του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


12 

 

• Άμεση οικονομική στήριξη των ασφαλιστικών μας ταμείων και του ΟΠΑΔ.  
 

Το Πρόγραμμα δράσης περιελάμβανε: 
 

1. Ενημερωτική Καμπάνια  για το σύνολο του πληθυσμού με θέμα τις επιπτώσεις 
των μέτρων κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ (μνημονίων) στην εκπαίδευση και τον 
εκπαιδευτικό. Αυτή  θα περιλαμβάνει ενημέρωση α) για περικοπές 
προϋπολογισμού γενικά και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινή λειτουργία του 
δημόσιου σχολείου (δαπάνες σχολικών επιτροπών, συγχωνεύσεις-καταργήσεις 
σχολείων, ελάχιστοι διορισμοί, αύξηση μαθητών/τμήμα, κατάργηση ενισχυτικής 
διδασκαλίας και ΠΔΣ, ΟΕΔΒ κ.λπ.) και β) τις αλλαγές στο περιεχόμενο του 
σχολείου (νέο σχολείο, λύκειο και εξετάσεις, ΤΕΕ) που σχεδιάζει το Υπουργείο 
τονίζοντας τον αντιεκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.   Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να γίνουν: 

- Έκδοση εκλαϊκευμένου φυλλαδίου από ΟΛΜΕ 
- Μοίρασμα υλικού από τις ΕΛΜΕ σε συλλόγους διδασκόντων και ενώσεις 
Γονέων και σε άλλους τοπικούς φορείς, από συλλόγους διδασκόντων σε γονείς 
κλπ 

- Διακίνηση ενημερωτικού φυλλαδίου μέσω εφημερίδων 
-  Μοίρασμα του υλικού σε κεντρικά σημεία των πόλεων με «τραπεζάκι» που να 
λειτουργεί κάποιες μέρες και ώρες  με ευθύνη των ΔΣ των ΕΛΜΕ. Ενημέρωση 
του κόσμου για στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης,  ενάντια στις περικοπές. 

- Έκδοση κεντρικής αφίσας  
2. Ενημερώσεις των εκπαιδευτικών για το τι σχεδιάζει το υπουργείο παιδείας με 
επικέντρωση σε διοικητική αναδιάρθρωση, εργασιακές σχέσεις (ωράριο κ.λπ.), 
μισθολόγιο και επικουρικές συντάξεις, αλλά και το περιεχόμενο των αλλαγών 
που θα επιχειρηθούν με το «νέο» σχολείο.  Έκδοση και μοίρασμα ενημερωτικού 
υλικού, περιοδείες στα σχολεία, συνεδριάσεις όλων των  συλλόγων διδασκόντων 
με θέμα την ενημέρωση από την ΟΛΜΕ και  συζήτηση πάνω στην απόφαση της 
ΓΣ. 

3. Συγκρότηση και ανάπτυξη με πρωτοβουλία των ΕΛΜΕ δικτύων αλληλεγγύης για 
τη στήριξη των μαθητών μας, με οργάνωση μαθημάτων πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης σε εθελοντική βάση αλλά και ευρύτερα στήριξη των θυμάτων της 
οικονομικής κρίσης και των κατεδαφιστικών πολιτικών κυβέρνησης, Τρόικας και 
ΣΕΒ, με τη στήριξη σχετικών πρωτοβουλιών που αρχίζουν να αναπτύσσονται στις 
γειτονιές και στους δήμους.  

4. Συμμετέχουμε και συμβάλλουμε ενεργά στα κινήματα που αναπτύσσονται ενάντια 
στις αυξήσεις στα εισιτήρια των ΜΜΜ και στα διόδια. Αντιδρούμε μαζί με όλους 
τους πολίτες στην πληρωμή των νέων χαρατσιών στο εισόδημά μας. Σε κάθε 
περίπτωση αναπτύσσουμε την αλληλεγγύη και τον συντονισμό της δράσης σε 
όποιον τομέα εκδηλώνεται η επίθεση της κυβέρνησης και της τρόικας. Στηρίζουμε 
αποφασιστικά τον αγώνα των εργαζόμενων στις συγκοινωνίες και στην υγεία. Η 
αλληλεγγύη, η επεξεργασία κοινών στόχων, η δημιουργία κοινών πλαισίων αναφοράς 
στα μεγάλα ζητήματα, η μάχη κατά των διακρίσεων σε βάρος της νέας γενιάς πρέπει 
να διαπερνούν  την καθημερινή μας δράση. 

5. Προσπάθεια για συντονισμό των ομοσπονδιών της παιδείας και των γονιών για 
κοινές κινητοποιήσεις. Κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα και ομοσπονδίες δημόσιου 
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αλλά και ιδιωτικού τομέα για κοινό μέτωπο στήριξης των δημόσιων κοινωνικών 
αγαθών (παιδεία, υγεία, κοιν. ασφάλιση). Ο συντονισμός να περιλαμβάνει και το 
συντονισμό σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων πρωτοβάθμιων συνδικάτων αλλά 
και άλλων χώρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

6. Συμμετέχουμε στην 3ωρη πανελλαδική στάση εργασίας (11 – 2 μ.μ.) στις 10 
Φεβρουαρίου 2011 για την ανάδειξη του διεκδικητικού πλαισίου και με αιχμή τα 
προβλήματα στα Επικουρικά Ταμεία (πραγματοποίηση - την  ίδια ημέρα - 
συγκεντρώσεων για την προετοιμασία της απεργίας, παραστάσεις διαμαρτυρίας 
σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς του Δημοσίου κλπ.) 

7. 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση 22 - 23  Φλεβάρη μαζί με ΔΟΕ. Να υπάρξει 
προσπάθεια συμμετοχής και  άλλων ομοσπονδιών. 

8. Νέα ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ στις 4/3 για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 
Δίνεται η δυνατότητα στο ΔΣ της ΟΛΜΕ για μικρή μετακίνηση της απεργίας σε 
περίπτωση που υπάρχουν έκτακτες εξελίξεις. 
 
   Το επόμενο διάστημα το Δ.Σ της ΟΛΜΕ επικεντρώθηκε στην 48ωρη απεργία 
στις 22-23/2/2011. Για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης το Δ.Σ έλαβε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα. Τυπώθηκε αφίσα, η οποία ανεστάλη σε όλες τις ΕΛΜΕ. Επίσης 
τυπώθηκαν δύο επιστολές του Δ.Σ της ΟΛΜΕ, μία προς τους συναδέλφους, και μία 
προς τους γονείς, τους οποίους ενημερώναμε για τις ολέθριες επιπτώσεις του 
μνημονίου στο χώρο της εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της γνωστοποίησης των θέσεων, 
για όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση, τα Δ.Σ της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ 
έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου. Επιπροσθέτως, τα μέλη του  Δ.Σ περιόδευσαν σε 
περιοχές της χώρας, επισκέφτηκαν σχολεία, ενημέρωσαν τους συναδέλφους και 
αξιοποίησαν την παρουσία τους στα τοπικά Μ.Μ.Ε. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το 
ζήτημα των συγχωνεύσεων (3ωρη στάση εργασίας στις 10-2 και παράσταση 
διαμαρτυρίας στους αιρετούς Περιφερειάρχες) και το ζήτημα της πληροφορικής 
(δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας στις 15-2 και συγκέντρωση στο Υπουργείο 
Παιδείας) .  
 Στις 28-2 πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις, με παράλληλη κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας (08.00-
12.00),  για τις επιχειρούμενες συγχωνεύσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικά για 
την Αττική πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο 
Παιδείας, γιατί την  ίδια πραγματοποιείτο συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας με τους 
Δημάρχους, με αντικείμενο τις συγχωνεύσεις. Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της ΟΛΜΕ 
συνάντησε την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου, διατύπωσε τις 
σοβαρότατες διαφωνίες του κλάδου για την επιχειρούμενη πολιτική της κυβέρνησης 
στο ζήτημα αυτό, διαμαρτυρήθηκε για τη μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη 
συνάντηση αυτή και απαίτησε να δοθεί το δικαίωμα στον Πρόεδρο της ΟΛΜΕ να 
μιλήσει στους Δημάρχους και να εκφράσει τις θέσεις του κλάδου, κάτι που τελικά 
έγινε. 
 Στις 10-3 συμμετείχαμε στο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με παράλληλη 
κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας. 
 Στις 4-3 το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, εκτιμώντας τη σφοδρότητα της επίθεσης που 
δέχονται οι εργαζόμενοι από την κυβέρνηση, κάλεσε την Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ να 
αναλάβει πρωτοβουλία για διοργάνωση, από κοινού με τη ΓΣΕΕ, Γενικής απεργίας, 
μέχρι την 25-3-2011. Εάν οι επαφές με τη ΓΣΕΕ δεν τελεσφορούσαν, προτείναμε την 
κήρυξη πανδημοσιουπαλληλικής απεργίας. Αντίστοιχο αίτημα κατατέθηκε αργότερα 
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από την Ομοσπονδία μας και αφορούσε τη κήρυξη απεργίας εντός του Απριλίου. Και 
οι δύο πρωτοβουλίες μας δεν απέδωσαν. 
 Στις 18-3-2010 πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τις 
συγχωνεύσεις σχολείων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Στην 
Αττική πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής. Αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ 
επισκεφτήκαν τον Περιφερειακό Διευθυντή, κατέθεσε τη διαμαρτυρία της και 
αποχώρησε. Το Υπουργείο Παιδείας, εκμεταλλευόμενο το δικαιολογημένο κλίμα 
έντασης που επικρατούσε στη συγκέντρωση, έβγαλε Δελτίο Τύπου, όπου ισχυριζόταν 
ψευδώς ότι προπηλακίστηκε από διαδηλωτές ο Περιφερειακός Διευθυντής και 
προκλήθηκαν ζημιές στο κτήριο, στοχοποιώντας την Ομοσπονδία μας. 
 Στις 19-3-2010 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της 
χώρας στην οποία υπερψηφίστηκε το Πρόγραμμα Δράσης, ενώ ως αιχμές του 
πλαισίου των αιτημάτων καθορίστηκαν τα εξής:  
 

Αιχμές αιτημάτων 

• Να ακυρωθούν όλα τα μέτρα που περικόπτουν τους μισθούς μας και τις 
συντάξεις. Όχι στο μισθολόγιο των νέων περικοπών. 1400 € οι καθαρές 
αποδοχές του νεοδιόριστου με αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα 
μισθολογικά κλιμάκια. 30 χρόνια πλήρη σύνταξη. 

• Όχι στην καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Υπογραφή 
κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και 
τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της 
ΟΛΜΕ.  

• Όχι στις περικοπές στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. 
Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ ή 
στο 15% του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

• Να αποσυρθεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις – 
καταργήσεις σχολικών μονάδων. 

• Άμεση οικονομική στήριξη των ασφαλιστικών μας ταμείων και του ΟΠΑΔ.  
 
Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ περιελάμβανε: 

 
• 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 30-03-2011 (σε συνεννόηση με 

ΔΟΕ) με προσθήκη στα αιτήματα αιχμής : να αποσυρθεί η απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών 
μονάδων  

• Εξουσιοδότηση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, σε περίπτωση που 
κατατεθεί νομοσχέδιο που θίγει τις αμοιβές των εκπαιδευτικών ή τα 
ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα. 

• Νέα ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ αμέσως μετά,  για κλιμάκωση των 
κινητοποιήσεων, με ποικίλες μορφές δράσης  

• Επιδιώκουμε τον συντονισμό με άλλες ομοσπονδίες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. 

Παράλληλα αποφασίσθηκαν και υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:: 
• Πραγματοποίηση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές 

Δ/νσεις Εκπ/σης και τις ΔΔΕ όλης της χώρας, την Παρασκευή 18-03-
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2011 και ώρα 12:30 μμ για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών 
μονάδων. Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν το 
ΔΣ της ΟΛΜΕ κηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας (12-2μμ για τον πρωινό 
κύκλο και 2-4μμ για τον απογευματινό κύκλο). 

• Να αναρτηθούν μαύρες σημαίες και πανό διαμαρτυρίας στα σχολεία 
που συγχωνεύονται ή καταργούνται. 

• Να ζητηθεί από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ κήρυξη απεργίας  (με ενδεικτική 
ημερομηνία στις 13-04-2011) καθώς και απογευματινό συλλαλητήριο 
πριν τη σύνοδο κορυφής στις 25 Μαρτίου  

• Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα καταγγείλει στις διεθνείς οργανώσεις των 
εκπαιδευτικών την απόφαση του Υπουργείου Παιδεία για την συγχώνευση 
– κατάργηση 1933 σχολείων. 

 
 Στις 22-3 συμμετείχαμε στο συλλαλητήριο που διοργάνωσαν οι ΑΔΕΔΥ και 
ΓΣΕΕ. 
 Στις 24-3 πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΕΝΓΕ, όπου 
επισημάνθηκαν οι αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής της πολιτικής του μνημονίου 
στην υγεία και την παιδεία. 
 Στις 30-3 πραγματοποιήθηκε η 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία της ΟΛΜΕ 
και της ΔΟΕ. Την ίδια μέρα απεργούσαν και οι νοσοκομειακοί γιατροί. Στην 
ΑΘΗΝΑ πραγματοποιήθηκε μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση, με τη συμμετοχή της 
ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ και της ΟΕΓΝΕ.   
 Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2011, έφτασαν στην Ομοσπονδία μας 
ψηφίσματα συμπαράστασης από πολλά ευρωπαϊκά συνδικάτα, αλλά και από την 
ΕTUCΕ. Tα ψηφίσματα αυτά εστάλησαν και στο Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο τα 
ευρωπαϊκά συνδικάτα διαμαρτύρονται για το κλείσιμο σχολείων και γενικότερα για 
την πολιτική των περικοπών, που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση. Το Υπουργείο 
Παιδείας, προφανώς θορυβημένο από την ανταπόκριση των ευρωπαϊκών συνδικάτων  
στο αίτημα της ΟΛΜΕ για στήριξη του αγώνα μας, απάντησε στα ευρωπαϊκά 
συνδικάτα, ισχυριζόμενο ψευδώς ότι η εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης, που 
μεταφέρει η ΟΛΜΕ στο εξωτερικό, δεν είναι η πραγματική!!! 
  

Στις 7,8,και 9 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 9 Εκπαιδευτικό Συνέδριο στην 
Αγριά του Βόλου. Κατά τη διάρκειά του ακούστηκαν όλες οι απόψεις και οι τάσεις, 
που καταγράφονται στην εκπαιδευτική κοινότητα, για τα εκπαιδευτικά ζητήματα που 
απασχόλησαν το συνέδριο. Το Εκπαιδευτικό Συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα να 
καταγραφούν σκέψεις και προβληματισμοί, διαδικασία που είναι χρήσιμη εν όψει του 
15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΟΛΜΕ, που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιούνιο.  
 
  
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ ασχολήθηκε επισταμένα με το ζήτημα της εκπαίδευσης 
των ελληνοπαίδων του εξωτερικού, καθώς και με τις συνθήκες διαβίωσης των 
υπηρετούντων συναδέλφων. Άμεσα αντιληφθήκαμε ότι η ελληνόγλωσση εκπαίδευση 
στο εξωτερικό θα είναι το πρώτο θύμα των σταθεροποιητικών προγραμμάτων και του 
μνημονίου που επέβαλαν το Δ.Ν.Τ και η ανάλγητη νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατία 
των Βρυξελλών. Ο απόδημος ελληνισμός εγκαταλείπεται στην τύχη του. Η λογική 
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των περικοπών και η συνακόλουθη κακή παρεχόμενη εκπαίδευση, αναγκάζει 
πολλούς ομογενείς να εγγράφουν τα παιδιά τους στα εθνικά σχολεία των χωρών που 
διαμένουν. 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ απέστειλε έγγραφο στις 12‐2‐2010 στην Υπουργό 
Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό, με το οποίο ενημέρωνε το Υπουργείο Παιδείας για τα προβλήματα της 
παρεχόμενης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και ειδικότερα στη 
Γερμανία. Επιπροσθέτως επεσήμανε τα ιδιαίτερα προβλήματα εργασιακά, οικονομικά 
κα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία αυτά. 
Επισημάναμε την αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να παράσχει στους απόδημους 
μαθητές τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να σταδιοδρομήσουν 
με επιτυχία στις απαιτητικές σύγχρονες κοινωνίες, καθώς και στη χώρα υποδοχής 
τους. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να διατηρήσουν τη γλωσσική και πολιτισμική τους 
ταυτότητα. 
Τονίσαμε για μια ακόμη φορά την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου (ν.2413/96) που διέπει τη δομή, τη λειτουργία και το περιεχόμενο της 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται 
αποσπάσεις ή παρατάσεις απόσπασης σε σχολεία του εξωτερικού χωρίς αυτές να 
έχουν πρώτα εξετασθεί από το αρμόδιο συμβούλιο του ΔΙΠΟΔΕ. Δεν είναι επίσης 
επιτρεπτό οι Συντονιστές Εκπαίδευσης να ενεργούν σαν τοπικοί ‐ κομματικοί 
παράγοντες και να αποφασίζουν αυθαίρετα και χωρίς έλεγχο για τα οργανικά κενά 
εκπαιδευτικών, για μετακινήσεις, αποσπάσεις κλπ με κριτήριο πολλές φορές τις 
ρουσφετολογικές και πελατειακές σχέσεις. 
 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτείται από το Υπουργείο 
Παιδείας άμεσα, να επανεξεταστούν η δομή και η δημοκρατική λειτουργία της 
διοίκησης, το πλέγμα των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, καθώς και 
όλες οι σχετικές διαδικασίες, με στόχο να καταστούν διαφανείς, αξιοκρατικές, 
αξιόπιστες και αποτελεσματικές. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να ρυθμίζονται και τα 
ζητήματα όπως ο χαρακτηρισμός και κάλυψη των κενών θέσεων, οι αποσπάσεις, 
παρατάσεις αποσπάσεων, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, η επιλογή και τα καθήκοντα 
διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο 
επιλογής και λειτουργίας των Συντονιστών Εκπαίδευσης (τα κριτήρια, η διαδικασία 
επιλογής και τοποθέτησής τους, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους), και 
ΕΠΥΣΔΕ (καθήκοντα, αρμοδιότητες). 

Η νέα μορφή που επιχειρείται να πάρει το ενιαίο Υπ. Συμβούλιο στη Γερμανία 
(4 Συντονιστές, 1 Δ/ντής Σχολ. Μονάδας και 1 Αιρετός από την Π.Ε. και 1 Αιρετός 
από τη Δ.Ε. ) σαφέστατα δείχνει την πρόθεση του Υπ. Παιδείας για μία αυταρχική 
μορφή διοίκησης και περιορισμό των εκπροσώπων των εργαζομένων. Η 
οπισθοδρόμηση αυτή οφείλει να μας προβληματίσει και ίσως είναι προάγγελος για το 
τι θα επακολουθήσει και στα Υπ. Συμβούλια εντός του Ελλαδικού χώρου. 
Αντιτιθέμεθα στις νέες μεθοδεύσεις του Υπ. Παιδείας, όσον αφορά την προτεινόμενη 
διοικητική μορφή.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις προτάσεις της τελευταίας 
παγγερμανικής «συνδιάσκεψης» των ΕΛΜΕ, όπου οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 
σε σχολεία της Γερμανίας, κατέγραψαν, για άλλη μια φορά, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα. 
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ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Δεν είναι καινοφανές φαινόμενο η μακρά καθυστέρηση, προκειμένου να 
πληρωθούν οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές των συναδέλφων, για έργο που 
προσέφεραν. Δυστυχώς, όμως, αυτή τη διετία το φαινόμενο αυτό εντάθηκε. 

Μέχρι αυτή τη στιγμή: 
• Δεν έχουν πληρωθεί οι συντονιστές και οι καταμετρητές της ΠΔΣ των σχολικών 
ετών 2008‐09 και 2009‐10 
• Δεν έχουν πληρωθεί όσοι δίδαξαν στην ΠΔΣ το 2010 
• Δεν έχουν πληρωθεί αμοιβές πάσης φύσεως(οδοιπορικά για εκτέλεση υπηρεσίας ως 
επιτηρητή ή βαθμολογητή στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετακινήσεις, σχολικές 
εκδρομές, μετακινήσεις για συμμετοχή σε επιμορφώσεις κ.α) στην Εύβοια, τη 
Φωκίδα και αλλού. 
• Απλήρωτοι παραμένουν και οι συνάδελφοι που έχουν διατεθεί για συμπλήρωση 
ωραρίου τα δύο τελευταία  σχολικά έτη. Συγκεκριμένα, σε πολλές περιοχές δεν 
πληρώνονται τα οδοιπορικά, με την αιτιολογία ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει 
μετακίνηση μεταξύ πόλεων ή κωμοπόλεων και δεν περιλαμβάνονται στη σχετική 
ρύθμιση τα χωριά. Βέβαια, δεν είναι αυτή η πρόθεση του νομοθέτη και θεωρούμε ότι 
αυθαίρετα ερμηνεύεται η σχετική διάταξη στα εντελλόμενα ορισμένων περιοχών. 
Επιπλέον, με τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» δεν υπάρχουν πλέον 
χωριά, αλλά δημοτικά διαμερίσματα. 
• Παρατηρήθηκε χαρακτηριστική καθυστέρηση της υπογραφής της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού 
Παιδείας (Απρίλιος – Μάϊος 2010), προκειμένου να πληρωθούν όλοι οι συνάδελφοι, 
που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η ΚΥΑ δεν είχε υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή 04 Ιουνίου 
2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν εκδοθεί τα Χρηματικά Εντάλματα 
Προπληρωμής(ΧΕΠ). Ενδεικτικά, 
αναφέρουμε ότι τη προηγούμενη σχολική χρονιά τα ΧΕΠ είχαν εκδοθεί την 21 Μαΐου 
2009.  

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ ασχολήθηκε επισταμένα με τα οικονομικά ζητήματα, που 
αφορούν τους συναδέλφους. Σε όλες τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας όλα τα προαναφερθέντα οικονομικά ζητήματα ετέθησαν από 
την Ομοσπονδία και ζητήθηκε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να λυθούν 
το συντομότερο δυνατόν. 

Επιπλέον, έγιναν οι εξής παρεμβάσεις: 
• Στις 18‐03‐2010 εστάλη υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία που απαιτούσε την 
άμεση πληρωμή των συναδέλφων, που εργάζονται στην Πρόσθετη Διδακτική 
Στήριξη καθώς και την άμεση πληρωμή των συντονιστών‐καταχωρητών Π.Δ.Σ 
• Στις 21‐05‐2010 έγινε παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 
με την οποία της επισημάναμε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση για υπογραφή ΚΥΑ, 
με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εκδοθούν ΧΕΠ για την πληρωμή των 
εμπλεκομένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συναδέλφων.  
 

Στις 25‐05‐2010 το Δ.Σ αποφάσισε να καλέσει τους βαθμολογητές να απέχουν 
από τα βαθμολογικά κέντρα την Παρασκευή 28‐05‐2010. Επίσης, αποφασίστηκε να 
γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας από 
αντιπροσωπεία του Δ.Σ την Τετάρτη 26‐05‐2010. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


18 

 

 Στη συνάντηση της 26ης Μαΐου ο Υφυπουργός κος Πανάρετος μας 
διαβεβαίωσε ότι υπέγραψε την ΚΥΑ την ίδια μέρα και την απέστειλε για υπογραφή 
στον Υπουργό Οικονομικών. Μάλιστα, γνωστοποίησε το ύψος των αμοιβών των 
συναδέλφων. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, δείχνοντας καλή πίστη ανέστειλε την αποχή από τα 
βαθμολογικά κέντρα, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία υπογραφής της ΚΥΑ δεν είχε 
ολοκληρωθεί. 

 Στις 27‐05‐2010 γνωστοποιήσαμε στους συναδέλφους την 251 Απόφαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ελήφθη την 06‐07‐2009 και η οποία αναφέρει ότι 
οποιαδήποτε αμοιβή από πρόσθετη ανάθεση καθηκόντων (επιτροπές, επιτηρήσεις, 
οδοιπορικά, εκδρομές, βαθμολογήσεις, μετακινήσεις εκτός έδρας) πληρώνεται μόνο 
εάν έχει εγγραφεί πίστωση στο σχετικό κωδικό του αρμοδίου φορέα. Μάλιστα, 
επισημαίνεται ότι στην εντολή μετακίνησης η ύπαρξη της σχετικής 
πίστωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά. Σε διαφορετική περίπτωση ο εκπαιδευτικός 
δεν πληρώνεται. Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί με χρήματα 
από πιστώσεις του επομένου έτους.  

Κατόπιν τούτου κάναμε παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας με υπομνήματα (27‐05 και 31‐05‐2010) και απαιτήσαμε να λυθεί το 
συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, θέσαμε το ζήτημα της αποζημίωσης των 
εκπαιδευτικών που διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη σχολική 
μονάδα.  
 Επειδή το ζήτημα των πρόσθετων αμοιβών για την απασχόληση των 
εκπαιδευτικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μπορεί να μας απασχολήσει και φέτος, 
ζητήσαμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα 
στην υπογραφή της ΚΥΑ, έτσι ώστε να εκδοθούν άμεσα τα ΧΕΠ και να πληρωθούν 
άμεσα οι συνάδελφοι (11-4-2011). 

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ της ΟΛΜΕ εκφράζει την αγανάκτηση του για τη 
γενίκευση της αθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας 
προς τους εργαζομένους εκπαιδευτικούς. 

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Με σοβαρές μειώσεις των αμοιβών των εκπαιδευτικών που 
απασχολούνται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και με αβέβαιο χρονικό ορίζοντα 
πληρωμής υπεγράφη τελικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υφυπουργών 
Παιδείας και Οικονομικών στις 4/6/2010 και δημοσιοποιήθηκε στις 9/6/2010 στο 
διαδίκτυο.  

Η απόφαση αυτή από τη μια προέβλεπε σοβαρές μειώσεις (από 5% έως και 
63%!!) στις ήδη χαμηλές αμοιβές που ήταν «παγωμένες» εδώ και τέσσερα 
χρόνια, από το 2006. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ακολούθησε παρελκυστική 
τακτική απέναντι στην ομοσπονδία και τους εκπαιδευτικούς, με στόχο να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων και των βαθμολογήσεων απρόσκοπτα και 
χωρίς να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τις περικοπές που είχαν αποφασιστεί. 

Η ΟΛΜΕ προχώρησε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το ζήτημα αυτό 
κηρύσσοντας αποχή από τα βαθμολογικά κέντρα. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ εξέφρασε την 
αγανάκτηση του για ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ που υπέστη ο εκπαιδευτικός κόσμος και 
από νέα αυτή εξέλιξη και κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας: 
1. να χορηγήσει τις αμοιβές αυτές χωρίς περικοπές και 
2. να πληρωθούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι με ΧΕΠ και το σύνολο του ποσού, 
όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. 
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Η κινητοποίηση του κλάδου μας έφερε αποτελέσματα, αφού η κυβέρνηση 
υποχρεώθηκε να αλλάξει την απόφαση της για τον τρόπο πληρωμής. Δεν  προχώρησε 
όμως και στην ικανοποίηση του αιτήματός μας για διατήρηση των ‐ ήδη χαμηλών – 
αμοιβών, όπως αυτές προβλέπονταν στη σχετική απόφαση του 2006. Η κινητοποίηση 
αυτή γνωστοποίησε στην κοινή γνώμη μια πραγματικότητα που αγνοούσε και έφερε  
σε δύσκολη θέση την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που συστηματικά 
συκοφαντούσε τον κλάδο. 
  
 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
• Απαιτήσαμε την άμεση έναρξη της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης με σειρά 
εγγράφων μας (21‐09‐2009 και 09‐10‐2009). Απαιτήσαμε την πρόσληψη 
εκπαιδευτικών στην Π.Δ.Σ από τους Πίνακες των Αναπληρωτών. Καταγγείλαμε την 
κατάργηση της Π.Δ.Σ το σχολικό έτος 2010-2011. Στις 2-12-2010 καλέσαμε τους 
συντονιστές-καταχωρητές της Π.Δ.Σ που τους οφείλονται οι αμοιβές των σχολικών 
ετών 2008-2009 και 2009-2010 να καταθέσουν δικαστική προσφυγή κατά του 
Υπουργείου Παιδείας, αφού αυτό δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια για την εξόφληση 
τους.   
• Καταθέσαμε υπόμνημα για τη μεταφορά των μαθητών στα ΤΑΔ‐ΕΤΑΔ 
(16‐10‐2010). Καταγγείλαμε την ουσιαστική κατάργηση των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ τα σχολικό 
έτος  2010-2011, εξ αιτίας της κατάργησης της μεταφοράς των μαθητών, που 
υποχρέωσε πολλούς να εγγραφούν στα σχολεία της περιοχής τους(22-11-2010). 
Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ και καταγγείλαμε την 
πολιτική των περικοπών στην εκπαίδευση. 
• Απαιτήσαμε την άμεση πλήρωση όλων των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα 
σχολεία με σειρά εγγράφων μας. Απαιτήσαμε να μην μετακινηθούν οι «υπεράριθμοι» 
συνάδελφοί μας από τα ΑΠΥΣΔΕ Αττικής, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Πελοποννήσου προς περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας  στα μέσα 
του σχολικού έτους 2010-11, όπως απαιτούσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας (27-1-2011), και πετύχαμε την αναστολή αυτής της απόφασης. 
• Καταθέσαμε σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο Υπουργείο 
Παιδείας. 
• Καταθέσαμε υπομνήματα για την αυτοτελή φορολόγηση του επιμισθίου των 
αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (12‐02‐2010). Επειδή, η πρόταση μας 
δεν έγινε αποδεχτή από την κυβέρνηση κηρύξαμε 3ωρη στάση εργασίας για τα 
ελληνικά σχολεία της Γερμανίας (28‐04‐2010) και συγκέντρωση έξω από τα ελληνικά 
προξενεία. 
• Κατατέθηκε έγγραφο, με το οποίο ζητούσαμε να επανεξεταστεί το όλο 
πλαίσιο που διέπει τις σχολικές εκδρομές και τις ευθύνες των συνοδών‐ 
εκπαιδευτικών. 
• Απαιτήσαμε να δοθεί το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης για τους νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς εκείνων των ειδικοτήτων που με ευθύνη του κράτους διορίστηκαν 
μετά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεως μετάθεσης(19‐03‐2010). 
• Προτείναμε να μειωθεί η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων για 
τους μαθητές των ΕΠΑΛ σε εκείνα τα μαθήματα, που οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί 
άργησαν να διοριστούν με ευθύνη του κράτους(19‐03‐2010). 
• Στηρίξαμε το αυτονόητο δικαίωμα της απεργίας για τους ωρομισθίους 
συναδέλφους μας (26‐03‐2010). 
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• Καταθέσαμε υπόμνημα προς το Υπουργείο Παιδείας για το πρόβλημα της 
σχολικής  στέγης (07‐04‐2010). 
o Καταθέσαμε υπόμνημα σχετικό με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου 
ΠΕ04 (23‐04‐2010) 
o Εξέδωσε ανακοίνωση και κάλεσε τους συναδέλφους να μην αναλάβουν 
υπερωριακή απασχόληση το νέο σχολικό έτος (10/11/2010)  
o Τοποθετηθήκαμε ασκώντας κριτική και αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της 
Education International, πάνω στα αποτελέσματα και τα χαρακτηριστικά του 
προγράμματος PISA.Αναλύσαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του για τη χώρα μας 
(10/12/2010). 
• Καλέσαμε τους νεοδιόριστους συναδέλφους (το σχολικό έτος 2010-11) να 
μην μετάσχουν στην Εισαγωγική Επιμόρφωση, εάν δεν εξασφαλίζονταν πρώτα τα 
απαραίτητα κονδύλια για τη διαμονή τους και τη μετακίνησής τους.  
• Κάναμε παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας και τους Περιφερειακούς 
Διευθυντές, για να μη διωχθούν οι συνάδελφοι που δήλωσαν απεργοί στις 
21‐04‐2010. Είναι αυτονόητο, ότι αυτή η κίνηση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ δεν επιβραβεύει 
χωριστικές πρακτικές. Είναι όμως για μας αδιανόητο να δεχτούμε τη δίωξη 
συναδέλφων μας (02‐05‐2010). 
• Καταθέσαμε κείμενο διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Παιδείας για τα επ’ 
αμοιβή σεμινάρια επιμόρφωσης, που ξεκίνησαν ιδιωτικοί φορείς σε συνεργασία με 
ελληνικά ΑΕΙ και θα οδηγήσουν κατά δήλωση τους σε παροχή Πιστοποιητικού 
Παιδαγωγικής Επάρκειας (14‐05‐2010). 
• Καταθέσαμε υπόμνημα προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την εγκύκλιο για 
τις τοποθετήσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών (31‐05‐2010). 
•  Στις 13-4 εξεδώθη ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για τη πρόωρη λήξη των μαθημάτων.  
•  Εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία διαφωνούσαμε στις ρυθμίσεις που προέβλεπαν 
την ενδοσχολική εξέταση των μαθητών της Γ  Λυκείου των Γενικών Λυκείων, οι 
οποίοι δεν επιθυμούν την είσοδό τους στην Γ/θμια Εκπ/ση. Επισημάναμε την 
ανισότητα που προκύπτει από το «διπλό απολυτήριο» και καταθέσαμε την άποψή 
μας για την αυτονομία του Λυκείου (Απρίλιος 2011).  

• Εκφράσαμε τη διαμαρτυρία μας για την αλλαγή στη συγκρότηση του Ειδικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου στη Γερμανία και την ενίσχυση της εκπροσώπησης της 
Διοίκησης (Απρίλιος 2011). 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς κάναμε παρεμβάσεις για το ζήτημα της 
διδασκαλίας της Πληροφορικής καθώς και για τα κενά που υπήρξαν για τη 
διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας.  

• Καταθέσαμε τις απόψεις μας για το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής και το 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (15/4/2011). 

•   Καταθέσαμε τις απόψεις μας για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία και 
καταγγείλαμε την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας που κάλεσε στην Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων την ΕΛΜΕ Προτύπων και όχι την ΟΛΜΕ ως όφειλε 
(15/4/2011).  

•  Καταθέσαμε τις απόψεις μας για τη Διοικητική Αναδιάρθρωση της Εκπαίδευσης 
(19/4/2011). 
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ΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
Και την προηγούμενη περίοδο το Δ.Σ της ΟΛΜΕ επέδειξε το ενδιαφέρον του για την 
υπεράσπιση των ανθρωπιστικών ιδεωδών και της ανθρώπινης ζωής και κατήγγειλε 
αυταρχικές συμπεριφορές και μεθοδεύσεις. Συγκεκριμένα: 

• Επιδείξαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τύχη του συναδέλφου Λερούνη, ο οποίος 
έχει προσφέρει τα μέγιστα στην κοινότητα των Καλάς στο Πακιστάν και απήχθη από 
αντάρτες Ταλιμπάν. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την νέα κυβέρνηση, 
αντιπροσωπία του Δ.Σ της ΟΛΜΕ επισπεύτηκε τον νέο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ζέπο στις 19-10-2009, του μεταφέραμε την ανησυχία μας 
για την τύχη του συναδέλφου μας και του ζητήσαμε να  γίνουν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση του. Για τον σκοπό αυτό 
πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με τη Γ΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-συγκέντρωση 
έξω από την Πακιστανική Πρεσβεία και παράσταση διαμαρτυρίας στον πρέσβη του 
Πακιστάν(26-11-2009). 

• Εκδώσαμε ψήφισμα  και ενισχύσαμε οικονομικά συμπαράταξης για την 
πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα»(14-4-2010). Είναι γνώστη σε όλους μας η 
τραγική κατάληξη του εγχειρήματος, ύστερα από την απρόκλητη και δολοφονική 
επέμβαση των Ισραηλιτών καταδρομέων. Για τη τραγική εξέλιξη το Δ.Σ της ΟΛΜΕ 
εξέφρασε την βαθύτατη αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη 
δολοφονία αμάχων διαδηλωτών. 

• Συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία ΕΛΜΕ και συλλόγων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για «Ένα σχολείο για τη Γάζα» διαθέτοντας το ποσό 
των 15.000€. 

• Στηρίξαμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών στη Τουρκία. Εκδώσαμε ψηφίσματα διαμαρτυρίας για 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών και μέλος του Δ.Σ της ΟΛΜΕ παραβρέθηκε στη δίκη 31 συνδικαλιστών 
(εκπαιδευτικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων), που έγινε στην Σμύρνη(19-
29/11/2009). 

• Στηρίξαμε την προσπάθεια της UNICEF στην καταστραμμένη από τους σεισμούς 
Αϊτή  και διαθέσαμε το ποσό των 10.000 ευρώ. Το παραπάνω ποσό διατέθηκε από 
αδιάθετο  ποσό που είχε συγκεντρωθεί από τους συναδέλφους για τους πληγέντες 
από το τσουνάμι 

• Σε σχέση με την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, συνεχίσαμε και διευρύναμε σε 
περισσότερες ΕΛΜΕ και στην ΟΛΜΕ το δίκτυο των εθελοντών αιμοδοτών, 
οργανώνοντας σταθερά, 2 φορές το χρόνο, εθελοντική αιμοδοσία. 
 
 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Το Δ.Σ στην προσπάθεια του να προβάλλει τις θέσεις του κλάδου αυτή τη δύσκολη 
περίοδο, προχώρησε σε διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου, τόσο στην Αθήνα, όσο 
και στην επαρχία με την ευθύνη μελών του Δ.Σ (κατά τη διάρκεια των περιοδειών). 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

• Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα της Εducational 
International (Εκπαιδευτική Διεθνής) κ. Fred Van Leeuwen, o οποίος παρουσίασε τις 
επιπτώσεις αναλόγων οικονομικών μέτρων στα εκπαιδευτικά συστήματα 
παγκοσμίως. Επίσης, εξέφρασε τη συμπαράσταση του στους αγώνες των Ελλήνων 
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εκπαιδευτικών ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα μας. Πολύ 
σημαντική ήταν η αναφορά του-αποκάλυψη, πως στην έκθεση του ΔΝΤ για την 
Ελλάδα, το γνωστό μας μνημόνιο, ανάμεσα στους όρους που θέτει το ΔΝΤ για να 
εφαρμοστεί το λεγόμενο «πακέτο δάσωσης», υπάρχει και ένας για το άνοιγμα της 
εκπαίδευσης στην αγορά, με τη εφαρμογή της γνωστής Ευρωπαϊκής οδηγίας για 
τις υπηρεσίες, γνωστή και ως οδηγία Μπολκενστάιν, στην εκπαίδευση (μαζί με τον 
τουρισμό και το λιανεμπόριο) μέχρι το Δεκέμβρη του 2010!  Η Ε.Ι. πιστεύει πως τα 
μέτρα αυτά θα μειώσουν το ρυθμό ανάπτυξης που απαιτείται ώστε η χώρα μας να 
ξεπεράσει την κρίση και θα αυξήσουν τις ανισότητες, βλάπτοντας ιδιαίτερα τα 
φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Διακηρύσσει την αναγκαιότητα να 
πληρώσουν οι πλούσιοι και να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Ο Γ.Γ. της Ε.Ι. κατηγόρησε 
την κυβέρνηση για τις περικοπές που έχει κάνει στις ήδη χαμηλές δαπάνες για την 
εκπαίδευση και για την αγνόηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Επέπληξε 
την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου για τις επιλογές της να προωθεί 
ρυθμίσεις για τα εργασιακά των εκπαιδευτικών χωρίς διαπραγματεύσεις και 
ουσιαστικό διάλογο με τις ομοσπονδίες τους. 

• Πραγματοποιήθηκαν κοινές συνεντεύξεις τύπου (ΟΛΜΕ- ΔΟΕ) όπου 
δημοσιοποιήθηκαν οι θέσεις των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και η αντίθεση μας 
στην ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική.  

• Με ευθύνη των μελών των Δ.Σ των ΕΛΜΕ, κατά τη διάρκεια των περιοδειών τους για 
τη στήριξη του απεργιακού αγώνα, δόθηκαν συνεντεύξεις τύπου στα περιφερειακά-
επαρχιακά ΜΜΕ. 

 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Συνεχίστηκε και αυτή την περίοδο η πολύπλευρη ανάπτυξη των διεθνών  
σχέσεων της ομοσπονδίας μας. 

Α) Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (ETUCE), της 
Εκπαιδευτικής Διεθνούς (ΕΙ) και του Ευρωπαϊκού τομέα της (ΕΙ-Ε). Με πρωτοβουλίες 
για ενημέρωση όλων των συνδικάτων στην Ευρώπη και τον κόσμο για την 
κατάσταση στην Ελλάδα, τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των εργαζομένων και 
την ανάγκη συντονισμού όλων των συνδικάτων. Προτείναμε την οργάνωση 
πανευρωπαϊκών κινητοποιήσεων. Συμβάλλαμε στην έκδοση σχετικού ψηφίσματος 
στο συνέδριο των παραπάνω οργανώσεων το Νοέμβρη στη Βαρσοβία. Ζητήσαμε και 
εκδόθηκαν ψηφίσματα συμπαράστασης από την ETUCE και την EI-E. αλλά και 
συνολικά από την EI. Οργανώσαμε τη δημόσια παρέμβαση του ΓΓ της ΕΙ με 
συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, όπως αναλυτικά αναφέρεται και παραπάνω. 
Ψηφίσματα συμπαράστασης στον αγώνα μας εξέδωσαν αρκετές ομοσπονδίες 
εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. 
 Β) Συμμετείχαμε σε διεθνή και Ευρωπαϊκά συνέδρια για διάφορα 
εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα, όπως το εργασιακό άγχος των 
εκπαιδευτικών, τη βία μέσω διαδικτύου, τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση κ.ά. 
 Γ) Συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα της ETUCE (στην επιστημονική-
οργανωτική του ομάδα) για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 
εκπαίδευση. 
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 Δ) Συμμετείχαμε σταθερά στις συναντήσεις του Μεσογειακού Δικτύου 
Εκπαιδευτικών Οργανώσεων 
 Ε) Συμμετείχαμε στην οργάνωση του 6ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ 
που έγινε στην Κωνσταντινούπολη (1-4 Ιούλη 2010) και στα σεμινάρια – συζητήσεις 
που θα οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης, στις διαδικασίες του 
οποίου συμμετέχει η ΟΛΜΕ από την ίδρυσή του. 
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