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Solidarity Resolution 
 
 

 On behalf of the teachers of the Secondary Education in Greece, the Executive 
Board of OLME, wishes to express its full and undivided support to all of our 
colleagues in Serbia, whom are on strike since the 19th of September 2007, fighting 
for the improvement of their salary and their working conditions.  
 
 We call upon the Serbian Government to accept the demands of the teachers 
on strike and to start, immediately, the procedures for substantial negotiations with 
their Unions.   
 
 OLME stresses out that, without the enhancement of the working conditions as 
well as of the salaries of the teachers, and furthermore without a substantial raise of 
the public investments for education in total, there cannot be a better public education 
for all.  
 
 We remain in the disposal of our Serbian colleagues and of their Unions in 
order to express also in actual fact, our support to their fight, by whatever means 
considered more useful and effective.   
  

For the E.B. of OLME 
President                                                                                                     G.Secretary 
Grigoris Kalomiris                                                                                  Kostas Boikos   
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Προς την  
Ένωση Σέρβων Εκπαιδευτικών 

 
 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 

 
Το  ∆Σ της ΟΛΜΕ εκφράζει τη θερµή και αµέριστη 

συµπαράστασή των Ελλήνων Εκπαιδευτικών στο δίκαιο απεργιακό 
αγώνα των Σέρβων συναδέλφων µας που ξεκίνησε στις 19 Νοεµβρίου 
2007 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, για ουσιαστικές αυξήσεις κατά 20% 
στις αποδοχές και την βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων στην 
εκπαίδευση στη Σερβία. 

Καλούµε την Κυβέρνηση της Σερβίας να αποδεχθεί τα αιτήµατα 
των απεργών εκπαιδευτικών και να ξεκινήσει άµεσα ουσιαστικές 
διαπραγµατεύσεις µε τα συνδικάτα τους. 

Η ΟΛΜΕ επισηµαίνει ότι, χωρίς τη βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών και των µισθών των εκπαιδευτικών δεν µπορεί να υπάρξει µία 
καλύτερη δηµόσια εκπαίδευση για όλους. 

Παραµένουµε στη διάθεση των Σέρβων Εκπαιδευτικών και της 
Ένωσής σας, προκειµένου να εκφράσουµε και στην πράξη, την 
υποστήριξή µας στον αγώνα σας, µε όποιον τρόπο κρίνεται εσείς 
περισσότερο χρήσιµο και αποτελεσµατικό. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 



ΈΝΩΣΗ ΣΕΡΒΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Βελιγράδι, 22/11/2007 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
 
Η Σερβική Ένωση Εκπαιδευτικών, σε συνεργασία µε τις άλλες δύο εκπροσωπούσες 
ενώσεις των εκπαιδευτικών, οργάνωσαν την απεργία των εργαζοµένων σε όλα τα 
επίπεδα της εκπαίδευσης στη Σερβία. Η απεργία ξεκίνησε τη ∆ευτέρα, 19 
Νοεµβρίου 2007. Σύµφωνα µε τον Νόµο περί Απεργίας και τον Νόµο για την 
Α/βάθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση, σηµαίνει το ελάχιστο της εργασιακής 
διαδικασίας (αντί για 45 λεπτά διδακτικής ώρας, διδακτική ώρα 30 λεπτών).  
Περισσότερο από τα 2/3 των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπ/σης 
συµµετείχαν στην απεργία έως τώρα, µε την υποστήριξη και άλλων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων.  
Ο κύριος λόγος για την απεργία είναι η άρνηση των εκπροσώπων Κυβέρνησης – 
Υπουργείων Παιδείας και Οικονοµίας – να ξεκινήσουν έναν σοβαρό κοινωνικό 
διάλογο µε τους εκπροσώπους της ένωσης των εκπαιδευτικών για τους µισθούς των 
εργαζοµένων στην εκπαίδευση για τον καινούργιο χρόνο. Σύµφωνα µε την τρέχουσα 
Συλλογική Συµφωνία, η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να προσέλθει σε συµφωνία 
για τα βασικά στοιχεία των µισθών και τη διόρθωση των συντελεστών (διορθωτικό 
ποσό αποζηµίωσης για την αύξηση του πληθωρισµού) για τον επόµενο χρόνο έως της 
15 Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους, πριν από την έγκριση του Εθνικού 
Προϋπολογισµού (Άρθρο 19 της Συλλογικής Συµφωνίας).  
Το Υπουργείο Οικονοµίας ανακοίνωσε το πάγωµα των µισθών στον δηµόσιο τοµέα, 
µε τη δικαιολογία ότι είναι η κύρια πηγή αύξησης του πληθωρισµού. Μετά τις 
διαµαρτυρίες των εργαζοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίησε αυτή του τη θέση 
και προσέφερε 5% αύξηση µισθών στην εκπαίδευση, από το Σεπτέµβριο του 2008. 
Η Σερβική Ένωση Εκπαιδευτικών ετοίµασε, σε συντονισµό µε τις άλλες δύο ενώσεις 
(οι οποίες εκπροσωπούν περίπου το 60% όλων των εργαζοµένων στην εκπαίδευση), 
µια λογική πρόταση ζητώντας: 
- την αύξηση των συντελεστών αποζηµίωσης λόγω πληθωρισµού για το µη διδακτικό 
προσωπικό της εκπαίδευσης 
- την αύξηση του βασικού µισθού κατά 20% το 2008, σε σύγκριση µε το ποσόν για 
τον Νοέµβριο του 2007, το οποίο θα καταβληθεί σε 3 δόσεις (5% το Μάρτιο, 7% τον 
Ιούνιο και 7% το Σεπτέµβριο). Η αύξηση θα διαφυλάξει την πραγµατική αξία των 
µισθών στην εκπαίδευση και τα αποτελέσµατα της βελτίωσης της θέσης των 
εργαζοµένων που επετεύχθησαν την προηγούµενη περίοδο.  
Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα είναι έτοιµα για κοινωνικό διάλογο και θεωρούν 
απαράδεκτο το γεγονός ότι η Κυβέρνηση αρνήθηκε να προχωρήσει σε µία σοβαρή 
συνάντηση µε τους εκπροσώπους της ένωσης για τις εργασιακές συνθήκες των 
εργαζοµένων σε έναν τέτοιο σηµαντικό τοµέα.  
Η απεργία θα συνεχιστεί έως την ικανοποίηση των αιτηµάτων και θα µετατραπεί 
ριζοσπαστικά σε πλήρη αποχή από την εργασία.  
Η Ε.Ι. έχει ήδη προωθήσει την επιστολή στους Πρωθυπουργό, Υπουργό Παιδείας και 
Υπ. Οικονοµίας, κάνοντας επείγουσα έκκληση για την καθιέρωση (σύσταση) 
κοινωνικού διαλόγου και διαπραγµατεύσεων µε τους εκπροσώπους των 



εκπαιδευτικών ενώσεων και την υποστήριξη στα δίκαια αιτήµατά τους για επαρκείς 
µισθούς και εργασιακές συνθήκες για τους εργαζόµενους στην εκπαίδευση.  
Αποστέλλουµε αυτή την πληροφορία µε την έκκληση να στηρίξετε τον αγώνα των 
εκπαιδευτικών συνδ. ενώσεων στη Σερβία σύµφωνα µε τη συνδικαλιστική 
αλληλεγγύη – για κοινωνικό διάλογο, βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων στην 
εκπαίδευση και την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος! 

Πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών της Σερβίας 
Branislav Pavlovic 

 


