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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
  

                   
Η Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας που πραγµατοποιήθηκε το

Σάββατο 11/10/2003 στην Αθήνα αποφάσισε τα εξής: 
  

1. 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 3 και 4 Νοέµβρη.  
2. Αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήµατά της ΟΛΜΕ, οι καθηγητές θα συνεχίσουν και θα 

κλιµακώσουν τον απεργιακό αγώνα διάρκειας από 18/11/03 (την εποµένη της 30ης επετείου από την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου) µε επαναλαµβανόµενες απεργιακές κινητοποιήσεις ανά εβδοµάδα.  

3. Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα εισηγηθεί επί της συγκεκριµένης µορφής των επαναλαµβανόµενων απεργιακών 
κινητοποιήσεων προς τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, αµέσως µετά τη 48ωρη απεργία. Η νέα Γ.Σ. των προέδρων των 
ΕΛΜΕ θα πραγµατοποιηθεί µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του Νοέµβρη.  

4. Την 1η ηµέρα της απεργίας (3/11/03) θα πραγµατοποιηθούν Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στην Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας.  

5.  Στα πλαίσια των παραπάνω το ∆Σ της ΟΛΜΕ και τα ∆Σ των ΕΛΜΕ αναλαµβάνουν τις ενηµερώσεις  
γονέων και κηδεµόνων, µαζικών φορέων, συνδικαλιστικών ενώσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης.  

6. Μέχρι τέλος Οκτώβρη διοργανώνονται συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια σ’ όλες τις µεγάλες πόλεις.  
7. Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα συστήσει Γραµµατεία αναπληρωτών & ωροµισθίων για την καλύτερη 

αντιµετώπιση των οξυµένων τους προβληµάτων. Αντίστοιχα γραφεία θα συγκροτηθούν σε επίπεδο ΕΛΜΕ. 
Για το ίδιο ζήτηµα οργανώνονται από τις ΕΛΜΕ, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, µαζικές παραστάσεις 
διαµαρτυρίας  στις νοµαρχίες και στις ∆ιευθύνσεις για την άµεση πρόσληψη αναπληρωτών.  

  
Η απόφαση για το απεργιακό πρόγραµµα της ΟΛΜΕ ελήφθη µετά από ονοµαστική ψηφοφορία που έδωσε το

παρακάτω αποτέλεσµα: 
56 ΕΛΜΕ υπέρ,  14 ΕΛΜΕ κατά και 12 ΕΛΜΕ λευκό. 

Σηµειώνουµε, επίσης, ότι η συντριπτική πλειονότητα των ΕΛΜΕ που ψήφισαν κατά ή λευκό στο πρόγραµµα
δράσης της ΟΛΜΕ είχε αποφάσεις για απεργιακό πρόγραµµα µε διαφορετικές µορφές και ηµεροµηνίες από αυτό που
πρότεινε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 

Τα αιτήµατα, την ικανοποίηση των οποίων διεκδικεί µε το συνεχιζόµενο απεργιακό αγώνα της η ΟΛΜΕ, είναι τα 
εξής: 

         5% του ΑΕΠ για την παιδεία για το 2004. 
        25% αυξήσεις στις αποδοχές µας και ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς. 
        Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη· µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- αξιολόγηση. 
        Όχι στο νέο µισθολόγιο της λιτότητας και του επισφαλούς µισθού. 
        Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας. 
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        Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά  και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για τους αναπληρωτές· 12µηνη σύµβαση 
εργασίας· να µην απολυθεί κανείς αναπληρωτής· διορισµό όλων των αναπληρωτών µετά από τρεις συµβάσεις
(ανώτατο όριο), µε βάση την προϋπηρεσία τους.  

        Σεβασµό στα εργασιακά µας δικαιώµατα και πλήρη παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο µε
κατάργηση όλου του πλαισίου (νόµος 2986, καθηκοντολόγιο) µε το οποίο επιχειρείται να χειραγωγηθεί ο 
εκπαιδευτικός. Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση. Όχι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων µέσω 
της αξιολόγησης των σχολικών µονάδων. Οργανώνουµε συλλογικές αντιστάσεις στην πράξη, ώστε να µη 
δεχτούµε κανένα αξιολογητή στην τάξη. 

        Ετήσια επιµόρφωση µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα 
        Καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα σε Γυµνάσιο-Λύκειο, 20 µαθητών στις κατευθύνσεις του 
Λυκείου και στα ΤΕΕ και 10 µαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια των ΤΕΕ, των Γυµνασίων και των 
Λυκείων. 

        Κατάργηση των νόµων 2525/97 και 2640/98. 
  

Στο πλαίσιο διεκδίκησης των οικονοµικών µας αιτηµάτων, και πέραν αυτών, θεωρούµε 
αυτονόητη τη χορήγηση του ποσού των 176 €, που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων 
Υπαλλήλων ως επίδοµα, αναδροµικά από 1/1/2002 και στους καθηγητές, ως στοιχειώδες µέτρο στην 
κατεύθυνση της άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος µας.  

  
  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                                                    Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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