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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 
  
            Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
  

Το πρώτο απεργιακό βήµα, η 48ωρη απεργία της 6-7/10, όπως προβλεπόταν από το πλαίσιο δράσης της 
εισήγησης της 15/9/03 του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, την οποία υπερψήφισε µε συντριπτική πλειοψηφία η Γ.Σ. των 
προέδρων των ΕΛΜΕ  στις 26/9/03, στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Το ποσοστό συµµετοχής των 
συναδέλφων στην απεργία ξεπέρασε το 70%. Πάρα πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα έµειναν τελείως κλειστά, 
ενώ άλλα υπολειτούργησαν µε ελάχιστο αριθµό καθηγητών. Ο κλάδος απέδειξε ότι οι αποφάσεις των 
µαζικών Γ.Σ. κατέγραψαν τη βούλησή του για παρατεταµένο αγώνα για τη δηµόσια παιδεία, τα µισθολογικά, 
συνταξιοδοτικά και εργασιακά του δικαιώµατα, τα δικαιώµατα των αναπληρωτών, την παιδαγωγική 
ελευθερία και την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων. 
            Τα συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε άλλες µεγάλες πόλεις ήταν ιδιαίτερα δυναµικά. Το µήνυµα ∆ΕΝ 
ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ έφτασε καθαρά στα αυτιά των κυβερνώντων, αλλά και της κοινωνίας.  

Ωστόσο, η κυβέρνηση συνεχίζει να εµφανίζεται ανυποχώρητη και αδιάλλακτη. Ο Υπουργός Παιδείας 
δήλωσε ότι αίτηµα των αυξήσεων και του µισθολογίου ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ταυτόχρονα, ο κ. Χριστοδουλάκης, ενώ δεν έχει ακόµη εµφανίσει 
το σχέδιο του νέου µισθολογίου, δηλώνει ότι ο διάλογος έληξε και ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για
«ιδιαίτερες» αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς είναι το µέγιστο όριο που µπορεί να αντέξει η οικονοµία. 
Επιπλέον, σε αποκαλυπτική συνέντευξή του (5/10/03), αποσαφηνίζει τις κυβερνητικές προθέσεις για σύνδεση 
µισθού – αξιολόγησης, καθώς και για κατηγοριοποίηση των σχολικών µονάδων, η οποία επίσης θα συνδέεται 
µε τις αµοιβές των καθηγητών.  

Η Κυβέρνηση προκειµένου να ασκήσει πίεση στους εκπαιδευτικούς διοχετεύει πληροφορίες στα
Μ.Μ.Ε.  για περικοπή ακόµα και κατακτήσεων του συνδικαλιστικού κινήµατος των καθηγητών από την 
απεργία του 1997, όπως η αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή του επιδόµατος εξωδιδακτικής 
απασχόλησης. 
            Όσον αφορά τα αιτήµατα του κλάδου που σχετίζονται µε την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, 
την αύξηση των δαπανών για τη δηµόσια παιδεία και το διορισµό των αναπληρωτών, διαπιστώνουµε ότι η 
κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της περικοπής των πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών, ασκούνται 
πιέσεις για υποχρεωτική ανάληψη υπερωριών, γίνονται µετακινήσεις εκπαιδευτικών και τοποθετήσεις
ωροµισθίων. 
            Αυτή η στάση της κυβέρνησης, που στην κραυγή «φτάνει πια» απαντά µε την άρνησή της να 
προχωρήσει σε ουσιαστικές λύσεις στα αιτήµατά µας, δεν πτοεί τον κλάδο. Οι πρώτες ρωγµές στην 
κυβερνητική πολιτική φάνηκαν από τη στιγµή ακριβώς που το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εισηγήθηκε στον κλάδο την 
έναρξη του απεργιακού αγώνα. Αµέσως η κυβέρνηση έσπευσε να παρουσιάσει τις «βελτιωµένες» για τους 
εκπαιδευτικούς µισθολογικές της προτάσεις, περιορίζοντας την αύξηση στο ποσό περίπου των 60€ - 106€ 
στον καθαρό µισθό.  
            Σ’ αυτή την κυβερνητική πίεση δεν υπέκυψε ο κλάδος. Με όλες τις δυσκολίες που η επιδείνωση της 
οικονοµικής θέσης των εκπαιδευτικών δηµιουργεί, ο κλάδος άντεξε και απάντησε µε τη συµµετοχή του στην
πρώτη απεργιακή φάση. Η κυβερνητική αµηχανία αποδεικνύει ότι µε τη συνέχιση του αγώνα υπάρχει
προοπτική νίκης. Αυτό οφείλει να συσπειρώσει ακόµη περισσότερο τον κλάδο.  
            Χαιρετίζουµε την ανυπόταχτη στάση της συντριπτικής πλειονότητας του κλάδου και  καλούµε και 
όσους από λαθεµένη εκτίµηση έµειναν έξω από αυτό τον αγώνα να ενταχθούν κι αυτοί στο ρεύµα της 
ανατροπής των δυσµενών προοπτικών του µέλλοντος της εκπαίδευσης και των λειτουργών της. Να 
συνειδητοποιήσουν ότι όλες οι κατακτήσεις του κλάδου (ωράριο, αυξήσεις, µη περικοπή του κινήτρου 
απόδοσης, ΑΤΑ εξωδιδακτικού), οι οποίες ήταν αποτέλεσµα σκληρών αγώνων, είχαν θετικές επιπτώσεις σε 
όλους ανεξαιρέτως. Αν συνεχίσουµε όλοι το ίδιο αποφασιστικά, ενωτικά, µαχητικά, η νίκη θα έρθει. 

Η κυβέρνηση κρατάει σκληρή στάση ελπίζοντας να κάνουµε πίσω. ∆εν πρέπει, εποµένως, να 
οπισθοχωρήσουµε. ∆εν θα δεχθούµε καµία αφαίρεση των κατακτήσεών µας. ∆εν πρέπει να υποστείλουµε τις 
σηµαίες του αγώνα χωρίς ουσιαστική νίκη.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
  

Έτσι, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εισηγείται προς τις Γ.Σ.: Συνέχιση του απεργιακού αγώνα µε το 
διεκδικητικό πλαίσιο όπως ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ στις 26/9/03. 
  
Προτείνουµε: 

1. 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοέµβρη. Τις ηµεροµηνίες της 
48ωρης απεργίας θα αποφασίσει η Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ στις 11/10/03, αφού προηγηθεί 
συνεννόηση µε το ∆.Σ. της ∆ΟΕ προκειµένου να γίνει 48ωρη πανεκπαιδευτική απεργία.  

2. Αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήµατά µας, προχωρούµε στη συνέχιση και κλιµάκωση 
του απεργιακού 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.  

  
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.  
Μέχρι τέλος Οκτώβρη διοργανώνονται συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια σ’ όλες τις µεγάλες πόλεις.  
Οι Γ.Σ. εξουσιοδοτούν το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να συστήσει Γραµµατεία αναπληρωτών & ωροµισθίων
καθώς και αντίστοιχα γραφεία σε κάθε ΕΛΜΕ, για την καλύτερη αντιµετώπιση των οξυµένων τους 
προβληµάτων. Για το ίδιο ζήτηµα οργανώνονται από τις ΕΛΜΕ µαζικές παραστάσεις διαµαρτυρίας  
στις νοµαρχίες και στις ∆ιευθύνσεις για την άµεση πρόσληψη αναπληρωτών.  

  
  
  

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                                    Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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