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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

  
  
Συναδέλφισσες/συνάδελφοι, 
  

Με τον απεργιακό µας αγώνα, παρά τις δυσκολίες και τα εµπόδια που συναντήσαµε, κατορθώσαµε να 
αναδείξουµε µε ένταση και αποφασιστικότητα τα δίκαια αιτήµατά µας και δηµιουργήσαµε τις πρώτες ρωγµές
στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης. Τώρα όµως ο αγώνας µας βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο. Οι Γενικές 
Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ συµπίπτουν µε τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόµου για το µισθολόγιο, που 
θα επηρεάσει καθοριστικά την οικονοµική µας κατάσταση τα επόµενα χρόνια. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων θεώρησε σωστά και δίκαια τα
αιτήµατα που διαµορφώθηκαν µέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του κλάδου αυτή την περίοδο. Η 
υπερψήφιση του διεκδικητικού πλαισίου σε ιδιαίτερα µαζικές Γ.Σ. των ΕΛΜΕ το Σεπτέµβρη επιβεβαιώνει 
αυτή την εκτίµηση. Η ευρύτατη συσπείρωση που δηµιουργήθηκε πάνω σε αυτό το πλαίσιο αιτηµάτων µας
επιβάλλει να επιµείνουµε σταθερά σε αυτό. 

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονοµικών προσπάθησε από την αρχή να αντιµετωπίσει το
συνδικαλιστικό κίνηµα µε την πολιτική της «πυγµής». Ο κ. Χριστοδουλάκης, επιµένοντας στην πολιτική της 
λιτότητας απέναντι στα δίκαια αιτήµατα του κλάδου µας, απάντησε µε τις γνωστές «αλχηµείες» στο 
µισθολόγιο και επέµεινε στη λογική τού «ό,τι δώσαµε, δώσαµε». 

  
Η ∆ΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο        
  
Ο κλάδος µας, µέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις και τους συλλόγους διδασκόντων έστειλε το δικό του

µήνυµα: Απαιτούµε ουσιαστικές αυξήσεις και αξιοπρεπή σύνταξη, επαρκείς διορισµούς, αναβαθµισµένο 
δηµόσιο σχολείο, παιδαγωγική ελευθερία και άρτια επιµόρφωση. Το πλαίσιο των αιτηµάτων µας παραµένει 
ισχυρό και δεν τίθεται σε αµφισβήτηση. 

Ωστόσο, γνωστοί «βαρώνοι» των ΜΜΕ και κυβερνητικοί κύκλοι επιχειρούν να διαστρεβλώσουν το
περιεχόµενο του αγώνα µας, εµφανίζοντας τις διεκδικήσεις µας να συρρικνώνονται στο επίδοµα των 176 
ευρώ. ∆υστυχώς, η φωνή µας δεν φτάνει παντού και πρέπει όλοι να αναλάβουµε τις ευθύνες που µας
αναλογούν, µε πρώτο το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 

Είναι γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρές προσπάθειες για να φτάσει η επιχειρηµατολογία µας σε όλους τους
συναδέλφους και στην κοινή γνώµη µε αφίσες, εφηµερίδες, ανακοινώσεις, και τεκµηρίωση των αιτηµάτων 
από το ΚΕΜΕΤΕ. Φαίνεται όµως ότι η εσφαλµένη εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας παλαιότερων
κινητοποιήσεων του κλάδου, η δυσκολία να πειστούν πολλοί νέοι συνάδελφοι, η έλλειψη εµπιστοσύνης στις 
συλλογικές µορφές δράσης και οι σοβαρές επιφυλάξεις µεγάλου τµήµατος συναδέλφων για το κατά πόσο
µπορούν να έχουν θετική έκβαση οι αγώνες µας αυτή την περίοδο, υπήρξαν σοβαροί ανασταλτικοί 
παράγοντες. 

Είναι φανερό πως χρειαζόµαστε τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά τη συνοχή και τη συλλογικότητα
στον κλάδο µας. Τώρα είναι που πρέπει να αντιπαραθέσουµε τη συσπείρωση και την αλληλεγγύη απέναντι 
στις «λογικές» του ατοµισµού και της ιδιώτευσης, που οδηγούν στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και στην
ακύρωση των κοινών µας κατακτήσεων. 

Ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς τονίσαµε πόσο αναγκαίο είναι να ξεπεράσουµε την εσωστρέφεια
και τη µοιρολατρία, και να πάρουµε το µέλλον µας στα δικά µας χέρια. Η εµπιστοσύνη στους κοινούς αγώνες 
µας ξεπερνά κάθε παραταξιακή περιχαράκωση και (προ)εκλογική σκοπιµότητα. Η πολιτική και 
συνδικαλιστική παράδοση του κλάδου µας επιβάλλει να εντείνουµε ακόµη περισσότερο την προσπάθειά µας, 
ιδιαίτερα ενόψει της ψήφισης του νέου µισθολογίου και του προϋπολογισµού από τη Βουλή.  Σε αυτή την 
κρίσιµη φάση πρέπει να συνενώσουµε αποφασιστικά όλες µας τις δυνάµεις. 

Όσοι µιλούν για αναποτελεσµατικότητα των αγώνων του κλάδου µας αγνοούν ή υποβαθµίζουν:
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•         την εντυπωσιακή συµµετοχή στην πρώτη απεργιακή κινητοποίηση, που έδειξε τις πραγµατικές 

αγωνιστικές διαθέσεις του κλάδου µας 
•         την ευρεία συσπείρωση κοινωνικών δυνάµεων για τη διεκδίκηση των αιτηµάτων του κλάδου µας 
•         την αποδοχή του δίκαιου των αιτηµάτων µας από το µεγαλύτερο µέρος του πολιτικού φάσµατος της 

χώρας 
•         τα εµπόδια και τις δυσκολίες που δηµιούργησε η αγωνιστική µας στάση στην κυβερνητική πολιτική

της λιτότητας, καθώς αδυνατεί να πείσει την κοινή γνώµη πως τάχα ενδιαφέρεται για τη δηµόσια
εκπαίδευση και τους λειτουργούς της 

•         τη συνεχή, συστηµατική και τεκµηριωµένη επεξεργασία και ανάδειξη από µέρους µας των µεγάλων
κοινωνικών ζητηµάτων που αφορούν τη δηµόσια εκπαίδευση και τη θέση των εκπαιδευτικών. 

  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απευθύνθηκε στον κλάδο, τους γονείς και µαθητές, καθώς  και τα 
µεγάλα συνδικάτα 
Ειδικότερα: 

Προγραµµάτισε µαζί µε τους δασκάλους το πρώτο και δεύτερο απεργιακό βήµα και 
κοινές διαδηλώσεις.  
Πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τα πολιτικά κόµµατα για την ενηµέρωση και  την 
εξασφάλιση της στήριξής τους.  
∆ιοργάνωσε πέντε µαζικές παραστάσεις στο ΥΠΕΠΘ για το θέµα των διορισµών µετά 
από συναντήσεις µε εκπροσώπους αναπληρωτών και αδιορίστων.  
Προχώρησε σε µηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την παράνοµη πρόσληψη 
ωροµισθίων αντί αναπληρωτών.  

•        Συναντήθηκε µε εκπροσώπους των φοιτητών και της ΠΟΣ∆ΕΠ, και συνδιαµόρφωσε 
κοινό πλαίσιο αιτηµάτων και δράσης µε τα σωµατεία του χώρου της Υγείας.  

  
Ωστόσο, είναι πολλά ακόµη που µπορούµε να κάνουµε. Σε αυτή τη συγκυρία, θεωρούµε αναγκαίο να 
συνεχιστεί η προσπάθεια για τη συγκέντρωση υπογραφών από όλους τους συναδέλφους κάτω από το κείµενο
της Ανοιχτής Επιστολής προς τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς παιδείας και οικονοµικών.  
                                      
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ 

  
Από το σχέδιο νόµου για το «νέο µισθολόγιο», του οποίου η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονοµικών 

Υποθέσεων της Βουλής αρχίζει την Τρίτη 11/11/03, προκύπτουν τα εξής: 
Α) Επιβεβαιώνονται οι εκτιµήσεις της οµοσπονδίας µας ότι µε το «νέο µισθολόγιο» διατηρείται και 

αναπαράγεται η πολιτική λιτότητας σε βάρος των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, διατηρούνται εκτός 
βασικών µισθών τα επιδόµατα καθώς και οι ειδικοί λογαριασµοί, µε αποτέλεσµα να φαλκιδεύονται τα 
επίπεδα µισθών και συντάξεων, θεσµοθετείται η τριχοτόµηση των αποδοχών σε βασικό µισθό, κίνητρο 
απόδοσης και επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης, διατηρείται το επίδοµα των 176 ευρώ, για όσους 
κλάδους το πήραν ως προσωπική διαφορά, χωρίς να επεκτείνεται η χορήγησή του και σε εκείνους στους
οποίους δεν καταβάλλεται. 

Οι πραγµατικές αυξήσεις που προβλέπονται για το 2004, διαψεύδοντας την υποσχεσιολογία  της 
κυβέρνησης, δεν καλύπτουν τις απώλειες  του εισοδήµατός µας και είναι σε µεγάλη απόσταση από το αίτηµά
µας για αξιοπρεπείς µισθούς. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι είναι χαµηλότερες ακόµα και από τις κατά καιρούς
εξαγγελίες των ίδιων των κυβερνητικών στελεχών. 

Β) Η κυβέρνηση καταργεί κατακτήσεις από τις µεγάλες απεργίες του κλάδου µας του 1988 και του 
1997.  

Ειδικότερα, καταργεί την καθολική χορήγηση στους εκπαιδευτικούς του κινήτρου απόδοσης, που 
προβλεπόταν από το ισχύον µισθολόγιο (ν. 2470/97 άρθ.13 παρ. 3), συνδέοντάς το µε την αξιολόγηση και την 
απόδοση. Συγκεκριµένα, καταργείται η διάταξη που υπήρχε στο ν. 2470/97 και προέβλεπε ότι «στους 
εκπαιδευτικούς λειτουργούς το Κίνητρο Απόδοσης καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που
ίσχυαν για την καταβολή της αποζηµίωσης των διδακτικών τριµήνων». Όπως προκύπτει λοιπόν από τη 
διατύπωση του νέου νοµοσχεδίου, συνδέεται ευθέως και για τους εκπαιδευτικούς η χορήγηση του κινήτρου
απόδοσης µε την αξιολόγηση και την απόδοση. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι «κριτήρια για τη χορήγηση του 
ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου, η µη αξιολόγηση του µε δυσµενή 
βαθµό, καθώς και o βαθµός του ενδιαφέροντός του για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των
πολιτών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, γίνεται καταρχήν περιορισµός του 
κινήτρου στο ήµισυ επί δίµηνο και εφόσον οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και
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µετά την παρέλευση διµήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα ακόµη δίµηνο…». 
Επιχείρησε επίσης να καταργήσει την ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή του επιδόµατος 

εξωδιδακτικής απασχόλησης καθηλώνοντάς το στα 302 ευρώ. Κάτω από τις αντιδράσεις και την απαίτηση 
του εκπαιδευτικού κινήµατος η κυβέρνηση υποχώρησε και στο τελικό σχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή 
(7/11/03) επανέφερε τη σχετική διάταξη της αναπροσαρµογής του.  

Γ) Εισάγεται µια πρωτοφανής και ακραία αντιδηµοκρατική διάταξη που αφορά την αναδροµική 
χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος (άρθρο 26). Συγκεκριµένα, περιορίζεται το διάστηµα αναδροµικής 
καταβολής του σε 16 µήνες (από 1/3/2001 έως 30/6/2002). Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος του 
προβλήµατος, να σηµειώσουµε ότι µε τις αγωγές που κατέθεσαν οι περισσότεροι συνάδελφοι το ∆εκέµβρη
του 2002 δικαιούνται 30 µήνες· όσοι είχαν καταθέσει και την προηγούµενη διετία (∆εκέµβρης 2000) 
δικαιούνται 54 µήνες κ.τ.λ. ∆ηλαδή η κυβέρνηση µας κλέβει παραπάνω από τα µισά από αυτά που 
δικαιούµαστε, δεν σέβεται ούτε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά και δεν διευκρινίζει για τα 
αναδροµικά των 16 µηνών, σε πόσες δόσεις θα δοθούν και σε τι ποσό θα αντιστοιχεί η κάθε δόση. Η διάταξη 
που καταργεί τις εκκρεµείς δίκες, παρά τη βελτίωσή της σε σχέση µε το αρχικό σχέδιο είναι δυνατόν να
δηµιουργήσει εµπλοκή και στη δικαστική διεκδίκηση των αναδροµικών για το υπόλοιπο διάστηµα. 

∆) Με το νοµοσχέδιο αυτό, επίσης, καθηλώνονται τα οικογενειακά επιδόµατα και το ωροµίσθιο στα 
επίπεδα που καθορίστηκαν το 1996.  

Ε) Περικόπτονται από τους εκπαιδευτικούς στους οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια µετά τους 2 
µήνες το κίνητρο απόδοσης καθώς και τα επιδόµατα παραµεθορίων περιοχών και ειδικής αγωγής για εκείνους
που προβλέπονται. 

ΣΤ) Τέλος, αφαιρείται και αυτή ακόµα η µικρή δυνατότητα που απορρέει από το ν. 2738/99 για 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και υπογραφή συλλογικής σύµβασης και συµφωνίας. Στην ουσία νοµοθετείται 
η τυπική κατάργηση του θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων (άρθρο 24 παράγρ.3), τον οποίο 
βεβαίως η ίδια κυβέρνηση είχε απαξιώσει τα προηγούµενα χρόνια. Υπενθυµίζουµε τις σχετικές καταγγελίες 
και διαµαρτυρίες της Οµοσπονδίας µας.  

Ζ) Οι περίφηµες "µεγάλες αυξήσεις" που προβλέπονται σύµφωνα µε τις κυβερνητικές εξαγγελίες στο
νέο µισθολόγιο µειώνονται πριν ακόµα θεσµοθετηθούν µε τη νέα κράτηση 2% στα επιδόµατα (εξωδιδακτικό, 
οικογενειακά, διευθυντών κλπ), για το ΤΕΑ∆Υ, που προβλέπεται από το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που
δόθηκε στη δηµοσιότητα (άρθρο 18 παρ.1) χωρίς όµως αντίστοιχη αύξηση της επικουρικής σύνταξης. 
Έτσι οι καθαρές αποδοχές µας θα είναι ακόµη περισσότερο µειωµένες.  

Κατόπιν αυτών, το ερώτηµα προς την κυβέρνηση και τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Παιδείας, που κοµπάζουν στα Μ.Μ.Ε. για τις "µεγάλες αυξήσεις" που θα λάβουν οι εκπαιδευτικοί το 
2004, είναι αµείλικτο: είναι «στοιχειωδώς αξιοπρεπής µισθός» για τον Έλληνα Εκπαιδευτικό οι 
συνολικές µηνιαίες αποδοχές από 976 Ευρώ (για πρωτοδιόριστο εκπαιδευτικό, άγαµο) µέχρι 1.402 
Ευρώ (για εκπαιδευτικό µε 33 χρόνια υπηρεσίας, έγγαµο και µε 2 παιδιά); 
  

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ∆ΕΝ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ 
  

   Σε 3,06 δισ. € υπολογίζονται οι δαπάνες της ελληνικής οικογένειας για την παιδεία! 
  
   Τόσα χρήµατα δαπανούν οι οικογένειες των εργαζοµένων, που µοχθούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των 2 περίπου εκατοµµυρίων µαθητών και σπουδαστών, από φροντιστήρια και ξένες γλώσσες, µέχρι 
εξωσχολικά βοηθήµατα, απαραίτητα σχολικά είδη κ.τ.λ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 70% περίπου των 
κρατικών δαπανών για την παιδεία! 
   Τα τελευταία τρία χρόνια οι εργαζόµενοι περιορίζονταν σε «αυξήσεις» της τάξης του 2-2,5%, όταν ο 
επίσηµος πληθωρισµός έτρεχε µε 3-4% και οι αυξήσεις σε βασικά είδη διαβίωσης έφταναν στο 50% και 
µερικές φορές στο 100% µε την αντικατάσταση του εθνικού νοµίσµατος από το ευρώ. Οδηγηθήκαµε σε 
δραµατική συρρίκνωση του εισοδήµατός µας, της τάξης του 30-40% τα τελευταία δέκα χρόνια. Το 22% του 
ενεργού πληθυσµού της χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, ενώ η ανεργία από 2,7% που ήταν το 1980 
έχει εκτιναχθεί σήµερα στο «επίσηµο» 9%. 
   Κάθε διεκδίκηση για πραγµατικές αυξήσεις αυτή την περίοδο αντιµετωπιζόταν σαν «βόµβα στα 
θεµέλια της εθνικής οικονοµίας» και παραπεµπόταν για το µέλλον, στο νέο µισθολόγιο όπου σύµφωνα µε 
τις υποσχέσεις θα δίνονταν αυξήσεις της τάξης των 100.000 δρχ. και πραγµατική σύγκλιση  µε τους 
ευρωπαϊκούς µισθούς!!! (σύµφωνα µε τη Εurostat οι µισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στο 67,8% των 
ευρωπαϊκών, ενώ οι µισθοί των εκπαιδευτικών στο 54% σε σχέση µε τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς). 
   Όµως απέναντι στην Ελλάδα της φτώχιας, υπάρχει η άλλη Ελλάδα του πλούτου και της εκµετάλλευσης, 
που τα επίσηµα και δηλωθέντα µεικτά κέρδη της ξεπερνούν τα 8,5 τρις δρχ.   

  
             Καταγγέλλουµε την κυβερνητική αναλγησία για την επιχείρηση αφαίρεσης εργασιακών και 
δηµοκρατικών δικαιωµάτων µας. Απαιτούµε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων µας.  
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΜΗΡΙΑ 

  
   Το τελευταίο διάστηµα γίναµε µάρτυρες αρνητικών αλλαγών στον τοµέα των διορισµών. Το ΥΠΕΠΘ στο 
όνοµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και των περικοπών, την ώρα που η σπατάλη του δηµόσιου χρήµατος 
(Ολυµπιάδα κ.τ.λ.) παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, άφησε τα σχολεία χωρίς προσωπικό, κατακερµάτισε τα 
ωράρια, υποχρέωσε αναπληρωτές να προσληφθούν ως ωροµίσθιοι και τους µονίµους σε υπερωρίες και
προσπάθησε, αυθαιρετώντας, να τροµοκρατήσει τους διευθυντές. 
   Την ίδια ώρα προχωρούσε σε συµπτύξεις τµηµάτων, και µάλιστα σε περιοχές ευπαθείς και υποβαθµισµένες 
(π.χ. δυτικές συνοικίες της Αθήνας κ.ά.), αθετούσε για µια ακόµη φορά τις υποσχέσεις για 25 µαθητές ανά 
τµήµα και εξόντωνε οικογένειες αναγκάζοντας εκπαιδευτικούς να εκπατριστούν χιλιόµετρα µακριά για 5-6 
διδακτικές ώρες.  
   Ο κλάδος µας, µε βαθιά αίσθηση αλληλεγγύης και υπερηφάνειας δεν έµεινε µε σταυρωµένα τα χέρια. 
Αγωνιστήκαµε αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο µέσο (απεργία, διαβήµατα, παραστάσεις, ανακοινώσεις, 
δικαστικά µέσα κ.τ.λ.) για να ανοίξει νέος κύκλος διορισµών µε βάση την προϋπηρεσία. Αρνηθήκαµε 
υπερωρίες, είπαµε όχι στις συµπτύξεις και τις εξώσεις µαθητών, υποστηρίξαµε τα αιτήµατα «25 µαθητές ανά 
τµήµα» και πλήρη εργασιακά δικαιώµατα για τους αναπληρωτές. 
   Χαιρετίζουµε θερµά τις χιλιάδες των συναδέλφων µας που στάθηκαν µε αξιοπρέπεια και εντιµότητα στο
ύψος των περιστάσεων. Χαιρετίζουµε τους αιρετούς εκπροσώπους, τους διευθυντές των σχολείων οι οποίοι 
αρνήθηκαν να προσυπογράψουν τις αυθαιρεσίες του ΥΠΕΠΘ και καλούµε και τώρα όλο τον κλάδο από
οποιαδήποτε θέση ευθύνης να στρατευθεί στον αγώνα για να καλυφθούν τα κενά, να καταργηθεί το 
ωροµίσθιο, να γίνουν διορισµοί, να υπάρξει επιτέλους στοιχειωδώς εύρυθµη λειτουργία στα σχολεία. 
  
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΑΣ 

  
•        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. 
•        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.  

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

  
   Στο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, παρότι υπήρξαν παράλληλες εκτιµήσεις για τη συνέχιση των αγώνων, δεν 
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έγινε δυνατό να βρεθεί κοινή πρόταση ως προς τον ακριβή διατύπωση του προγράµµατος δράσης.
   Όµως, ήταν κοινή η εκτίµηση ότι πρέπει να συνεχίσουµε και ταυτόχρονα να βαθύνουµε την
πληροφόρηση των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας  

Μέσα στις σχολικές µονάδες µε την ευθύνη των ΕΛΜΕ  
Προς τους γονείς και µαθητές µας  
Προς τα συνδικάτα της δηµόσιας Παιδείας (∆ΟΕ-ΠΟΣ∆ΕΠ) και τα αντίστοιχα της Υγείας-
Παιδείας (ΟΕΝΓΕ-ΕΙΝΑΠ-ΠΟΕ∆ΗΝ) αποτυπώνοντας κοινά πλαίσια δράσης για το δηµόσιο 
χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας και παιδείας  
Προς τους µαζικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, µε καµπάνιες και συναντήσεις 
τοπικού χαρακτήρα.  

  
Για τη στήριξη του παραπάνω πλαισίου εκτιµήσεων και διεκδικήσεων,  το οποίο βασίζεται 

στο ψηφισµένο από τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ πλαίσιο αιτηµάτων, κατατέθηκαν στο ∆.Σ. οι υπ' αριθ. 1, 2 
και 3 προτάσεις. 

      Οι προτάσεις µε αριθ. 4 και 5 αναφέρονται σε διαφορετικά πλαίσια εκτιµήσεων και  
διεκδικήσεων  τα οποία επισυνάπτονται. 
  

1. 48ωρες απεργίες ανά εβδοµάδα από 18/11 και ΓΣ στις αρχές ∆εκέµβρη  
2. 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 18 και 19 Νοέµβρη (ηµέρες κατά τις οποίες θα συζητείται 

το «νέο µισθολόγιο» στη Βουλή)  
νέες ΓΣ των ΕΛΜΕ και Γ.Σ. των Προέδρων την εβδοµάδα 24-29/11/03 για εκτίµηση της 
κατάστασης και λήψη αποφάσεων για συνέχιση των απεργιακών µας κινητοποιήσεων, µε στόχο 
την ικανοποίηση των αιτηµάτων µας. 

3. 48ωρες απεργίες ανά εβδοµάδα και γεωγραφικό διαµέρισµα µέχρι το τέλος ∆εκέµβρη και 
στη συνέχεια νέες Γ.Σ.  

4. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στο πλαίσιο της Α∆Ε∆Υ µε κύριες αιχµές το νέο 
µισθολόγιο και τον Προϋπολογισµό.  

5. α) Απεργιακή κινητοποίηση από τις 18/11 έως 2111 (4ήµερη απεργία)  
β) Πενθήµερες επαναλαµβανόµενες απεργιακές κινητοποιήσεις ανά εβδοµάδα από 24/11
γ) Γ.Σ. των ΕΛΜΕ κάθε Παρασκευή και Γ.Σ. των Προέδρων κάθε Σάββατο για 
εκτίµηση και οργάνωση του αγώνα.  

  
Σε κάθε περίπτωση καλούµε τις Γ.Σ. να εκλέξουν απεργιακές επιτροπές ενεργοποιώντας όλο
το δυναµικό του σωµατείου.  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα συγκροτήσει κεντρική απεργιακή επιτροπή. 

  
Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                                    Γρηγόρης Καλοµοίρης 
  
Παρατηρήσεις: 
  

1. Υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε την προηγούµενη απόφαση της Γ.Σ. Προέδρων των ΕΛΜΕ (11/10/03), 
οι νέες συνελεύσεις συγκαλούνται για να καθορίσουν τις µορφές συνέχισης των κινητοποιήσεων του 
κλάδου.  

2. Η Γενική Συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας θα γίνει το Σάββατο, 15/11, στις 10 π.µ. στην 
Αθήνα. Καλούµε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να πραγµατοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις των µελών τους από 11 
ως και 14 Νοέµβρη. Παράκληση να ενηµερώσετε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για την ηµεροµηνία και την ώρα 
πραγµατοποίησης της Γ.Σ. Θα γίνει προσπάθεια τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να παρευρεθούν σε όσο το 
δυνατόν περισσότερες Γ.Σ. ΕΛΜΕ.  

3. Μαζί µε το πλαίσιο εκτιµήσεων/θέσεων του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας στέλνουµε και επιµέρους εισηγήσεις / 
προτάσεις / συµπεράσµατα..  
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