
Ο.Λ.Μ.Ε. 

Ερµού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 

FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338 Aθήνα 27/1/03 

Α.Π.:1342 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΜΕ  

Ενδεικτικά, η εξωτερική και εσωτερική συγκυρία (κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, 
εκπαιδευτική) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η κοινωνική – οικονοµική και πολιτική συγκυρία στην οποία πραγµατοποιείται η έκτακτη Γενική
Συνέλευσή µας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι µόνον για εµάς, τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, 
αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα, καθώς και τη διεθνή κοινότητα. 

Κρίσιµες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, από την αρνητική έκβαση των 
οποίων θα µπορούσε, σε κάποιο βαθµό, να επηρεαστεί ανάλογα και το αποτέλεσµα των δικών µας
προσπαθειών και παρεµβάσεων, που, ωστόσο, έχουµε τη βούληση να συνεχίσουµε µε σχέδιασµό 
και αποφασιστικότητα. Οι παρεµβάσεις µας αυτές στοχεύουν στην προώθηση λύσεων και θετικών
απαντήσεων σε σηµαντικά προβλήµατά µας.  

Στο διεθνές επίπεδο, δικαιολογηµένα η προσοχή όλων µας έχει στραφεί, µεταξύ άλλων, στις 
επαπειλούµενες κατά του Ιράκ πολεµικές επιχειρήσεις των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Βρετανίας, οι 
οποίες πέρα και από τις διακηρύξεις τους, έχουν ως ανοµολόγητο στόχο τα πετρέλαια της περιοχής 
και αδιαφορούν για το ανθρώπινο αίµα που θα χυθεί άδικα για άλλη µια φορά. ∆ηλώνουν, µάλιστα, 
µε τον πιο κυνικό τρόπο ότι θα πραγµατοποιήσουν την απειλή τους, έστω και χωρίς έγκριση του 
ΟΗΕ και του Συµβουλίου Ασφαλείας, χρησιµοποιώντας ακόµη και πυρηνικά όπλα!! 

Απέναντι σε αυτή την παρανοϊκή αλαζονεία και το γκρίζο τοπίο, όλο και περισσότερο δυναµώνει η 
φωνή των λαών και του φιλειρηνικού – αντιπολεµικού κινήµατος. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων 
διαδηλώνουν αυτές τις ηµέρες κατά του πολέµου µε τα διάφορα κοινωνικά fora και όχι µόνο (ΗΠΑ, 
Porto Alegre, Ναύπλιο, Νταβός, άλλες περιοχές του πλανήτη). Μια νέα ελπίδα φαίνεται πως 
γεννιέται, ικανή να τροφοδοτεί την αισιοδοξία και την πεποίθησή µας ότι τα σχέδια των
πολεµοκάπηλων δεν θα περάσουν, τελικά. 

Είναι δικαιολογηµένο, επίσης, το ενδιαφέρον και η ευαισθησία µας που αφορούν στις συνεχιζόµενες
διαπραγµατεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος, για µια ενιαία και ανεξάρτητη 
Κύπρο.  

Συνάδελφοι, 

Η παρατεταµένη πολιτική λιτότητας που ακολουθεί η Κυβέρνηση όλα τα τελευταία χρόνια έχει
αναγάγει το οικονοµικό στο κυρίαρχο πρόβληµα για τον Κλάδο µας.  

Η Κυβέρνηση όχι µόνο αρνείται να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα των καθηγητών αλλά µας έχει
οδηγήσει και σε περαιτέρω υποβάθµιση σε σύγκριση µε τους συναδέλφους του εργαζόµενους άλλων
κλάδων του δηµοσίου. 
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Έτσι, σήµερα το αίτηµα να ζούµε µε αξιοπρέπεια από τον µισθό µας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία
και προβάλλει µε ένταση. Ο αγώνας µας για την καθιέρωση των Συλλογικών Συµβάσεων µέχρι
αυτή τη στιγµή δεν δικαιώθηκε. Όχι µόνο γιατί το θεσµικό πλαίσιο θέτει περιορισµούς που δεν
επιτρέπουν την ουσιαστική διαπραγµάτευση, αλλά και γιατί η Κυβέρνηση µε τη µη συµµετοχή της
στις σχετικές διαδικασίες, για τρίτο χρόνο, αρνείται να δώσει περιεχόµενο στο θεσµό.  

Οι εξελίξεις αυτές µας οδήγησαν στην κήρυξη της πρόσφατης Πανελλαδικής 3ωρης στάσης 
εργασίας, για να καταγγείλουµε τη συγκεκριµένη πολιτική και να διεκδικήσουµε την επίλυση των
προβληµάτων του Κλάδου.  

Παρά τις αδυναµίες που συνεχίζει να εµφανίζει και το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνηµα, 
έκφραση των οποίων είναι και η αδρανοποίησή του, όπως π.χ η µη πραγµατοποίηση Γενικών 
Συνελεύσεων (ΜΕΤΑΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Ι και ΙΙ), πιστεύουµε ότι είναι ευθύνη όλων 
µας να υπερβούµε τις αδυναµίες του παρελθόντος και να κατακτήσουµε ξανά την αναγκαία
συλλογικότητά µας.  

Η ενεργοποίηση των θεσµοθετηµένων διαδικασιών του Κλάδου και η ουσιαστική συµµετοχή µας 
σε αυτές πιστεύουµε ότι θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την ικανοποίηση των
αιτηµάτων µας.  

Κατανοώντας την αναγκαιότητα της σύνθεσης των απόψεων πάνω σε ένα στόχο που θα 
αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο του Κλάδου, προτάσσουµε την ανάδειξη της οικονοµικής µας 
υποβάθµισης και απαιτούµε από την Κυβέρνηση να δώσει θετικές απαντήσεις στα αιτήµατά µας, 
τώρα. Να επιλύσει το σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα των καθηγητών τώρα.  

∆ιεκδικούµε:  

• Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση για το 2003 στο 5% επί του ΑΕΠ ως πρώτο βήµα 
προσέγγισης του ευρωπαϊκού µέσου όρου. (Η διεκδίκηση αυτή κινείται στην κατεύθυνση του
ιστορικού αιτήµατος του 15% των δαπανών του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισµού για την
Παιδεία).  

Α. Oικονοµικά αιτήµατα  

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η µισθολογική µας κατάσταση ήταν πάντα αναντίστοιχη µε την 
προσφορά και το έργο µας, γι’ αυτό και αποτέλεσε αφετηρία σηµαντικών αγώνων, που ανέδειξαν τα 
προβλήµατα της εκπαίδευσης, γενικότερα.  

Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού έργου και ο κρίσιµος χαρακτήρας του στη σηµερινή 
συγκυρία είναι, ήδη, ευρέως αποδεκτά. Επόµενο είναι ότι η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να 
αναγνωρίζεται και να αποτυπώνεται και στη µισθολογική καθώς και τη βαθµολογική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών. Συµβολική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ρύθµιση του ν. 2470/97, που αφορά 
στο επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης. 

∆ιεκδικούµε: 

Αύξηση των αποδοχών (ακαθαρίστων) σε ποσοστό 25% των σηµερινών από 1/1/2002. Στην 
ικανοποίηση αυτής της διεκδίκησης θα συµβάλουν: α. η αύξηση των βασικών αποδοχών β. η 
αύξηση του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης κατά 146, 74 Ευρώ (50.000 δρχ.) 
τουλάχιστον. 

Χορήγηση του επιδόµατος των 176,08 Ευρώ (60.000 δρχ.) και στους καθηγητές, ως 
στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος τους, 
δεδοµένο ότι το ποσό αυτό έχει ήδη χορηγηθεί στο σύνολο, σχεδόν, των άλλων ∆ηµοσίων 
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Υπαλλήλων. 

Ακώλυτη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη έως και τα καταληκτικά µισθολογικά 
κλιµάκια και µη σύνδεση του µισθού µε την αξιολόγηση – απόδοση. 

Oυσιαστική αύξηση του οικογενειακού επιδόµατος. 

Oυσιαστική αύξηση της αµοιβής για υπερωριακή απασχόληση των καθηγητών 

Να καταβληθούν άµεσα τα δεδουλευµένα στους καθηγητές (ωροµισθίους, αναπληρωτές, 
αµοιβές για συµµετοχή σε επιτροπές, ενισχυτική διδασκαλία, το 15% επί των αποδοχών τους 
για όσους έχουν εκπαιδευτική άδεια κ.λπ.). 

Να αναγνωρίζονται τα χρόνια σπουδών όλων των καθηγητών για µισθολογική εξέλιξη 
(κατ’αναλογία µε τη ρύθµιση που ισχύει για τους πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ /ΣΕΛΕΤΕ). 

Να γίνει επανακατάταξη των καθηγητών που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε προβληµατικές 
και παραµεθόριες περιοχές µε βάση τα πλασµατικά χρόνια υπηρεσίας που τους έχουν 
αναγνωριστεί, µε διατήρηση του χορηγηθέντος επιδόµατος παραµεθορίων περιοχών. 

Πλήρη εργασιακά, µισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για τους 
αναπληρωτές συναδέλφους και για όλους τους µήνες του χρόνου. Η προϋπηρεσία τους να 
λαµβάνεται υπόψη για όλα τα θέµατα (µισθολογικά κλιµάκια, άδειες, υγειονοµική περίθαλψη, 
ωράριο κλπ). Να διπλασιαστεί η αποζηµίωση για µη χορηγηθείσα άδεια που προβλέπεται για 
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Β. Συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά αιτήµατα 

∆ιεκδικούµε :  

• Σύνταξη ίση µε το 80% του συνόλου των αποδοχών, χωρίς τα µερίσµατα των επικουρικών 
ταµείων, όπως αυτές διαµορφώνονται στο χρόνο αποχώρησης του υπαλλήλου. 

• Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια ασφάλισης.  

• Αναγνώριση ως συντάξιµου του χρόνου βασικών σπουδών σε ΑΕΙ-ΤΕΙ των καθηγητών, εφόσον οι 
σπουδές αυτές αποτελούν τυπικό προσόν για το διορισµό τους ως εκπαιδευτικών. 

• Θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα 
από τα χρόνια υπηρεσίας, µε κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του 
νεοδιόριστου καθηγητή. 

• Πραγµατική αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση των Ταµείων µας και αξιοποίηση των
αποθεµατικών τους για την ικανοποίηση αναγκών των ασφαλισµένων (στέγη - δάνεια - παιδικοί 
σταθµοί κ.λπ.). 

• Πλήρη ιατροφαρµακευτική και υγειονοµική περίθαλψη. ∆ωρεάν περίθαλψη για οδοντιατρικά και 
φυσιοθεραπεία. ∆ωρεάν χορήγηση γυαλιών όρασης και φακών επαφής. 

Γ. Εκπαιδευτικά – Εργασιακά  

∆ιεκδικούµε: 
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Επιµόρφωση καθολική, περιοδική και πολύµορφη (εισαγωγική, ετήσια µε παράλληλη 
απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, ταχύρυθµα σεµινάρια). 

Σύγχρονη και ουσιαστική παιδαγωγική κατάρτιση µετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου. 

∆ιορισµοί εκπαιδευτικών 

Oι διορισµοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ λιγότεροι από τις πραγµατικές ανάγκες, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν, για πολλούς µήνες µετά την έναρξη των µαθηµάτων, κενά διδακτικού 
προσωπικού. Το πρόβληµα αυτό ήταν οξύτερο στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης.  

∆ιεκδικούµε: 

• 8.000 διορισµούς για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των κενών όλων των σχολείων. 

• Άµεσο διορισµό όλων των “16µηνιτών” αναπληρωτών εκπαιδευτικών (άρθρ. 138 του ν. 2725/99) 
και σταδιακή απορρόφηση των υπολοίπων µε βάση την προϋπηρεσία τους.  

Μείωση αριθµού µαθητών ανά τµήµα  

Στη διάρκεια της δίµηνης απεργίας µας (1997) η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ δεσµεύτηκε ότι από την 
επόµενη σχολική χρονιά (1997 - 98) θα µείωνε τον αριθµό των µαθητών ανά τµήµα στους 30 κατ’ 
ανώτατο όριο, µε την προοπτική περαιτέρω µείωσης, εάν θα το επέτρεπαν οι συνθήκες. Όµως, παρά 
το γεγονός ότι ο κλάδος µας προβάλλει συνεχώς το παραπάνω αίτηµα, αυτό όχι µόνο δεν 
ικανοποιήθηκε από το ΥΠΕΠΘ, αλλά, αντίθετα, έστελνε εγκυκλίους για αυστηρή εφαρµογή των 
κείµενων διατάξεων σε ό,τι αφορά στη συγκρότηση των τµηµάτων.  

Θεωρούµε αναγκαίο να προωθηθεί τώρα η σχετική ρύθµιση, που θα προβλέπει ότι σε όλα τα 
Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας συγκροτούνται τµήµατα µε 25 µαθητές και σε όλα τα ΤΕΕ τµήµατα 
µε 20 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο.  

Υπενθυµίζουµε ότι αυτή την εξαγγελία έκανε δηµόσια για µια ακόµη φορά ο πρώην Υπουργός
Παιδείας στις 6-3-2000.  

Αναστολή των διαδικασιών κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων 

∆ιεκδικούµε: 

• Να σταµατήσουν οι διαδικασίες συγχώνευσης και κατάργησης σχολείων. Να τηρηθεί η 
προβλεπόµενη διαδικασία (προτάσεις Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πρόταση τοπικής 
ΕΛΜΕ) για την όποια απόφαση κατάργησης ή συγχώνευσης σχολείων.  

• Να ενισχυθούν ως προς τους πόρους και την υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά και µε όλους τους 
δυνατούς τρόπους, τα σχολεία της περιφέρειας, ιδιαίτερα τα πιο αποµακρυσµένα. 

• Να γίνει αυστηρός χωροταξικός καταµερισµός στις σχολικές µονάδες, ώστε να µην παρατηρηθεί 
και τη χρονιά αυτή το απαράδεκτο φαινόµενο υπερσυγκέντρωσης µαθητών σε κάποιες σχολικές
µονάδες µε την παράλληλη συρρίκνωση και κατάργηση κάποιων άλλων. 

Υπηρεσιακά Συµβούλια  

∆ιεκδικούµε: 
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• Να επαναφερθούν στο ΚΥΣ∆Ε οι αρµοδιότητες που του αφαιρέθηκαν µε πρόσφατες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις (διορισµοί, αποσπάσεις στα ΑΕΙ και στις υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του 
ΥΠΕΠΘ κ.λπ.). 

Πρόγραµµα ∆ράσης  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Η περίοδος που διανύουµε, είναι καθοριστική, ίσως, για την εξέλιξη των εργασιακών και 
οικονοµικών διεκδικήσεών µας.  

Πιστεύουµε ότι είναι η κατάλληλη ώρα, µε πειστικότερο λόγο, αδιάσπαστη ενότητα, σωστή 
ιεράρχηση των στόχων µας και αποφασιστικότητα να αγωνιστούµε για την επίλυση των 
σηµαντικών προβληµάτων του δηµόσιου σχολείου και των καθηγητών.  

Προτείνουµε την πραγµατοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 21 Φλεβάρη 2003.  

Για την επιτυχία της απεργίας µας θα πραγµατοποιηθούν απεργιακές συγκεντρώσεις, οι οποίες θα 
συνδυαστούν και µε άλλες υποστηρικτικές πρωτοβουλίες από τις τοπικές ΕΛΜΕ. 

Μετά την πραγµατοποίηση της απεργίας το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα εκτιµήσει την κατάσταση και θα 
διαµορφώσει νέα εισήγησή του προς τον Κλάδο, µε την οποία θα προτείνονται οι επόµενες κινήσεις
µας.  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος
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