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ΠΡΟΣ: τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

AΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (15/11/07)
Συνάδελφοι / ισσες,
Πραγµατοποιήσαµε τις πρώτες Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου στη νέα σχολική
χρονιά για να εκτιµήσουµε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, να ιεραρχήσουµε τα αιτήµατά
µας και να αποφασίσουµε το πρόγραµµα δράσης του κλάδου µας για το επόµενο διάστηµα.
Το 13ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ κατέληξε σε µια πολύ σηµαντική απόφαση, που
χαράσσει τις κεντρικές κατευθύνσεις της δράσης της Οµοσπονδίας για τα επόµενα δύο χρόνια.
Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής
παγκοσµιοποίησης σχεδιάζονται, προωθούνται και κλιµακώνονται ανάλογες πολιτικές στην
Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσµο ολόκληρο. Αυτές τις πολιτικές υπηρέτησαν, σε
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της τελευταίας τουλάχιστον
εικοσαετίας. Γιατί αυτό υπαγορεύουν οι νεοφιλελεύθερες διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί αυτό
απαιτεί το δόγµα του ανταγωνισµού!
Έτσι, η παρούσα κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει και στη νέα θητεία της, µε
περισσότερο µάλιστα ζήλο, σε ιδιωτικοποιήσεις ζωτικής σηµασίας δηµόσιων αγαθών, οι
οποίες σε συνάρτηση µε τη σκληρή λιτότητα, την καλπάζουσα ακρίβεια, την απορύθµιση των
εργασιακών σχέσεων και την ανεργία θα οξύνουν περισσότερο το πρόβληµα των κοινωνικών
ανισοτήτων. Ήδη τα µεγάλα και χρόνια προβλήµατα της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα
του κόσµου της εργασίας, έχουν πάρει διαστάσεις πρωτόγνωρες. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να
προχωρήσουµε άµεσα σε νέες, συντονισµένες αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ανατροπή
της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής.
Οι εκλογές της 16.9.07 διαµορφώνουν ένα νέο τοπίο. Οι συσχετισµοί των πολιτικών
δυνάµεων αλλάζουν. Με ψαλιδισµένα τα φτερά του και µε µισοεξαντληµένα τα «καύσιµά»
του το σύστηµα εξουσίας προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω στο τεντωµένο σχοινί της λαϊκής
δυσαρέσκειας. Η κυβέρνηση παρά τη νωπή λαϊκή εντολή που έλαβε (« …για να καταρτίσει το
νέο προϋπολογισµό»!), είναι περισσότερο αποδυναµωµένη από ό,τι πριν. Πρόκειται για
αδιάψευστη πραγµατικότητα. Γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική που
ακολούθησε το χρονικό διάστηµα 2004-07 αποτυπώθηκε µε απόλυτη σαφήνεια στο ίδιο το
εκλογικό αποτέλεσµα
Εν τω µεταξύ, δύο µήνες µετά την έναρξη των µαθηµάτων παραµένουν και
οξύνονται τα προβλήµατα λειτουργίας των σχολείων.
Τα κενά εκπαιδευτικών εξακολουθούν να είναι σηµαντικά, η Π∆Σ καθυστέρησε, σε
απαράδεκτο βαθµό, να ξεκινήσει, οι ελλείψεις σε βιβλία ταλάνισαν το πρώτο δίµηνο τους
µαθητές και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ την 1-10-07, κατά τη συνάντηση «γνωριµίας» µε τη νέα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κατέθεσε αναλυτικό και τεκµηριωµένο υπόµνηµα, µε το
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οποίο απαιτεί θετικές απαντήσεις και επείγουσες λύσεις σε ώριµα αιτήµατα και πολύ σοβαρά
προβλήµατα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης.
Ωστόσο, ένα και πλέον µήνα µετά, οι προτάσεις µας µελετώνται ακόµη από τον κ.
Υπουργό και τους συνεργάτες του!!
Επίσης, ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του νοµοσχεδίου για τις συντάξεις του
∆ηµοσίου, καταθέσαµε υπόµνηµα στην κυβέρνηση και τα κόµµατα µε τις συνταξιοδοτικές –
ασφαλιστικές ρυθµίσεις που προτείνουµε για τους εκπαιδευτικούς (30 χρόνια πλήρη σύνταξη,
συντάξιµο το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης, παραίτηση κατά τη διάρκεια της χρονιάς
κ.λπ.).
Ιδιαίτερα για τα οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν εκπαιδευτικοί και µαθητές
της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης η ΟΛΜΕ επανήλθε µε δεύτερο, επείγον υπόµνηµα
στις 17-10-07 απαιτώντας για ακόµη φορά άµεσες λύσεις.
Η κυβέρνηση επιµένει στην πολιτική των «µεταρρυθµίσεων»…
Η κυβέρνηση όχι µόνο επιµένει στην εφαρµογή των αντιεκπαιδευτικών νόµων που
ψήφισε (νέα δοµή στην ΤΕΕ, επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, νόµος – πλαίσιο για τα ΑΕΙ,
εκχώρηση της προσχολικής αγωγής στους ∆ήµους και τους ιδιώτες), αλλά ετοιµάζεται να
προωθήσει νέα, ακόµη πιο αντιδραστικά νοµοσχέδια, που θα αφορούν και στις τρεις βαθµίδες
της εκπαίδευσης (αναγνώριση των ΚΕΣ, πρόταση ΕΣΥΠ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
µεταπτυχιακά, έρευνα).
Αυτή η πολιτική σε συνδυασµό µε το νέο κρατικό, βαθιά ταξικό, προϋπολογισµό
(συνέχιση της υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης, µε τις δηµόσιες δαπάνες να παραµένουν
καθηλωµένες στο 3,4% του ΑΕΠ, µείωση των κοινωνικών δαπανών, αύξηση των έµµεσων
φόρων, εισοδηµατική πολιτική σκληρότερης λιτότητας για τους πολλούς και κοινωνικά
ασθενέστερους) και την προωθούµενη παραπέρα δραµατική αποδόµηση του δηµόσιου και
κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος, αποτελούν στοιχεία που συνιστούν
κορυφαία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για όλους τους εργαζόµενους. Ως
ΟΛΜΕ εκφράσαµε επανειληµµένα την πλήρη αντίθεσή µας στις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), στην περιβόητη «έκθεση» του ΕΣΥΠ για τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, καθώς και στην είσοδο και εµπλοκή εταιρειών και χορηγών στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Έχουµε, επίσης, επισηµάνει πως µε τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία
καθώς και µε µέτρα, όπως η ευέλικτη ζώνη ή η επονοµαζόµενη διαθεµατικότητα, λόγω του
τρόπου που αυτά προωθούνται, ευνοείται η κυριαρχία του «σχολείου της αγοράς».
Οι αντικειµενικές αυτές συνθήκες όχι µόνο δεν επιτρέπουν καµία αναµονή αλλά
οδηγούν αναπόφευκτα σε νέα, σφοδρότερη κοινωνική σύγκρουση.
Το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό ζήτηµα
Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των πολιτικών των προηγούµενων χρόνων (κυρίως από το
1990 και µετά), προετοιµάζει µια καινούργια επίθεση σε βάρος των ασφαλιστικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων, υλοποιώντας τις δεσµεύσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
προτεραιότητα στη «δηµοσιονοµική σταθερότητα» και όχι στην κοινωνική διάσταση του
ζητήµατος.
Ακολουθώντας την τακτική της καλλιέργειας κλίµατος κινδυνολογίας για την
προοπτική του ασφαλιστικού συστήµατος - µέσω και των δηµόσιων δηλώσεων για την
αναγκαιότητα, δήθεν, νέων σκληρών αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων - έχει ως στόχο να πείσει
την ελληνική κοινωνία πως για τα προβλήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος ευθύνονται και
πρέπει να πληρώσουν γι’ αυτό οι εργαζόµενοι και όχι οι κυβερνήσεις διαχρονικά µε την
πολιτική που άσκησαν.
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Βρισκόµαστε λοιπόν σε µια περίοδο όπου τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώµατά µας όχι µόνο παραµένουν σταθερά στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών, αλλά κινδυνεύουν άµεσα µε συρρίκνωση.
Όπως είναι, επίσης, γνωστό από την 1-1-2008 µε τον ν.3029/02 θα αρχίσει να
υλοποιείται σταδιακά η µείωση των συντάξεων, για τα συντάξιµα χρόνια από το 2008 και
µετά.
Αυτό προβλέπεται να γίνει: α) µέσω της σταδιακής µείωσης του ποσοστού του µισθού
µας, επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη, από το 80% που είναι σήµερα στο 70% και β)
µέσω του σταδιακού υπολογισµού του ποσού της σύνταξης επί του µέσου όρου των µισθών
της τελευταίας πενταετίας αντί επί του τελευταίου µισθού που ισχύει σήµερα.
Οι εργαζόµενοι πρέπει να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να παγώσουν και να µην
ισχύσουν αυτές οι αντικοινωνικές και αντιλαϊκές ρυθµίσεις. Είναι πράγµατι τουλάχιστον
αντιφατικό η κυβέρνηση από τη µια να καλεί τα συνδικάτα σε διάλογο και από την άλλη να
προχωρεί σε µείωση των συντάξεων! Με το «διάλογο» αυτό που προωθεί η κυβέρνηση για το
ασφαλιστικό είναι φανερό πως έχει ως στόχο να αφαιρέσει δικαιώµατα από τους
εργαζόµενους, άρα τον χρησιµοποιεί εντελώς προσχηµατικά. Και αυτό γιατί την ίδια ώρα η
κυβέρνηση αρνείται να καταβάλει τουλάχιστον τους θεσµοθετηµένους πόρους στο σύστηµα,
ενώ προχωρεί σε χαριστικές ρυθµίσεις στους εργοδότες, αρνείται την εφαρµογή νέου
µισθολογίου, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση των χαµηλών συντάξεων, αρνείται να επεκτείνει τα
βαρέα και ανθυγιεινά στο ∆ηµόσιο.
Και όλα αυτά συµβαίνουν τη στιγµή που η χώρα µας έχει το 4ο µεγαλύτερο όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει µόνο
1282,3 €/κάτοικο για την κοινωνική ασφάλιση, όταν ο µέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 2.396,3
€/κάτοικο και η συµµετοχή του κράτους και των εργοδοτών στις κοινωνικές δαπάνες είναι
αρκετά µικρότερη από το µέσο όρο στην Ε.Ε., αλλά των εργαζοµένων µεγαλύτερη!
Είναι προφανές ότι δεν µπορούµε να αποδεχτούµε καµία αύξηση των ορίων ηλικίας
για συνταξιοδότηση, καµία µείωση συντάξεων και καµία αύξηση εισφορών των
εργαζοµένων. Αρνούµαστε κατηγορηµατικά να συµµετάσχουµε σε ένα δήθεν διάλογο που,
στην πραγµατικότητα, θα έχει ως αντικείµενο συζήτησης την αναίρεση των δικαιωµάτων
µας. Σε ένα διάλογο στον οποίο µας καλούν αυτοί που την προηγούµενη χρονιά
καταλήστευσαν τα επικουρικά ταµεία µε τα περιβόητα δοµηµένα οµόλογα.
Υπενθυµίζουµε, τέλος, προς κάθε κατεύθυνση ότι ο κλάδος µας έχει δώσει
µακροχρόνιους αγώνες για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων µας, που απειλούνται σοβαρά και από τις αδιαφανείς χρηµατιστηριακές
πρακτικές και τα παιχνίδια που παίζουν οι διορισµένες από την κυβέρνηση διοικήσεις των
Ταµείων. Αγωνιζόµαστε για τη διασφάλιση του δηµόσιου, καθολικού και κοινωνικού
χαρακτήρα του ασφαλιστικού µας συστήµατος, για την ακύρωση των υφιστάµενων
αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων και για την αποτελεσµατική απόκρουση των επερχόµενων
και περισσότερο επώδυνων µέτρων.
Η αποτυχία της «µεταρρύθµισης» της ΤΕΕ
Σοβαρά προβλήµατα αντιµετωπίζει, µε την έναρξη του νέου σχολικού έτους, η
Τεχνική- Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η υλοποίηση του νόµου 3475/06 σε συνδυασµό µε την
προχειρότητα και αποσπασµατικότητα στο σχεδιασµό του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ)
οδηγούν σε µια εκρηκτική κατάσταση τον πολύπαθο αυτό χώρο.
Με µεγάλη καθυστέρηση µέσα στο καλοκαίρι δηµοσιεύτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις
για τις ειδικότητες και τους τοµείς που θα έχει κάθε σχολική µονάδα (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ), το
ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων µε βάση το οποίο θα λειτουργήσουν οι ΕΠΑΣ κ.ά.
∆υσλειτουργίες και προβλήµατα παρατηρούνται στην κατάρτιση των προγραµµάτων σπουδών
της ΤΕΕ. Πολλά σχολεία δεν έχουν ακόµη στη διάθεσή τους όλα τα διδακτικά βιβλία, ενώ
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πολλά από αυτά προέρχονται από τα καταργηµένα ΤΕΕ, από το Γενικό Λύκειο ή από το
εµπόριο και σε αρκετές περιπτώσεις παραδίδονται απλώς σηµειώσεις των εκπαιδευτικών.
Ακόµα και βιβλία των πρώην ΤΕΛ επιστρατεύτηκαν για την κάλυψη των αναγκών. Σοβαρά
προβλήµατα στο χώρο της ΤΕΕ επίσης έχουν σχέση µε την υλικοτεχνική υποδοµή των
σχολείων. Ειδικότερα, ως προς τον εργαστηριακό εξοπλισµό, επισηµαίνουµε ότι οι σχετικές
προµήθειες των δύο τελευταίων χρόνων ήταν προσανατολισµένες στις απαιτήσεις των ΤΕΕ
χωρίς να εκτιµηθούν οι ανάγκες των νεοσύστατων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.
Στην πορεία της υλοποίησης του νόµου 3475/06 όχι µόνο δεν εισακούστηκαν οι
προτάσεις της ΟΛΜΕ και όλων των εκπαιδευτικών για την ενιαιοποίηση της δευτεροβάθµιας
ΤΕΕ σε ένα τύπο Επαγγελµατικού Λυκείου αλλά, κατά παράβαση ακόµα και του νόµου αυτού,
θεσµοθετείται η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και στις
ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆, καθώς και άλλων Υπουργείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την προώθηση
ακόµη περισσότερο της κατάρτισης σε βάρος της εκπαίδευσης, αλλά και την ακύρωση των
όποιων µελλοντικών επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων, µε τη χορήγηση πτυχίων
χωρίς αντίκρισµα, και την επίταση της σύγχυσης στον τοµέα της εργασίας.
Οι συγχωνεύσεις σχολείων της ΤΕΕ συνιστούν µια πρακτική του Υπ. Παιδείας που δεν
συνεκτιµά ούτε τις ανάγκες του µαθητικού δυναµικού ούτε την επιδίωξη υψηλής στάθµης
τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η νέα χρονιά βρίσκει σε καθεστώς πλήρους
αβεβαιότητας 7 ΤΕΕ, επειδή ούτε έχουν µετατραπεί σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ούτε εγγράφουν νέους
µαθητές. Και αυτό, παρά τις ρητές προεκλογικές δεσµεύσεις της κυβέρνησης ότι δεν θα
καταργηθεί καµιά σχολική µονάδα.
Επισηµαίνουµε, για µια ακόµη φορά, πως η επιµονή της κυβέρνησης στην πολυδιάσπαση
της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η παράδοση τµήµατός της – πτυχίο επίπεδου γ΄
- στον ιδιωτικό τοµέα, µε αναπόφευκτη συνέπεια την πλήρη υποβάθµισή της και σε
συνδυασµό µε τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, καθιστούν περισσότερο αναγκαία την
κατάργηση του Ν. 3475/06.
Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι η µεγάλη ανησυχία των χιλιάδων εκπαιδευτικών
κλάδων-ειδικοτήτων, των µαθητών και των γονέων τους για την κατάσταση της ΤΕΕ
είναι απολύτως εύλογη.
Οι επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης
Οι ηχηρές διακηρύξεις του κυβερνώντος κόµµατος για διαφάνεια, αξιοκρατία και
αντικειµενικότητα, που θα αντικαθιστούσαν, δήθεν, τις «κοµµατικές επιλογές» και τις
«πελατειακές σχέσεις» στη λειτουργία του κράτους, έχουν πλέον εγκαταλειφθεί οριστικά, και
στο δηµόσιο κυριαρχούν από καιρό ο άκρατος κοµµατισµός, ο ρεβανσισµός και οι διακρίσεις.
Ως ΟΛΜΕ έχουµε διαπιστώσει ότι ιστορικά η συνέντευξη κατά τη διαδικασία
επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης ανατρέπει και ακυρώνει ουσιαστικά τη
µοριοδότηση των αντικειµενικών κριτηρίων!
Οι πρόσφατες κρίσεις, επιλογές και τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης
επιβεβαιώνουν µε τον πιο ηχηρό και ισχυρό τρόπο τις διαπιστώσεις µας αυτές και
φαίνεται ότι προδικάζουν το περιεχόµενο και τον προσανατολισµό της προωθούµενης
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών µονάδων. Σηµειώνεται ότι η αντίθεσή µας
στο ζήτηµα της αξιολόγησης – χειραγώγησης εστιάζεται σε βαθύτερες πλευρές της, όπως είναι
η κατάργηση της παιδαγωγικής αυτονοµίας του εκπαιδευτικού καθώς και η κοινωνική –
ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων, που οδηγούν, τελικά, στην επιβολή του σχολείου της
αγοράς.
Είναι προφανές ότι αυτή η αρνητική εξέλιξη και στο θέµα της επιλογής των στελεχών
σηµατοδοτεί δυσοίωνες προοπτικές για την ουσιαστική αντιµετώπιση των πολλών και
οξυµένων προβληµάτων της δηµόσιας εκπαίδευσης. Άρα η αντίδραση του οργανωµένου σ.κ.
είναι και αυτονόητη και επιβεβληµένη. Κι αυτό δεν υπαγορεύεται από µια κοντόθωρη
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αντιπολιτευτική διάθεση και προκατάληψη ούτε σχετίζεται µε την επιλεκτική και ιδιοτελή
στήριξη συγκεκριµένων ατόµων. Το επιβάλλει η ανάγκη προάσπισης της αξιοπρέπειας του
εκπαιδευτικού κόσµου, των συµφερόντων της δηµόσιας εκπαίδευσης και της αξιοπιστίας των
θεσµών. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για µια αναπόφευκτη σύγκρουση µε τις πολιτικές
που εφάρµοσαν όλες οι κυβερνήσεις στον τόπο µας. Τα κόµµατα εξουσίας επιδίωξαν και
επιδιώκουν να χρησιµοποιήσουν µε φεουδαρχική νοοτροπία το χώρο της δηµόσιας
εκπαίδευσης και τις επιλογές των στελεχών διαιωνίζοντας τον «ηµετερισµό».
Πάγια, επίσης, θέση του κλάδου µας ήταν και παραµένει η διαµόρφωση ενός νέου
αντικειµενικού, διαφανούς, αδιάβλητου, δηµοκρατικού και αξιόπιστου θεσµικού
πλαισίου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, που θα είναι αποδεκτό από τις
εκπαιδευτικές οµοσπονδίες και θα απαντά θετικά στην ανάγκη απαλλαγής της
εκπαίδευσης από τα δεσµά του κοµµατικού ελέγχου και της µετριοκρατίας. Για να
συµβάλουµε προς την κατεύθυνση αυτή έγκαιρα καταθέσαµε σχετικό υπόµνηµά µας προς την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στις 16.5.06, το οποίο αγνοήθηκε από την
κυβέρνηση.
Ως ΟΛΜΕ είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε ανυποχώρητα, µε συνέπεια και
υπευθυνότητα να αγωνιζόµαστε µαζί µε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα για να
σταµατήσουν οι κοµµατικές διακρίσεις στην εκπαίδευση και για να λειτουργούν οι θεσµοί µας
στο χώρο αυτό πιο αξιόπιστα και πιο αποτελεσµατικά.
Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,
Η επόµενη διετία θα είναι µια κρίσιµη περίοδος για την εκπαίδευση. Τα µεγάλα
ζητήµατα της επέκτασης των αντιδραστικών «µεταρρυθµίσεων» στη ∆ευτεροβάθµια και στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, των προβληµάτων που
δηµιούργησε η κυβέρνηση στο χώρο της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(ΤΕΕ), του εισοδήµατος των εκπαιδευτικών, της στελέχωσης της εκπαίδευσης, της
επιµόρφωσης και της αύξησης των εκπαιδευτικών δαπανών έχουν ήδη πάρει τη θέση τους
στην ηµερήσια διάταξη και της νέας περιόδου. Ζητούν πιο επιτακτικά θετικές απαντήσεις και
λύσεις.
Το συνδικαλιστικό κίνηµα σε αυτό το περιβάλλον, µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση,
πρέπει να δυναµώσει τους αγώνες του για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Για
να δροµολογηθούν επιτέλους αυτές οι λύσεις!
Το πλαίσιο των αιτηµάτων µας-κύριες αιχµές διεκδίκησης
Το πλαίσιο αιτηµάτων της οµοσπονδίας παραµένει αυτό που περιλαµβάνεται στην απόφαση
του 13ου συνεδρίου τη ΟΛΜΕ.
Για την επόµενη χρονική περίοδο ως αιτήµατα αιχµής των κινητοποιήσεών µας προτείνουµε
τα παρακάτω:
• Άµεση αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
τουλάχιστον
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 ευρώ
συνολικές καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο. ∆ιπλασιασµός της ωριαίας
αποζηµίωσης και σύνδεσή της µε τις συνολικές αποδοχές των εκπαιδευτικών.
Άµεση καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και του συνόλου των
αναδροµικών. Άµεση καταβολή όλων των δεδουλευµένων.
• ∆ηµόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση µε
προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ για τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική
εκπαίδευση και εφαρµογή της µεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για τοµείς,
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•

•
•

ειδικότητες στα ΕΠΑΛ κ.λπ. Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση
σχολικής µονάδας, διασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών.
Ενσωµάτωση των σχολών άλλων Υπουργείων στο ΥΠΕΠΘ.
Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας. Κατάργηση του
ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου και επιστροφή όλων
των οφειλόµενων στα ασφαλιστικά ταµεία. Πάγωµα των δυσµενών ρυθµίσεων
του ν. 3029/02 που µειώνουν σταδιακά τις συντάξεις από 1/1/2008. Ακύρωση των
νέων αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.
Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα
διδακτικά καθήκοντα.
Κατάργηση των Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήµια.

Τέλος, απαιτούµε να δοθούν άµεσα σαφείς, θετικές απαντήσεις στα αιτήµατα που
υποβάλαµε µε το υπόµνηµα της 1ης /10/2007 στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ.
Πρόγραµµα δράσης
Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ, υλοποιώντας την εντολή του Συνεδρίου µας, καλεί
όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν µε το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς τη συνέχιση του
δίκαιου αγώνα µας. Να αξιοποιήσουµε όλοι µαζί και να αναπτύξουµε περισσότερο το
κινηµατικό κεκτηµένο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης. Αυτό που, µεταξύ άλλων,
ακύρωσε ουσιαστικά την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος και ανέκοψε την
επίθεση ενάντια στο δηµόσιο σχολείο και πανεπιστήµιο. Ο δρόµος αυτού του αγώνα, που
αναπόφευκτα θα είναι µακρύς και σκληρός, περνάει υποχρεωτικά µέσα από τη δηµιουργία
ενός πολύµορφου, ενωτικού, ριζοσπαστικού, διεκδικητικού εκπαιδευτικού κινήµατος για την
υπεράσπιση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, καθώς και της ποιότητας ζωής
και των δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών που το υπηρετούν.
Αυτό το κίνηµα θα είναι κίνηµα για το δικαίωµα όλων των παιδιών στη µόρφωση
και θα αναπτύσσεται µε βάση τους άξονες:
α) Ουσιαστική χρηµατοδότηση της δηµόσιας εκπαίδευσης- όχι στην ιδιωτικοποίηση
β) Ριζικές, προοδευτικές αλλαγές στο περιεχόµενο και τη λειτουργία των σχολείων
(ολοκληρωµένη, ενιαία γνώση- δηµοκρατικό σχολείο)
γ) Σηµαντική οικονοµική, εργασιακή και επιστηµονική αναβάθµιση των
εκπαιδευτικών, µε κατοχύρωση της παιδαγωγικής τους ελευθερίας
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός τέτοιου κινήµατος είναι η ολόπλευρη
προετοιµασία του κλάδου µέσα από µια προσπάθεια σύγκλισης, συµµετοχής και συµβολής
όλων των ζωντανών και µαχητικών δυνάµεών µας.
Το 13ο Συνέδριο λαµβάνοντας υπόψη τη θετική και την αρνητική πείρα του
συνδικαλιστικού κινήµατος, τα φαινόµενα γραφειοκρατικοποίησης των συνδικάτων και
αποσυσπείρωσης των εργαζοµένων, προέκρινε τη στροφή στη βάση των σωµατείων.
Θεωρούµε πως οι ΕΛΜΕ πρέπει να αναλάβουν όλες τις αναγκαίες και στοχευµένες
πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό –
µορφωτικό ρεύµα. Επίσης, οι ΕΛΜΕ θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία για το
συντονισµό δράσης σε τοπικό επίπεδο εκπαιδευτικών φορέων και εργατικών σωµατείων
για το ασφαλιστικό. Καθοριστική σε µια τέτοια κατεύθυνση θα είναι η ενεργοποίηση όλων
των µελών των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ.
Στο πλαίσιο αυτό είναι αυτονόητος ο συντονιστικός ρόλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
Οφείλουµε να ανοίξουµε τις πύλες των τοπικών Ενώσεων σε κάθε συνάδελφο, µε έµφαση
στους νέους, τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους, και να ενισχύσουµε τις
υπάρχουσες δηµοκρατικές δοµές µε τη λειτουργική ένταξή τους στις τάξεις του οργανωµένου
κινήµατός µας.
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Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το µείζον ζήτηµα του ασφαλιστικού, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει
ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για να συγκροτηθεί πανδηµοσιοϋπαλληλικό µέτωπο, ικανό να
αποκρούσει τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις που προωθεί η κυβέρνηση.
Ο κλάδος µας θα προχωρήσει αποφασιστικά σε κλαδικούς αγώνες, καθώς και σε
αγώνες στο πλαίσιο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης και του ευρύτερου συντονισµού µε
τους µαχόµενους εργαζόµενους των άλλων κλάδων, για την απόκρουση των κυβερνητικών
αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών και για την αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση των δίκαιων
αιτηµάτων µας µέσω και της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης τους.
Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουµε:
- Πραγµατοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 26 Νοέµβρη 2007 µε
συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στα µεγαλύτερα, τουλάχιστον, αστικά κέντρα της
χώρας.
- Νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, καθώς και Γ.Σ. των Προέδρων το Γενάρη του 2008 για να
αποφασίσουµε τη συνέχιση και κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεών µας.
- Σε κάθε περίπτωση, αν η Κυβέρνηση προχωρήσει σε νέες αντιασφαλιστικές –
αντεργατικές ρυθµίσεις στο διάστηµα µέχρι τις Γ.Σ. του Γενάρη, εξουσιοδοτείται το ∆.Σ.
της ΟΛΜΕ να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. Προέδρων.

Υ.Γ. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε µετά από ψηφοφορία που είχε το παρακάτω
αποτέλεσµα:

61 ΕΛΜΕ ΥΠΕΡ
11 ΕΛΜΕ ΚΑΤΑ
3 ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΟ
Οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις ΕΛΜΕ είναι:
371 ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ (82%)
59 ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ (13%)
24 ΨΗΦΟΙ ΛΕΥΚΟ (5%)

