Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμοφ & Κορνάρου 2
ΣΘΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
www.olme.gr
email: olme@otenet.gr

Ακινα, 26/9/2011
ΡΟΣ:
τα Δ.. των ΕΛΜΕ

ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΘΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΡΟΕΔΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (24/9/2011)
Θ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΤΘ ΧΩΑ
τισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ που ηοφμε για τθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία θ
κυβζρνθςθ τθσ οικονομικισ φρίκθσ κυςιάηει τθν κοινωνικι πλειοψθφία, τισ ανάγκεσ
και τα δικαιϊματά τθσ για να αντιμετωπιςτεί θ κρίςθ ςε βάροσ των εργαηομζνων.
Είναι το αποκορφφωμα τθσ πολιτικισ των κυβερνιςεων των τελευταίων χρόνων
που οδιγθςαν τθ χϊρα ςτθ χρεοκοπία με τισ επιλογζσ τουσ. Σο δθμόςιο χρζοσ
αποτζλεςμα των τοκογλυφικϊν δανείων και τθσ διαπλοκισ του πολιτικοφ ςκθνικοφ
με τα μεγάλα ςυμφζροντα που εκτίναξαν τα ζξοδα του δθμοςίου (άχρθςτα
ολυμπιακά και άλλα μεγάλα ζργα, άχρθςτα υποβρφχια και άλλοι εξοπλιςμοί,
Ηιμενσ κ.ο.κ.) χρθςιμοποιείται ωσ πρόςχθμα για να διαςφαλιςτοφν τα ςυμφζροντα
που υπαγορεφουν τθν πολιτικι Κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΣ. Εξάλλου είναι ζνα χρζοσ
τοκογλυφικό, πλθρωμζνο διπλά και τρίδιπλα από τουσ εργαηόμενουσ.
Κυβζρνθςθ και Σρόικα χρθςιμοποιϊντασ τον μπαμποφλα τθσ χρεοκοπίασ
εκβιάηουν τθν κοινωνία να δεχτεί τθ φορολογικι λεθλαςία, το ξεποφλθμα των
υπθρεςιϊν, των υποδομϊν, του φυςικοφ πλοφτου τθσ χϊρασ, ότι ςυνιςτά δθμόςιο
αγακό και κοινωνικό δικαίωμα. Για να ςωκοφν τάχα οι μιςκοί και οι ςυντάξεισ που
τουσ μειϊνουν ςυνζχεια και τουσ ςτοχοποιοφν ωσ αιτία τθσ κρίςθσ (βλ. τισ
ςυκοφαντικζσ δθλϊςεισ Λοβζρδου). Σθν ίδια ϊρα και ενϊ ζχουν φτάςει τθν ανεργία
ςε πρωτοφανι φψθ ο πρωκυπουργόσ υπόςχεται ζναν εργαηόμενο για κάκε
οικογζνεια. Θ εργαςιακι εφεδρεία, θ μαφρθ κι απλιρωτθ εργαςία, θ καταςτροφι
των μικρομεςαίων επαγγελματιϊν με τθ δικεν απελευκζρωςθ δείχνουν πωσ είναι θ
μόνθ υπόςχεςθ που μπορεί και κζλει να υλοποιιςει ο Παπανδρζου.
Όπωσ ςυνζβθ ςε κάκε χϊρα που χτυπικθκε με το Δόγμα του οκ του
ΔΝΣ και των πρακτικϊν του, μια των θμερϊν, αφοφ κα ζχουν εξαςφαλιςτεί τα
ςυμφζροντα των δανειςτϊν ―ανάμεςά τουσ και οι ελλθνικζσ τράπεηεσ― κα
ανακοινϊςουν και τθν οριςτικι αποτυχία των μζτρων είτε με τθ μορφι τθσ
ελεγχόμενθσ χρεοκοπίασ ςαν κι αυτι που ζχει μετατρζψει ςε ηοφγκλα τθν κοινωνία
του Μεξικοφ είτε με αυτι τθσ ολοκλθρωτικισ χρεοκοπίασ όπωσ ςτθν Αργεντινι
όπου θ κυβζρνθςθ πριν φφγει με το ελικόπτερο άφθςε αδζκαρθ τθν κοινωνία.
ε αυτό το πλαίςιο θ πολιτικι Κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΣ κάνει επίκεςθ ςτθν
παιδεία. Θα τθν υπεραςπιςτοφμε παλεφοντασ όχι μόνο για το χϊρο που
εργαηόμαςτε και ταυτίηεται με τθ ηωι μασ. Θα παλζψουμε για το κοινωνικό αγακό
τθσ εκπαίδευςθσ μαηί με όλθ τθ μαχόμενθ εκπαιδευτικι κοινότθτα, όλων των
βακμίδων. Με αυτό το πανεκπαιδευτικό μζτωπο, μαηί τουσ γονείσ, κα
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υπεραςπιςτοφμε δικαιϊματα, αξίεσ και κατακτιςεισ τθσ κοινωνίασ ολόκλθρθσ.
Βλζπουμε αυτόν τον αγϊνα ςαν αδιαίρετο κομμάτι τθσ μάχθσ που δίνει θ
εργαηόμενθ κοινωνικι πλειοψθφία για τθν ανατροπι τθσ πολιτικισ των Μνθμονίων
και του Μεςοπρόκεςμου. Εξάλλου θ εκπαίδευςθ-ακριβοπλθρωμζνο προϊόν, θ
παιδεία κατάρτιςθσ με γνϊςεισ μιασ χριςθσ, θ χειραγϊγθςθ, το ςτζγνωμα από κάκε
ελπίδα και ιδανικό για μια καλφτερθ κοινωνία αντιςτοιχοφν ςτθν κοινωνία τθσ
χρεοκοπίασ που εκπροςωποφν κυβζρνθςθ και Σρόικα. Πιςτεφουμε ςε μια παιδεία
που μορφϊνει και απελευκερϊνει, που ςφυρθλατεί μια ςυνείδθςθ με ελεφκερο
φρόνθμα και κοινωνικι ευκφνθ για να ςτθρίξουμε τθν προςπάκεια τθσ κοινωνίασ
να βγει από το φαφλο κφκλο των οικονομικϊν κρίςεων. Γιατί θ κοινωνία δεν μπορεί
να ζχει ςτόχο τθ ςτακερότθτα του ευρϊ, αλλά τθ δθμιουργικι ηωι των ανκρϊπων,
τθν κοινωνικι προςφορά, τθν ελευκερία, τθ δθμοκρατία και τθν περιβαλλοντικι
ιςορροπία.
ΜΝΘΜΟΝΛΑ ΚΑΛ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ
Τραγικζσ καταςτάςεισ αντιμετωπίηει θ εκπαίδευςθ με τθν ζναρξθ τθσ νζασ
ςχολικισ χρονιάσ, αποτζλεςμα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και των δραματικϊν
περικοπϊν που επιβάλλουν θ πολιτικι των μνθμονίων και του μεςοπρόκεςμου.
Κάτω από τον οδοςτρωτιρα του μεςοπρόκεςμου, οι περικοπζσ του
προχπολογιςμοφ για τθν παιδεία κα ςυνεχιςτοφν μζχρι το 2015. Επιβάλλεται μια
εξωφρενικι, μια απίςτευτθσ ζκταςθσ μείωςθ των δθμόςιων δαπανϊν και ζτςι
ουςιαςτικά ξεκεμελιϊνεται και διαλφεται θ δθμόςια εκπαίδευςθ, με τισ εντολζσ
τθσ τρόικασ (ΕΕ-ΕΚΣ-ΔΝΣ). Οι δαπάνεσ για τθ δθμόςια παιδεία κα μειωκοφν ακόμα
περιςςότερο και κα φτάςουν το 2015 μόλισ ςτο 2,23 % επί του ΑΕΡ με όλεσ τισ
δραματικζσ επιπτϊςεισ που κα ζχει αυτό για το δθμόςιο ςχολείο.
Ιδθ ζχουν φανεί ανάγλυφα οι επιπτϊςεισ των περικοπϊν. Μειϊκθκαν
τραγικά οι προςλιψεισ των εκπαιδευτικϊν (546 προςλιψεισ ςε πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια, όταν εφζτοσ ςυνταξιοδοτικθκαν 6.000). Σα μεγάλα κενά που
παρουςιάηονται το Τπουργείο Παιδείασ προςπακεί να τα αντιμετωπίςει
ψαλιδίηοντασ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Κατάργθςε 1.000 ςχολεία τθν περςινι
χρονιά και ςχεδιάηει τθν κατάργθςθ και άλλων. Κατάργθςε τθν ΠΔ, τθν ενιςχυτικι
και τα ακλθτικά ςχολεία. Τποβάκμιςε τθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν
επιβάλλοντασ μια δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα ςε δθμοτικό και γυμνάςιο και μόνο Αγγλικά
ςτο λφκειο. Καταργεί τθ διδαςκαλία των καλλιτεχνικϊν ςτο λφκειο, τθν πολιτικι
αγωγι, τθν πλθροφορικι κ.λπ. που είναι απαραίτθτα για τθ μορφωτικι ςυγκρότθςθ
των νζων. Τποβακμίηει τα χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, κλείνει 22 κζντρα
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, αναςτζλλει τθ λειτουργία των υμβουλευτικϊν
τακμϊν Νζων, των ΓΡΑΤ και των ΓΡΑΕΠ κ.ά. Σζλοσ το υπουργείο Παιδείασ, με το
τζχναςμα του ελαςτικοφ ορίου (25 + 10%) προςπακεί να επιβάλει τμιματα από 2830 μακθτζσ.
Με όλα αυτά το Τπουργείο Παιδείασ δθμιουργεί ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ
τεχνθτζσ υπεραρικμίεσ και κα επιδιϊξει (ιδθ εξζδωςε ςχετικι εγκφκλιο ςτισ 6/9/11)
να μετακινιςει υποχρεωτικά εκπαιδευτικοφσ από νομό ςε νομό και από περιφζρεια
ςε περιφζρεια ςε όλθ τθ χϊρα, κακϊσ και ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ
υπερβαίνοντασ ακόμα και τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και καταςτρατθγϊντασ
2

κατακτθμζνα εργαςιακά δικαιϊματα όπωσ το ωράριο. Αυτζσ τισ εξελίξεισ πρζπει να
τισ αποτρζψουμε με τθν ενωτικι, μαηικι μασ δράςθ.
Θ κατά παραγγελίαν από το Τπ. Παιδείασ ζκκεςθ του ΟΟΑ για τθν
Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα, που δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα το καλοκαίρι, ζχει ςκοπό
να ενιςχφςει τθν Κυβζρνθςθ και τθν Τρόικα ςτθν προςπάκειά τουσ να λάβουν
ακόμα πιο επϊδυνεσ αποφάςεισ για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ και τουσ
εκπαιδευτικοφσ. Οι ςυςτάςεισ τθσ ζκκεςθσ (όπωσ αυτι περί αφξθςθσ του ωραρίου
των εκπαιδευτικϊν, όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτιτωσ ετϊν υπθρεςίασ ςτισ 22
ϊρεσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ !!) δίνουν το ςτίγμα τθσ επίκεςθσ που κα
εξαπολφςουν θ κυβζρνθςθ και το Τπουργείο Παιδείασ εναντίον των εργαςιακϊν
δικαιωμάτων μασ. φμφωνα με τον ΟΟΑ και το Τπουργείο Παιδείασ, για όλα τα
δεινά τθσ εκπαίδευςθσ ευκφνονται οι εκπαιδευτικοί και όχι οι εφαρμοηόμενεσ
πολιτικζσ εδϊ και πολλά χρόνια. Σθν ζκκεςθ παρζδωςε ςτθ Διαμαντοποφλου ο Γ.Γ.
του ΟΟΑ Α. Γκουρία, ο αρχιτζκτονασ τθσ πολιτικισ που ζχει μετατρζψει το Μεξικό
ςε κοινωνικι ηοφγκλα ακραίασ φτϊχειασ, αγραμματοςφνθσ και εγκλθματικότθτασ.
Σαυτόχρονα με τισ διοικθτικζσ αλλαγζσ που προωκοφνται ςτθν εκπαίδευςθ,
ςτο επίπεδο χολικισ Μονάδασ το Τπουργείο ςχεδιάηει να μετατρζψει τουσ Δ/ντζσ
ςε μάνατηερ αποςπαςμζνουσ από το ςφλλογο διδαςκόντων, που κα ελζγχουν και
κα κακορίηουν ςχεδόν τα πάντα μζςω τθσ αξιολόγθςθσ. Επιδιϊκει να καταργιςει τθ
ςυλλογικότθτα και το δθμοκρατικό τρόπο λιψθσ των αποφάςεων ςτουσ ςυλλόγουσ
διδαςκόντων, να περιορίςει τισ αρμοδιότθτεσ του ςυλλόγου διδαςκόντων, να
περάςει τθν αντίλθψθ (μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν και τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ) ότι ο εκπαιδευτικόσ φζρει τισ βαςικότερεσ
ευκφνεσ για τα δεινά τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ.
Είναι τραγικό που θ νζα ςχολικι χρονιά ξεκινά χωρίσ βιβλία. Μζχρι τα
Χριςτοφγεννα είναι αμφίβολο αν κα ζχει ολοκλθρωκεί θ αποςτολι όλων των
βιβλίων. Μζγα ςκάνδαλο είναι θ διάλυςθ του ΟΕΔΒ, όπωσ και γενικότερα θ
επιχειροφμενθ απαξίωςθ του δθμόςιου τομζα, θ αγορά χαρτιοφ χωρίσ διαγωνιςμό,
θ “λφςθ” των φωτοτυπιϊν και των dvd, που κα εκτινάξουν το κόςτοσ ζκδοςθσ
βιβλίων. Οι «λφςεισ» που προτείνει το Τπουργείο Παιδείασ (ανάρτθςθ βιβλίων ςτο
διαδίκτυο, διανομι DVD και φωτοτυπίεσ) είναι από κάκε άποψθ παιδαγωγικά
απαράδεκτεσ και ανεφάρμοςτεσ.
Όςον αφορά τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που προωκοφνται (νζο ςχολείο, νζο
λφκειο), αυτζσ ςτθρίηονται ςτθ λογικι τθσ παροχισ αποςπαςματικϊν γνϊςεων και
δεξιοτιτων, ςτθν εδραίωςθ των “αξιϊν” του “ςχολείου τθσ αγοράσ” και τθσ
κατάρτιςθσ, ςε ςυνάφεια με τισ αντίςτοιχεσ αντιεκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ του
“επιχειρθματικοφ πανεπιςτιμιου”, που προωκοφνται με το νζο νόμο για τθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ακόμθ το γεγονόσ ότι υιοκετοφνται αλλαγζσ χωρίσ να
αλλάηουν τα βιβλία, δίχωσ να αμφιςβθτείται ο εξεταςτικοκεντρικόσ χαρακτιρασ του
ςχολείου, δείχνει υποβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ, ενϊ ακλόνθτθ μζνει θ
κζςθ τθσ παραπαιδείασ. Παράλλθλα, προωκείται ραγδαία το ξεκεμελίωμα και θ
ιδιωτικοποίθςθ δθμόςιων υπθρεςιϊν και καταργοφνται ςθμαντικοί φορείσ, όπωσ ο
ΟΕΒΔ, ο ΟΚ κ.λπ. Θ πολιτικι αυτι οδθγεί ςτθν απαξίωςθ τθσ δθμόςιασ, δωρεάν
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και, ουςιαςτικά, ςτο άνοιγμά τθσ ςε ςτρατθγικζσ
επενδφςεισ κερδοςκοπικϊν εταιριϊν. Με τθ νζα πρόταςθ του ΤΠΔΜΘ για το
Σεχνολογικό Λφκειο, θ ΣΕΕ ουςιαςτικά παραδίνεται απροκάλυπτα, ςτουσ ςκοποφσ
και το περιεχόμενό τθσ, ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και των επιχειριςεων.
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Ραράλλθλα μζςα από το εκνικό επιχειρθςιακό πρόγραμμα του
Υπουργείου Εργαςίασ με τίτλο «Κοινωνικι Εργαςία» θ Κυβζρνθςθ προωκεί ακόμθ
περιςςότερο τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και δθμιουργεί μεςαιωνικζσ
ςυνκικεσ για τουσ εργαηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι άνεργοι κα υπογράφουν
ςφμβαςθ με μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ (ΜΚΟ) και ςτθ ςυνζχεια κα
υπενοικιάηονται από τουσ φορείσ αυτοφσ ςτουσ διμουσ για να εργαςτοφν. Μετά τισ
ςυμβάςεισ αναπλθρωτϊν ΕΠΑ, που εφάρμοςε για πρϊτθ φορά πζρυςι θ
Κυβζρνθςθ, τϊρα οι άνεργοι εκπαιδευτικοί κα καλοφνται να δουλζψουν ςτο
δθμόςιο ςχολείο αλλά ωσ εργαηόμενοι ςε ιδιϊτθ εργοδότθ και ςτουσ διμουσ.
θμαντικοί εκπαιδευτικοί τομείσ υπάγονται ςτα προγράμματα αυτά, κακϊσ με τουσ
τίτλουσ υπθρεςίεσ φροντίδασ, δράςεισ για παιδιά και νζουσ, φροντίδα ΑμεΑ,
εξωςχολικά προγράμματα για μακθτζσ, οδικι αςφάλεια μακθτϊν, ςίτιςθ ςε
ολοιμερα ςχολεία φτωχϊν περιοχϊν, κ.λπ. θ κυβζρνθςθ επιδιϊκει να ςυμπεριλάβει
και το χϊρο τισ εκπαίδευςθσ ςτισ δράςεισ αυτζσ.
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ (ΡΕΛΚΟΡΕΣ-ΜΛΣΚΟΛΟΓΛΟ-ΣΥΝΤΑΞΛΟΔΟΤΛΚΑ)
Πςον αφορά τθν οικονομικι μασ κατάςταςθ, όπωσ προβλζπεται από τισ
διατάξεισ των νζων νόμων, που υλοποιοφν τα «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2012-15», ςυντελείται θ
αρπαγι δφο ακόμα μιςκϊν από το ετιςιο ειςόδθμά μασ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, προβλζπονται ςτουσ παραπάνω νόμουσ τα εξισ:

Μείωςθ κατά 50€ (ι 50%) του κινιτρου απόδοςθσ από 1/7/11.

Θεςμοκζτθςθ νζασ κράτθςθσ υπζρ ανεργίασ 2% ςτο ςφνολο των αποδοχϊν
από 1/1/2011.

Θεςμοκζτθςθ νζασ κράτθςθσ υπζρ του ΤΡΔΥ 1% ςτο ςφνολο των αποδοχϊν,
επιπλζον τθσ ιςχφουςασ από 1/1/2011 .

Νζα φορολογικι κλίμακα με μείωςθ του αφορολόγθτου από 12.000 € ςτα
8.000 € (από 1-7-11 κα παρακρατθκεί ο επιπλζον φόροσ από το μιςκό, και οι
υπόλοιποι μινεσ με τθ φορολογικι διλωςθ του 2012).
Το ςφνολο τθσ απϊλειασ ςτο ετιςιο ειςόδθμά μασ (μαηί με τισ περικοπζσ
του μνθμονίου-2010) πλθςιάηει τουσ τζςςερισ μιςκοφσ, ι ποςοςτό μείωςθσ 25%!
Θ κατάςταςθ όμωσ γίνεται ακόμα πιο δραματικι τουσ τρεισ τελευταίουσ
μινεσ του 2011, κακϊσ προβλζπεται και θ αναδρομικι παρακράτθςθ όλων των
νζων περικοπϊν και κρατιςεων. Ζτςι, τουσ επόμενουσ τρεισ μινεσ οι
εκπαιδευτικοί κα ζχουν μείωςθ ςτο μιςκό τουσ από 300 – 400 € !!
Εκτόσ αυτϊν, κα ζρκει και το χαράτςι τθσ ζκτακτθσ ειςφορά ςτα
ειςοδιματα από το 2010 (1% μζχρι 20.000 € και 2% για ειςοδιματα πάνω από
20.000 € ςε όλο το ποςό).
Αν, βζβαια, υπολογίςουμε και τθν απϊλεια που κα ζχουν οι εκπαιδευτικοί
από το πάγωμα τθσ μιςκολογικισ τουσ εξζλιξθσ από 1/7/11 (40 € το μινα ι 480 € το
χρόνο), τθν αφξθςθ του ΦΠΑ ςε πολλά είδθ λαϊκισ κατανάλωςθσ, τθν αφξθςθ του
πετρελαίου με ό, τι αυτι ςυνεπάγεται, τθν αφξθςθ των τελϊν των αυτοκινιτων
κ.λπ., θ πραγματικι αξία των ειςοδθμάτων πλιττεται ακόμα περιςςότερο.
Να ςθμειϊςουμε πωσ ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ κυβζρνθςθσ προσ τθν
τρόικα επίκειται θ ψιφιςθ του νζου μιςκολογίου - “φτωχολόγιου”, με το οποίο
ςχεδιάηεται θ ακόμα μεγαλφτερθ μείωςθ των αποδοχϊν των εργαηομζνων ςτο
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Δθμόςιο (ςυνεπϊσ και των εκπαιδευτικϊν), και θ ςφνδεςθ του μιςκοφ με τθν
παραγωγικότθτα και τθν απόδοςθ.
Όςον αφορά τισ ςυντάξεισ, και αυτζσ μειϊνονται ακόμα περιςςότερο με τα
νζα μζτρα (κεςμοκζτθςθ κράτθςθσ ςτισ επικουρικζσ, μείωςθ 10% του εφάπαξ,
μείωςθ ςφνταξθσ για τουσ ςυνταξιοφχουσ κάτω των 60 χρονϊν κ.λπ.).
Θ κυβζρνθςθ πρόςφατα αποφάςιςε τθν επιβολι νζου χαρατςιοφ ςτισ
κατοικίεσ των πολιτϊν μζςω των λογαριαςμϊν τθσ ΔΕΘ, το οποίο από τθν εξαγγελία
του μζχρι τθν κατάκεςθ τθσ ρφκμιςθσ ςτθ βουλι αυξικθκε δραματικά! Είναι λοιπόν
ςαφζσ πωσ δεν κα ςταματιςουν να παίρνουν μζτρα αν δεν τουσ ςταματιςουμε
εμείσ με τουσ αγϊνεσ μασ.
ιμερα, ενάμιςθ χρόνο μετά τθν αντιςυνταγματικι εκτροπι και τθν επιβολι
του Μνθμονίου, όλοι εμείσ, τμιματα ενόσ πανεργατικοφ - πανεκπαιδευτικοφ
μετϊπου, κα πρζπει να ςθκϊςουμε το γάντι, να οργανϊςουμε τθν πάλθ. με
κινθτοποιιςεισ, πρωτοβουλίεσ, απεργίεσ, πολφμορφεσ δραςτθριότθτεσ, για να
ανακόψουμε τθ λαίλαπα. Για να διαςϊςουμε κατακτιςεισ δεκαετιϊν. Για να
περιφρουριςουμε τα δθμόςια αγακά από το ξεποφλθμα. Για να μθν πλθρϊςουμε
το χρζοσ που αυτοί δθμιοφργθςαν και να επιβάλουμε τθ διαγραφι του. Για να
διαμορφωκεί ζνα πρόγραμμα πάλθσ, διεξόδου και ανατροπισ.
Είναι πλζον φανερό πωσ, αν δεν ανατραπεί άμεςα αυτι θ πολιτικι, που
αςκεί θ κυβζρνθςθ με τισ εντολζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του ΔΝΣ, οι
εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι εργαηόμενοι ςτθ χϊρα μασ κα βιϊςουν μαφρεσ μζρεσ.
Γι’ αυτό με ενότθτα, αντοχι κι αποφαςιςτικότθτα ςχεδιάηουμε τθ δικι μασ
αντεπίκεςθ ςτθν πολιτικι αυτι. Μια πολιτικι που καταςτρζφει τθ ηωι μασ, τθ
δθμόςια εκπαίδευςθ, αλλά και όλα τα δθμόςια και κοινωνικά αγακά (υγεία,
κοινωνικι αςφάλιςθ, ςυγκοινωνίεσ κ.λπ.), το μζλλον των παιδιϊν μασ, τθν ίδια τθ
χϊρα.
ΡΛΑΛΣΛΟ ΑΛΤΘΜΑΤΩΝ
Απζναντι ςτθ λαίλαπα που ιρκε και ςυνεχίηεται οι εργαηόμενοι
βροντοφωνάηουμε πωσ υπάρχει λφςθ. Υπάρχει άλλθ πολιτικι!
Σο χρζοσ δεν το δθμιοφργθςαν οι εργαηόμενοι.
Δεν το αναγνωρίηουμε. Απαιτοφμε τθ διαγραφι του






ΝΑ ΑΝΑΤΑΡΕΛ ΤΩΑ ΑΥΤΘ Θ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΛ Θ ΚΥΒΕΝΘΣΘ ΡΟΥ ΤΘΝ
ΕΦΑΜΟΗΕΛ ΑΛΛΑ ΚΑΛ ΚΑΚΕ ΑΛΛΘ ΡΟΥ ΚΑ ΕΦΑΜΟΣΕΛ ΤΘΝ ΛΔΛΑ
ΡΟΛΛΤΛΚΘ. ΝΑ ΦΥΓΕΛ Θ ΤΟΪΚΑ ΑΡΟ ΤΘ ΧΩΑ.
Να καταργθκεί το βάρβαρο και δουλοπρεπζσ μνθμόνιο κυβζρνθςθσ - ΕΕ Δ.Ν.Σ., το μεςοπρόκεςμο αλλά και όλα τα μζτρα που απορρζουν από αυτά.
ΔΛΕΚΔΛΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΛΚΑΛΑ ΑΛΤΘΜΑΤΑ ΜΑΣ,
ΥΡΕΑΣΡΛΗΟΥΜΕ ΤΛΣ
ΚΑΤΑΚΤΘΣΕΛΣ ΜΑΣ
Να ακυρωθοφν όλα τα μζτρα που περικόπτουν τουσ μιςθοφσ μασ και τισ
ςυντάξεισ. Όχι ςτο μιςθολόγιο των νζων περικοπϊν. Όχι ςτη ςφνδεςη
μιςθοφ με την παραγωγικότητα. 1400 € οι καθαρζσ αποδοχζσ του
νεοδιόριςτου με αναλογικζσ αυξήςεισ ςτα υπόλοιπα μιςθολογικά
κλιμάκια. 30 χρόνια πλήρη ςφνταξη.
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Όχι ςτην καταςτρατήγηςη των εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων. Υπογραφή
κλαδικήσ Συλλογικήσ Σφμβαςησ Εργαςίασ για το εργαςιακό καθεςτϊσ και
τισ υπηρεςιακζσ μεταβολζσ των εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με τισ θζςεισ τησ
ΟΛΜΕ.
Καμία απόλυςη εκπαιδευτικοφ καμία ληςτρική επιδρομή ςτο ειςόδημά
μασ. Καμία μετακίνηςη εκπαιδευτικοφ εκτόσ περιοχήσ μετάθεςησ, ςε ΙΕΚ,
ΤΕΙ ή άλλουσ οργανιςμοφσ. Κατάργηςη τησ υποχρεωτικήσ τριετίασ των
νεοδιόριςτων, ιδιαίτερα ςήμερα, ςε μία περίοδο απόλυτησ χειροτζρευςησ
του βιοτικοφ επιπζδου.
Όχι ςτισ περικοπζσ των δαπανϊν ςτην εκπαίδευςη, την υγεία και την
κοινωνική αςφάλιςη. Άμεςη αφξηςη των δαπανϊν για την παιδεία ςτο 5%
τουλάχιςτον του ΑΕΠ ή ςτο 15% του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ.
Αγωνιηόμαςτε ενάντια ςτθν εγκατάλειψθ τθσ εκπαίδευςθσ, ςτισ
ςυγχωνεφςεισ ςχολείων τθν κατάργθςθ ολόκλθρων τφπων ςχολείων και
εκπαιδευτικϊν κεςμϊν που οδθγοφν τθν ελλθνικι εκπαίδευςθ πολλζσ
δεκαετίεσ πίςω. Να μθ χακεί καμία οργανικι κζςθ. 25 μακθτζσ ανά τμιμα,
20 ςτισ κατευκφνςεισ και τθν ΣΕΕ, 10 μακθτζσ ανά κακθγθτι ςτα εργαςτιρια.
Άμεςη οικονομική ςτήριξη των αςφαλιςτικϊν μασ ταμείων και του ΟΠΑΔ.
Να καταργηθεί Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που υπονόμευςε το
δικαίωμα ςτην αςφάλιςη και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Απαιτοφμε δθμοκρατία και τθν παιδαγωγικι ελευκερία ςτο χϊρο των
ςχολείων. Είμαςτε κατθγορθματικά αντίκετοι και κα αντιςτακοφμε ςτθ νζα
αυταρχικι διοικθτικι δομι, τθν αυτοαξιολόγθςθ και τθ μετατροπι των
διευκυντϊν ςε αξιολογθτζσ-μάνατηερσ.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ

Το πρόγραμμα δράςθσ τθσ Ομοςπονδίασ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο πολφμορφων
αγωνιςτικϊν δράςεων από το εκπαιδευτικό κίνθμα ςε ςυντονιςμό με τθ ΔΟΕ και
τουσ φορείσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ (γονείσ, μακθτζσ, φοιτθτζσ, κ.λπ.) αλλά
και με άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα.
1.
Οργάνωςθ Ενθμερωτικισ Καμπάνιασ για το ςφνολο του πλθκυςμοφ με
κζμα τισ επιπτϊςεισ των μζτρων κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΤ (μνθμονίων και
μεςοπρόκεςμου) ςτθν εκπαίδευςθ και τον εκπαιδευτικό.
2.
Συγκρότθςθ και ανάπτυξθ με πρωτοβουλία των ΕΛΜΕ δικτφων αλλθλεγγφθσ
για τθ ςτιριξθ των μακθτϊν μασ, με οργάνωςθ βοθκθτικϊν μακθμάτων ςε
εκελοντικι βάςθ αλλά και ευρφτερα ςτιριξθ των κυμάτων τθσ οικονομικισ κρίςθσ
και των κατεδαφιςτικϊν πολιτικϊν κυβζρνθςθσ, Σρόικασ και ΕΒ, με τθ ςτιριξθ
ςχετικϊν πρωτοβουλιϊν που αρχίηουν να αναπτφςςονται ςτισ γειτονιζσ και ςτουσ
διμουσ.
3.
υμμετζχουμε και ςυμβάλλουμε ενεργά ςτα κοινωνικά κινιματα που
αναπτφςςονται ςτισ πλατείεσ και τουσ δρόμουσ τθσ χϊρασ, αλλά και τα κινιματα
που ιδθ δθμιουργοφνται ενάντια ςτα νζα χαράτςια. Αντιδροφμε μαηί με όλουσ
τουσ πολίτεσ ςτθν πλθρωμι των νζων χαρατςιϊν ςτο ειςόδθμά μασ. ε κάκε
περίπτωςθ αναπτφςςουμε τθν αλλθλεγγφθ και τον ςυντονιςμό τθσ δράςθσ ςε
όποιον τομζα εκδθλϊνεται θ επίκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ τρόικασ. τθρίηουμε
αποφαςιςτικά τον αγϊνα των εργαηόμενων ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που παρζχουν
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κοινωνικά αγακά (ςυγκοινωνία, υγεία, ρεφμα, νερό κλπ). Θ αλλθλεγγφθ, θ
επεξεργαςία κοινϊν ςτόχων, θ δθμιουργία κοινϊν πλαιςίων αναφοράσ ςτα μεγάλα
ηθτιματα, θ μάχθ κατά των διακρίςεων ςε βάροσ τθσ νζασ γενιάσ πρζπει να
διαπερνοφν τθν κακθμερινι μασ δράςθ.
4.
Συνεχίηουμε τθν προςπάκεια για ςυντονιςμό των ομοςπονδιϊν τθσ
παιδείασ και των γονιϊν για κοινζσ κινθτοποιιςεισ. Κάλεςμα ςε όλα τα ςυνδικάτα
και ομοςπονδίεσ δθμόςιου αλλά και ιδιωτικοφ τομζα για κοινό μζτωπο ςτιριξθσ
των δθμόςιων κοινωνικϊν αγακϊν (παιδεία, υγεία, κοιν. αςφάλιςθ). Να
δθμιουργιςουμε ςυμμαχίεσ που κα λειτουργιςουν ωσ αςπίδα για τθν προςταςία
των κοινωνικϊν αγακϊν ςτον τόπο μασ (παιδεία, υγεία, κοινωνικι αςφάλιςθεργαςία) ςε όφελοσ των εργαηομζνων, των ςυνταξιοφχων και όλου του λαοφ. Ο
ςυντονιςμόσ να περιλαμβάνει και το ςυντονιςμό ςε τοπικό επίπεδο των
αντίςτοιχων πρωτοβάκμιων ςυνδικάτων αλλά και άλλων χϊρων, εφόςον αυτό
είναι εφικτό. Στο πλαίςιο αυτό κα ςυνεχιςτεί και κα διευρυνκεί θ ςτενι
επικοινωνία και ο ςυντονιςμόσ των δφο εκπαιδευτικϊν Ομοςπονδιϊν (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ).
5.
Μζτρα για τθν υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν μασ ςχζςεων και
δικαιωμάτων, αλλά και τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθ ςτθν πράξθ:
Δεν κα δεχκοφμε οποιαδιποτε αφξθςθ του ωραρίου μασ και δεν
επιτρζψουμε να υλοποιθκεί οποιαδιποτε απόφαςθ του Υπουργείου Ραιδείασ για
αυτό.
Δεν αναλαμβάνουμε υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ.
Κα αποτρζψουμε ςτθν πράξθ πρόςλθψθ μζςω ΜΚΟ ςτα ςχολεία.
Οφτε ζνα ευρϊ από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ για τα λειτουργικά ζξοδα
των ςχολείων. άμεςθ γενναία επιχοριγθςθ των ςχολικϊν επιτροπϊν ϊςτε να
καλφπτεται το ςφνολο των αναγκϊν των ςχολείων.
Τοποκζτθςθ μαφρων ςθμαιϊν και πανό ςε όλα τα ςχολεία με ευκφνθ των
ΕΛΜΕ: ΟΧΛ ΣΤΘΝ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ-ΕΕ-ΔΝΤ ΡΟΥ ΔΛΑΛΥΕΛ ΤΟ ΔΘΜΟΣΛΟ
ΣΧΟΛΕΛΟ.
Αποκλειςμόσ και καταλιψεισ Διευκφνςεων και Ρεριφερειϊν όταν
επιχειρθκεί να μετακινθκοφν εκπαιδευτικοί ςε άλλο νομό ι περιφζρεια. Ο
αποκλειςμόσ κα ζχει ςτόχο να μθν πραγματοποιείται θ ςχετικι ςυνεδρίαςθ.
Καλοφμε τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ του κλάδου και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να κάνουν
ότι είναι δυνατόν να αποτραπεί μια τζτοια εξζλιξθ. Οι αιρετοί να καταγγζλλουν
και να αποχωροφν από τζτοιεσ ςυνεδριάςεισ των Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων, όταν
θ διοίκθςθ επιμζνει ςτισ μετακινιςεισ.
Εκφράηουμε τθν κατθγορθματικι αντίκεςι μασ ςτθν επιβολι τθσ
«εργαςιακισ εφεδρείασ» και τισ απολφςεισ όπωσ εκφράηεται με τθν επίκεςθ
ενάντια ςτουσ εργαηόμενουσ ςτισ μεταφορζσ και ςτουσ φορείσ του Δθμοςίου που
καταργοφνται. Καλοφμε τισ ΕΛΜΕ να εκφράςουν με κάκε τρόπο τθν
ςυμπαράςταςι τουσ ςτουσ ςυναδζλφουσ που βρίςκονται ςε κινθτοποιιςεισ και
να ςυμμετάςχουν ςτισ απεργιακζσ ςυγκεντρϊςεισ που κα γίνουν αυτι τθν
εβδομάδα και ςτο προςεχζσ μζλλον.
Το αίτθμά μασ για 25 μακθτζσ ανά τμιμα παραμζνει επίκαιρο αυτιν τθν
περίοδο που το Υπουργείο ξεκινά τθν «εξοικονόμθςθ» προςωπικοφ με τθν
κατάργθςθ και ςυγχϊνευςθ τμθμάτων ςτα ςχολεία. Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ
μαηί με τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ να προωκιςουν ςτθν πράξθ το αίτθμα και
δθλϊνουμε ότι ςυμπαραςτεκόμαςτε και ςτθρίηουμε οποιεςδιποτε ενζργειεσ ςε
αυτι τθν κατεφκυνςθ.
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6. Θ Γ.Σ. των Ρροζδρων των ΕΛΜΕ αποφαςίηει τθν κιρυξθ 24ωρθσ Απεργίασ
αμζςωσ, με το που κα ανακοινωκοφν απολφςεισ ι μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν
ςφμφωνα με το ν. 3848/2010, με το που ξεκινιςει θ εφαρμογι του κεςμοφ τθσ
εργαςιακισ εφεδρείασ. Οφτε μια απόλυςθ, οφτε μια μετακίνθςθ εκπαιδευτικοφ.
7. Απεργοφμε ςτισ 5 και ςτισ 19 Οκτϊβρθ 2011 ςυμμετζχοντασ ςτισ απεργίεσ
ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα που κιρυξαν τα τριτοβάκμια όργανα.
Συμμετζχουμε ενεργά και μαχθτικά ςτα ςυλλαλθτιρια που οργανϊνονται τισ
μζρεσ αυτζσ ςε όλεσ τισ πόλεισ χϊρασ. Νζεσ ΓΣ για τθν κλιμάκωςθ των
κινθτοποιιςεων.
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