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   ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΑ  ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΙΣ  Γ.Σ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 
 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
Ο κόσµος της εργασίας και της εκπαίδευσης, µετά και την ανακοίνωση της νέας 

εισοδηµατικής πολιτικής, βρίσκεται πλέον πιο βαθιά στο µάτι του κυκλώνα. Για  να βγούµε 
από τον Λαβύρινθο, οφείλουµε να  ξετυλίξουµε  το µίτο της Αριάδνης.  Και αυτός δεν είναι 
άλλος από το ξεδίπλωµα µέχρι τέλους των ενιαίων αποφασιστικών αγώνων. 

Ας µην υπάρχουν πλέον αυταπάτες! Η καµπάνα χτύπησε για όλους και κάθε επίθεση 
και αµφισβήτηση  των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων µας αφορά ΟΛΟΥΣ 
ανεξαιρέτως. 

Τα µεγέθη και οι κατευθύνσεις του προϋπολογισµού του 2006, η υπονόµευση των 
συλλογικών συµβάσεων, το πάγωµα των µισθών, οι ιδιωτικοποιήσεις στις ∆ΕΚΟ, η προσπάθεια 
αναθεώρησης του Συντάγµατος µε την ίδρυση των ιδιωτικών ΑΕΙ, την κατάργηση της 
δυνατότητας αναδροµικών διεκδικήσεων από το δηµόσιο και βεβαίως την άρση της µονιµότητας 
των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων,  δείχνουν ότι ετοιµάζεται « νέα σταύρωση» των εργαζοµένων. 

Ήδη, η ιερή συµµαχία βιοµηχάνων, τραπεζιτών και εφοπλιστών,  κυνικά πλέον και 
κάτω από την οµπρέλα της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κήρυξε πόλεµο στους 
εργαζόµενους, δηλαδή στους γονείς  των µαθητών µας. 

 Η απεργία των ναυτεργατών αντιµετωπίστηκε µε πολιτική επιστράτευση. Και είναι 
αυτό µια ακόµη απόδειξη κυβερνητικής αλαζονείας και επίδειξη πολιτικής πυγµής. 

  Στην εκπαίδευση οι λόγοι συµπάθειας  της Υπουργού Παιδείας δεν φτάνουν, βεβαίως, 
για να καλύψουν  τα  πάγια αιτήµατα των εκπαιδευτικών και όλης της κοινωνίας,   που απαιτούν 
δηµόσιο, σύγχρονο, αναβαθµισµένο ποιοτικά και δωρεάν σχολείο. Την ίδια ώρα που η µεγάλη 
πλειονότητα των εργαζοµένων και όλοι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται  στα όρια της 
φτώχειας οι τράπεζες ανακοινώνουν κέρδη 7 εκατοµµυρίων ευρώ τη µέρα!!. Πρόσφατα 
κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθµιση  για την εισοδηµατική πολιτική του 2006.Από αυτήν 
προκύπτει ότι το ποσοστό αύξησης των καθαρών αποδοχών  µας κυµαίνεται από 1,9% έως 
2,4% ενώ το ποσοστό αύξησης του µηνιαία παρακρατούµενου φόρου από 7% έως 20%!! 

Έτσι:  
-µε δεδοµένο ότι ο επίσηµος πληθωρισµός του 2005 ήταν 3,5% και οι καθαρές αυξήσεις 

των αποδοχών µας το 2005 ήταν 2,1 % έως 2,9%, 
-µε  εκτιµώµενο πληθωρισµό για το 2006 σε ποσοστό πάνω από 3%, 
-µε δεδοµένη τη µείωση της φορολογίας από πέρισυ για τα κέρδη των βιοµηχάνων, 

τραπεζιτών κ.λπ., την αύξηση της κερδοφορίας τους, τις κυβερνητικές ανακοινώσεις (χωρίς 
κανένα κόστος!) για µείωση των φορολογικών συντελεστών και αύξηση των αφορολογήτων 
ορίων για τα εισοδήµατα των µισθωτών, σε χρόνους απώτερους (2008,2009,…!!) και γενικώς 
την εφαρµοζόµενη νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή  πολιτική, καταλαβαίνουµε ποιοί προβλέπεται 
να είναι και πάλι τα υποζύγια που θα συνεισφέρουν στην µείωση των ελλειµµάτων και την 
τήρηση των µακροοικονοµικών  δεικτών που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Απέναντι σε αυτήν την πολιτική αποτελεί µονόδροµο η συνέχιση των αγώνων µας.  
∆εν υπάρχουν πλέον περιθώρια αντοχής και ανοχής!  

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!              



 Με βαθιά συναίσθηση του χρέους µας απέναντι στην παιδεία, τους µαθητές και τις 
οικογένειές  τους απευθυνόµαστε ξανά στην Πολιτεία για να ικανοποιήσει τα αιτήµατά µας και 
ταυτόχρονα οργανώνουµε το δικό µας αγώνα µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. 
Μπορούµε να σιωπήσουµε; Το χρέος µας ως πολιτών και ως δασκάλων είναι, τα οράµατά µας  
να γίνουν πραγµατικότητα. Να προχωρούµε ένα  βήµα µπροστά, κάθε φορά!. 

 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 Ολόκληρο το προηγούµενο χρονικό  διάστηµα  διατυπώσαµε  µε σαφήνεια προς την 

κυβέρνηση τα αιτήµατα µας. Οργανώσαµε µαζί µε τη ∆ΟΕ και τις τοπικές ενώσεις των 
εκπαιδευτικών µεγάλα συλλαλητήρια και εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, που 
ανέδειξαν την αποφασιστικότητά µας να επιβάλουµε την ικανοποίηση  των αιτηµάτων µας 
Ωστόσο, η κυβέρνηση «κωφεύει», λησµονεί και αθετεί υποσχέσεις. Όπου «σχεδιάζει»,  όπως 
είναι η τεχνική Επαγγελµατική εκπαίδευση,  το πράττει σε ευθεία αντίθεση  µε τις ανάγκες της 
κοινωνίας, των µαθητών  και των εκπαιδευτικών. ∆ιεκδικούµε την παγκόσµια πρωτοτυπία, να 
εργαζόµαστε και να πληρωνόµαστε ύστερα από ένα ή και δύο χρόνια (Π∆Σ, διάφορες 
αποζηµιώσεις κ.λπ.), ενώ η ουσιαστική επιµόρφωση  παραπέµπεται στις καλένδες, ενώ ο τοµέας 
της σχολικής στέγης παραδίδεται στην ιδιωτική κερδοσκοπία µε τις περιβόητες Συµπράξεις 
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα που περικυκλώνουν το χώρο του σχολείου. 

Τολµάµε να λέµε την αλήθεια! Αυτή την αλήθεια  που αγωνιζόµαστε να µεταδώσουµε 
στις τάξεις µας νικώντας το φόβο, την προκατάληψη και την άγνοια. 

Στην Ευρώπη εκατοµµύρια νέοι και εργαζόµενοι βρίσκονται στους δρόµους αρνούµενοι 
να παραδώσουν τους εαυτούς τους σφάγιο στα χέρια των εργοδοτών οι οποίοι θέλουν να 
απολύουν κατά βούληση. Οι εκπαιδευτικοί σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, 
Ιταλία κ.ά.) ενωµένοι αγωνίζονται ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και το ελαστικό ωράριο. 

Ο κόσµος της εργασίας και στη χώρα µας σιγά-σιγά κερδίζει τη χαµένη του 
αυτοπεποίθηση νοιώθοντας ότι ο παράδεισος δεν ήρθε και κυρίως πως, αν δεν αγωνιστεί ενιαία 
και αποφασιστικά, κάθε κατάκτησή του θα γίνει  λήµµα στα λεξικά, άγνωστη λέξη! 

Γι αυτό το λόγο, όλοι εµείς, η παλιά και καινούρια βάρδια των σχολείων, σαν ένας 
άνθρωπος, συνεννοούµαστε για µια ακόµη φορά, διδασκόµενοι από τις   εξάρσεις  του κλάδου 
µας αλλά και από τα λάθη  και τις αδυναµίες µας. 

Επιδιώκουµε την ενότητα του κλάδου! 
Επιδιώκουµε τη µέγιστη λαϊκή-κοινωνική υποστήριξη και αλληλεγγύη, Άλλωστε, δεν 

υπήρξε γεγονός στους αγώνες των εργαζοµένων κατά το οποίο δεν εκδήλωσαν  οι  καθηγητές µε 
τα συλλογικά τους όργανα την αλληλεγγύη τους.  
 Επιδιώκουµε την σύµπηξη του πανεκπαιδευτικού µετώπου δυναµώνοντας τις 
πρωτοβουλίες ενότητας και συµπόρευσης µε τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθµίδων  της 
εκπαίδευσης, τους φοιτητές και µαθητές µας.  
 Είµαστε αντίθετοι  σε ένα συνδικαλιστικό κίνηµα το οποίο απλώς παρακολουθεί τις 
εξελίξεις. Είµαστε αντίθετοι στην «οξείδωση» του συνδικαλιστικού κινήµατος από λογικές 
κυβερνητισµού, υποταγής και παράλυσής του από τις σειρήνες και την ψευδαίσθηση της 
εξουσίας. 
 Είµαστε, σήµερα, σε θέση να αντιµετωπίσουµε την κυβερνητική πολιτική των 
συντηρητικών αναδιαρθρώσεων και µεταρρυθµίσεων-κατεδαφίσεων των δικαιωµάτων µας 
διδασκόµενοι από τα λάθη µας, τις ολιγωρίες και τις παραλείψεις του παρελθόντος. 

Το συνδικαλιστικό  µας κίνηµα  ή θα στηριχθεί  στις ανάγκες των εργαζοµένων και της 
κοινωνίας και θα τις εκφράσει αγωνιστικά και αυθεντικά ή θα καταντήσει  ψεύτικος διάκοσµος 
στα «πέτα   των ισχυρών». 

Από αυτή την άποψη διατρανώνουµε  την βούλησή µας  να υπερασπίσουµε το δηµόσιο 
σχολείο απέναντι και  σε όλες  τις καινοφανείς λογικές οι οποίες στο όνοµα της αποκέντρωσης 
και της κοινωνικής λογοδοσίας µπορεί  να αποδοµήσουν  τις ενιαίες εργασιακές σχέσεις  και την 
αντίληψη του λειτουργικού και συνεκτικού  αναλυτικού προγράµµατος. 



Το συνδικαλιστικό κίνηµα  δεν ετεροκαθορίζεται και δεν τεµαχίζεται! ∆εν είναι 
συµπληρωµατικό στοιχείο καµιάς πολιτικής. Αντίθετα, µάλιστα,  στις µέρες µας αποτελεί βάση 
και προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

Με πίστη  και αποφασιστικότητα, το αµέσως επόµενο διάστηµα, συνεχίζουµε  την 
κοινωνική µας έξοδο και οργανώνουµε αποτελεσµατικότερα τον αγώνα   µας.        

Με βάση το τρίπτυχο, Αλληλεγγύη- Αξιοπρέπεια-Αγώνας, προσβλέπουµε στη θετική 
προοπτική της δηµόσιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών  και του κινήµατός µας.  

    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

 
Προτείνουµε να επιµείνουµε στην εφαρµογή της απόφασης της πρόσφατης Γ.Σ. των 

προέδρων των ΕΛΜΕ (11-2-06). 
 Όπως συµφωνήσαµε, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η  µεγάλη συζήτηση στον κλάδο 

σχετικά µε τα προβλήµατα και τους όποιους άλλους, επιπλέον, τρόπους αντιµετώπισής 
τους. Τα αιτήµατα, το ίδιο το περιεχόµενο του αγώνα αλλά και οι µορφές πάλης πρέπει να 
γίνουν αντικείµενο συζήτησης από την ίδια τη βάση του κλάδου. Πρέπει να γίνουν υπόθεση των 
µαχόµενων εκπαιδευτικών. Κάθε σχολείο πρέπει να µετατραπεί σε κέντρο αγώνα και 
ενηµέρωσης.  

Επίσης, είναι απαραίτητο να στραφούµε ακόµη περισσότερο προς το σύλλογο 
διδασκόντων. Προτείνουµε η εισήγηση αυτή να αποτελέσει θέµα συζήτησης και 
προβληµατισµού σε όλους τους συλλόγους. 

 Οι ΕΛΜΕ οφείλουν να λάβουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να ενσωµατώσουν 
λειτουργικά και δυναµικά στο κίνηµά µας τη νέα εκπαιδευτική «βάρδια», τους νέους 
συναδέλφους. Να ασχοληθούν ουσιαστικά και εκτεταµένα µε όλα τα φθοροποιά προβλήµατα 
που ταλανίζουν τον κλάδο µας. Να λειτουργήσουν «ως ασπίδα και δόρυ» απέναντι στις 
αυθαιρεσίες της διοίκησης. Να πείσουν για τις δυνατότητες και την αποτελεσµατικότητα των 
κοινωνικών αγώνων.  

Τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να αξιοποιήσουν, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω µορφές παρέµβασης: 
 -ενηµέρωση και συντονισµό των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων, των εργατικών 

σωµατείων, των Νοµαρχιακών Τµηµάτων της Α∆Ε∆Υ και άλλων τοπικών φορέων µε σκοπό τη 
συνεργασία και την κοινή δράση. 

-οργάνωση τοπικής καµπάνιας ενηµέρωσης µε «στέκια αγώνα και ενηµέρωσης», ανοιχτές 
επιστολές προς τους γονείς, πανό και αφίσες στα σχολεία ή σε κεντρικά σηµεία των πόλεων κ.λπ 

- συνέχιση των πρωτοβουλιών από τις τοπικές ΕΛΜΕ για διοργάνωση εκδηλώσεων-
συζητήσεων για την ανάδειξη των κρίσιµων εκπαιδευτικών αιτηµάτων µας. Η εµπειρία από όσες 
ενώσεις είχαν τέτοιες πρωτοβουλίες το προηγούµενο διάστηµα είναι αναµφισβήτητα ιδιαίτερα 
θετική και πρέπει να συνεχιστεί. Το ∆Σ της ΟΛΜΕ θα είναι αρωγός σε κάθε τέτοια 
πρωτοβουλία. 

- συνεντεύξεις τύπου και δελτία τύπου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που µας 
προσφέρουν τα Μ.Μ.Ε., ιδιαίτερα τα τοπικά.  
       Το επόµενο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να συνεχιστεί το άνοιγµα του κλάδου µας προς 
τον κόσµο της εργασίας και τους µαθητές, µε στόχο τη δηµιουργία µιας ευρύτατης 
κοινωνικής συµµαχίας µε βάση τα µεγάλα προτάγµατα της υπεράσπισης της ∆ηµόσιας 
Εκπαίδευσης και της θέσης του Εκπαιδευτικού.  

 
Στο πλαίσιο των παραπάνω εκτιµήσεών µας προτείνουµε ακόµη: 

- Τη συνδιοργάνωση Πανεκπαιδευτικού –Πανελλαδικού συλλαλητηρίου το Σάββατο, 
8-4-06, στην Αθήνα ύστερα από πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ. Το συλλαλητήριο αυτό εντάσσεται 
στον «Οδικό Χάρτη Αγώνα» που ξεκινήσαµε στις 10-2-06 και επιδιώκουµε να εκφράσει µε τη 
µαζικότητα και το δυναµισµό του την αποφασιστικότητα του κόσµου της εκπαίδευσης, να 



υπερασπίσει τη ∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση  και την οικονοµική και επαγγελµατική θέση του 
εκπαιδευτικού. 

- Έχουµε, ήδη, απευθυνθεί στην Υπουργό Παιδείας, στον Υπουργό Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και στον Πρωθυπουργό της  χώρας και επιµένουµε να  µας ορίσουν, το 
συντοµότερο δυνατόν, συναντήσεις στις οποίες θα ζητήσουµε τις απαντήσεις της κυβέρνησης 
στα αιτήµατά µας. 

- Να απευθυνθούµε στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ζητώντας να συναντηθεί µαζί µας για 
να συζητήσουµε τις κρίσιµες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης.  

 
• Την πραγµατοποίηση 24ωρης Απεργιακής κινητοποίησης στις 11-5-06. 
 Με την απεργία  αυτή συνεχίζουµε την αγωνιστική µας πορεία διεκδικώντας ουσιαστικές 

λύσεις στα αιτήµατα αιχµής  και ταυτόχρονα  απευθύνουµε την ύστατη προειδοποίηση 
προς την κυβέρνηση ενόψει των επικείµενων εξετάσεων. 

• Την πραγµατοποίηση, Γ.Σ. των ΕΛΜΕ  την ηµέρα της απεργίας (11-5-06) και Γ.Σ. 
προέδρων των ΕΛΜΕ στις 13-5-06. Η εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προς τις παραπάνω 
Γ.Σ. των ΕΛΜΕ θα καθορίζει την ηµεροµηνία έναρξης και τη µορφή των απεργιακών 
κινητοποιήσεων στη διάρκεια των ενδοσχολικών και Πανελλαδικών εξετάσεων, εάν 
µέχρι τότε δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήµατά µας. 

• Την εξουσιοδότηση προς το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να προχωρήσει σε άµεση δυναµική 
κινητοποίηση του κλάδου σε περίπτωση που κατατεθεί στη Βουλή το απαράδεκτο 
νοµοσχέδιο για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

                   
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ 

 
 Άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 
 Αυξήσεις στις αποδοχές µας κατά 25%. Άµεση χορήγηση των 176 ευρώ στους 

εκπαιδευτικούς 
 Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας 
 Ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ, ισότιµη ένταξή της στη λυκειακή βαθµίδα 

σύµφωνα µε την πρόταση της ΟΛΜΕ. Να µη χαθεί ούτε µια θέση εργασίας 
εκπαιδευτικού οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας 

 Θεσµοθέτηση νέου δηµοκρατικού και αξιόπιστου πλαισίου επιλογής στελεχών και 
άµεση εφαρµογή του 

 Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση και στην κατηγοριοποίηση των σχολείων 
 Άµεση µονιµοποίηση των αναπληρωτών µε 18µηνη υπηρεσία. 

 

 
Υ.Γ 1 Καλούµε τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου στο απεργιακό 
συλλαλητήριο της ΠΟΣ∆ΕΠ την Πέµπτη, 23.3.06, στις 12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια, για να 
εκφράσουµε την αλληλεγγύη µας στον αγώνα των Πανεπιστηµιακών συναδέλφων και να 
υπερασπίσουµε το δηµόσιο δωρεάν χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την ακαδηµαϊκή 
αυτοτέλεια. 
 
Υ.Γ. 2. Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 27/3/2006 στις 
10 π.µ. στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE, Ναυάρχου Νικοδήµου 18, τηλ: 210 3370000). 
 


