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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
                                                                                                                                                                             
              Αγαπητοί συνάδελφοι / -σσες, 
     Ένα χρόνο περίπου µετά τις εκλογές και την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση το 
συνδικαλιστικό κίνηµα οφείλει να σχεδιάσει την παραπέρα πορεία του και να προσδιορίσει τις 
προτεραιότητές του. Ως εργαζόµενοι, δεν είναι δυνατόν να τρέφουµε αυταπάτες. Aντίθετα, σε ένα 
αρνητικό κλίµα πρέπει να προετοιµαστούµε για σκληρούς αγώνες, για να υπερασπιστούµε 
αποτελεσµατικά όχι µόνον το εισόδηµά µας αλλά και τα εργασιακά µας δικαιώµατα καθώς και την 
αξιοπιστία των εκπαιδευτικών θεσµών. 
 
Το ευρωπαϊκό κεκτηµένο αποδοµείται από το νεοφιλελευθερισµό 

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια είναι θεαµατικές. ∆ιευρύνθηκε η Ε.Ε.  µε την 
ένταξη δέκα νέων χωρών. Προωθείται για έγκριση από τα κράτη µέλη η ευρωπαϊκή συνταγµατική 
συνθήκη. Το σύµφωνο σταθερότητας δέχεται έντονες αµφισβητήσεις επειδή έχει πολύ σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες στην απασχόληση και στην ανάπτυξη µε κοινωνικό πρόσωπο. 

Ειδικότερα, η  απασχόληση δέχεται νέα πλήγµατα, αφού η ανεργία παραµένει σταθερά σε πολύ 
υψηλά επίπεδα (8,9%). Παράλληλα, αναδιαρθρώνεται η εργασία σε βάρος της σταθερής και 
ασφαλισµένης και σε όφελος της άτυπης και µερικής. Σε τέσσερις από τις χώρες της Ε.Ε. (∆ανία, 
Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία), που έχουν το 60% του ειδικού βάρους της ευρωζώνης, η απορύθµιση της 
εργασίας έχει ήδη επιταχυνθεί µετά τη στρατηγική της Λισσαβόνας, ενώ σχεδιάζεται η επιτάχυνσή της 
και στις άλλες χώρες. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό µοντέλο απορυθµίζεται και συρρικνώνεται ως αποτέλεσµα  των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η στρατηγική της Λισσαβόνας φαίνεται να αποτυγχάνει στους στόχους της, 
όσον αφορά το δυναµισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας, και παράλληλα έχει τροφοδοτήσει µια αρνητική 
δυναµική απορύθµισης της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Έτσι η διεύρυνση αξιοποιείται µε 
τρόπο που ωθεί προς τα κάτω το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων στις χώρες µέλη της Ε.Ε. 

Αναπόφευκτα, τα κεντρικά θέµατα πάλης το επόµενο διάστηµα θα είναι ο χρόνος εργασίας, η 
µεταρρύθµιση των ασφαλιστικών  συστηµάτων, η συρρίκνωση των αµοιβών, η µετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων και  οι ιδιωτικοποιήσεις. 

Πιο ειδικά,  το κίνηµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανάγκη να αγωνιστεί: 
 για την απόκρουση του νεοφιλελευθερισµού που «συνταγµατοποιεί» η Ευρωπαϊκή Συνθήκη,  
 για την κατάργηση του συµφώνου σταθερότητας  µε τη σηµερινή του µορφή και την αύξηση των 
δηµόσιων επενδύσεων τουλάχιστον κατά 1% του κοινοτικού ΑΕΠ, 

 για την υπεράσπιση του ∆ηµόσιου χαρακτήρα της Παιδείας, της Υγείας και των στρατηγικής 
σηµασίας επιχειρήσεων, 

 για τη µη εφαρµογή της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής στο χώρο της Παιδείας. 
 
Αντιπολεµική δράση 

Οργή και αγανάκτηση προκαλεί σε όλους µας η φρίκη που σκορπούν τα αµερικανοβρετανικά 
στρατεύµατα κατοχής στο Ιράκ. Οι σφαγές µε τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, οι απάνθρωποι 
βασανισµοί και οι εξευτελισµοί της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για 
εφησυχασµούς. Τώρα είναι η στιγµή για να κλιµακώσουµε τη δράση µας! Εκατοµµύρια άνθρωποι σε 
ολόκληρο τον πλανήτη αντιστέκονται στη συνεχιζόµενη πολεµική εκστρατεία του Μπους και των 
συµµάχων του. Ενώνουµε τη φωνή µας µαζί τους!  

Στις 19 Μάρτη του 2005, επέτειο των δύο χρόνων από την έναρξη της εισβολής στο Ιράκ, καλούµε 
όλους τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και τους γονείς να συµµετάσχουν µαζικά στο αντιπολεµικό 
συλλαλητήριο, στις 12 το µεσηµέρι, στο Σύνταγµα, για να απαιτήσουµε: 
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• άµεση απόσυρση των στρατών κατοχής από το Ιράκ,  
• άµεσο τερµατισµό της ισραηλινής κατοχής,  
• καµιά διευκόλυνση και συµµετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στα εγκλήµατα του Μπους στο 

Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στα Βαλκάνια. 
 

 H σηµερινή κοινωνικοπολιτική συγκυρία στη χώρα µας  
      Ήδη ορισµένοι τοµείς της εφαρµοζόµενης από την κυβέρνηση πολιτικής σε πολύ σηµαντικά 
ζητήµατα (οικονοµία, δηµόσια διοίκηση, εκπαίδευση κ.ά.) αναδεικνύουν µε ενάργεια τα αντικοινωνικά 
χαρακτηριστικά της. Στο πλαίσιο αυτό, το εγχείρηµα, π.χ., της “ήπιας προσαρµογής” µε αφορµή και 
προκάλυµµα το σίριαλ της περιβόητης, πλέον, «δηµοσιονοµικής απογραφής» ούτε επιθυµητό µπορεί να 
είναι για τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και τους κοινωνικά ασθενέστερους, γιατί, στην 
πραγµατικότητα, αντιστρατεύεται τα συµφέροντά τους, ούτε εφικτό, αφού ο έλεγχος και η διαχείριση της 
ελληνικής οικονοµίας δεν ασκούνται από το εθνικό κέντρο! Απόδειξη αυτού αποτελούν οι 
επανειληµµένες συστάσεις των αρµόδιων  οργάνων της Ε.Ε. για τη λήψη από την ελληνική Κυβέρνηση 
πρόσθετων, αυστηρότερων  περιοριστικών  µέτρων  στην οικονοµία, που στρέφονται πάντα ενάντια στα 
συµφέροντα των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων. 
  Ο  πλασµατικός, στην ουσία, προϋπολογισµός του 2005 που  ψηφίστηκε στη Bουλή είναι ένα 
ακόµη “αποκαλυπτικό ντοκουµέντο” του νεοφιλελεύθερου πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης, ο 
οποίος δεν µπορεί να συγκαλυφθεί µε τα διάφορα επικοινωνιακά τεχνάσµατα. H καθήλωση -έως και 
ονοµαστική ποσοστιαία µείωση- των εκπαιδευτικών δαπανών (το 5% επί του AEΠ µετατίθεται για το 
τέλος της κυβερνητικής τετραετίας!), η δραστική περικοπή των δηµόσιων δαπανών, οι µηδενικές, στην 
ουσία, “αυξήσεις” για το 2005 σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις του φορολογικού νόµου, τις ρυθµίσεις 
του νέου νόµου για τον “επαναπατρισµό” κεφαλαίων  («ξέπλυµα» βρώµικου χρήµατος) και τη 
σκανδαλώδη και προκλητική, για το λαϊκό αίσθηµα, παραγραφή τεράστιων οφειλών µεγάλων 
επιχειρήσεων  προς το δηµόσιο -οφειλών λόγω διαπιστωµένης φοροαποφυγής και φοροκλοπής- 
καταδεικνύουν τις κυβερνητικές προτεραιότητες. 
 Για µια ακόµη χρονιά  ο προϋπολογισµός για την παιδεία κατατάσσει τη χώρα µας στις 
τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,58 % του ΑΕΠ έναντι 5% Μέσου Όρου στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση) και επίσης, όπως δείχνουν οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ, πολύ χαµηλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Το 
ποσοστό αυτό (3,58% το 2005 έναντι 3,61% το 2004) είναι από τα χαµηλότερα ποσοστά επί του ΑΕΠ 
στη διάρκεια  της τελευταίας 20ετίας. 
 H δραµατική υστέρηση των δηµόσιων εσόδων, η µεγάλη, περαιτέρω, αύξηση της ανεργίας και 
οι νεοφιλελεύθερης έµπνευσης προωθούµενες διαρθρωτικές αλλαγές (ιδιωτικοποιήσεις, ασφαλιστικό, 
εργασιακές σχέσεις, σύστηµα υγείας), η ακρίβεια και η επαπειλούµενη οικονοµική ύφεση είναι 
ορισµένες ακόµη κρίσιµες  πτυχές του προβλήµατος. 

   Στο πλαίσιο αυτό, αποδεδειγµένα πλέον, στις κυβερνητικές επιλογές δεν έχουν θέση ούτε το 
νέο µισθολόγιο των ∆.Y., που παραπέµπεται (;) για το 2006, ούτε καν τα 176 ευρώ αύξηση και στους 
εκπαιδευτικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τη σαφέστατη προεκλογική δέσµευση της σηµερινής 
κυβέρνησης για «χορήγηση των 176 ευρώ στους εκπαιδευτικούς», δεν προβλέφθηκε στο νέο 
προϋπολογισµό τίποτε περισσότερο από την αύξηση στα όρια του πληθωρισµού. Φαίνεται ότι 
παραµένουµε στο ίδιο έργο θεατές: «το υπουργείο παιδείας θέλει, το υπουργείο οικονοµικών όµως δεν 
δίνει…».   
 Πρόσφατα, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, η εισοδηµατική πολιτική για το 2005, µε την 
οποία κλιµακώνεται η πολιτική λιτότητας σε βάρος των εργαζόµενων και των συνταξιούχων του 
∆ηµοσίου. Η εξαγγελία για «αυξήσεις» 3,6% στους βασικούς µισθούς σηµαίνει, ουσιαστικά, µείωση του 
εισοδήµατος και της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών µας. Και αυτό, γιατί η εισοδηµατική πολιτική 
στην πραγµατικότητα υπολείπεται ακόµα και αυτού του επίσηµου πληθωρισµού!  
 Ταυτόχρονα, είναι προκλητικό και εξοργιστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση «ξέχασε» τη ρητή 
και σαφέστατη προεκλογική δηµόσια δέσµευσή της όσον αφορά την αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας 
για «τη χορήγηση των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς»,  µε συνέπεια να συνεχίζεται και γι’ αυτό το 
λόγο η αδικία σε βάρος µας. 
 Οι δήθεν  αυξήσεις σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες φορολογικές ρυθµίσεις, που ρίχνουν νέα 
βάρη στις πλάτες των κοινωνικά ασθενέστερων - σε αντίθεση µε τα µεγάλα εισοδήµατα, για τα οποία 
προβλέπονται γενναίες φοροαπαλλαγές - καθώς και το κύµα ακρίβειας, θα οδηγήσουν σε οικονοµική 
εξαθλίωση τους εργαζόµενους. 

Ουσιαστικά η κυβέρνηση µε την εξαγγελία της εισοδηµατικής πολιτικής της απαντά αρνητικά 
στην εύλογη κοινωνική απαίτηση για δίκαιη κατανοµή του εθνικού πλούτου. 



Ειδικότερα, ως εκπαιδευτικοί αναρωτιόµαστε πώς επιβεβαιώνονται, άραγε, οι ηχηρές 
κυβερνητικές διακηρύξεις για «προτεραιότητα στην παιδεία», όταν ούτε στον προϋπολογισµό του 2005 
αποτυπώνεται, στοιχειωδώς έστω, αυτή η υποτιθέµενη πολιτική στόχευση των κυβερνώντων! 

Αντίθετα, µε την πολιτική αυτή οδηγούµαστε µε βεβαιότητα σε τέτοια οικονοµική υποβάθµιση,  
ώστε να αδυνατούµε να ανταποκριθούµε στο πολύ υψηλό σηµερινό κόστος ζωής.  

Το αίτηµά µας, να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας, γίνεται  σήµερα περισσότερο 
επίκαιρο. ∆εν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε ο έλληνας καθηγητής να αµείβεται µε το 50%  του  µέσου 
όρου των µισθών των καθηγητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ο κλάδος µας ήταν πάντα και παραµένει 
αντίθετος µε πολιτικές που κατανέµουν το εισόδηµα υπέρ των υψηλών εισοδηµατικά  κοινωνικών 
τάξεων και σε βάρος των εργαζόµενων, των µισθωτών και των συνταξιούχων, που µειώνουν τις 
κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και την πρόνοια, που διευρύνουν τις υφιστάµενες σε βάρος 
µας  ως εργαζόµενων ανισότητες, γεγονός που προκύπτει και από τη  σύγκριση µε τους εργαζόµενους σε 
άλλες χώρες –µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο κλάδος ήταν πάντα και παραµένει αντίθετος µε πολιτικές που αντιµετωπίζουν τη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση ως «λάφυρο», όπως συνέβη  και πρόσφατα µε την τοποθέτηση των «προσωρινών» ∆ιευθυντών 
και Προϊσταµένων εκπαίδευσης. Παρά την αντίθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ψήφιση του 
Νόµου (3260/04) του Υπουργείου Εσωτερικών, η ηγεσία του Υπ. Παιδείας ολοκλήρωσε τη διαδικασία 
αποµάκρυνσης στο µέσον της θητείας τους των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης (∆ιευθυντών 
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων). ∆ηλώσαµε ότι δεν θα «νοµιµοποιήσουµε» τους 
προσωρινούς ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους, επειδή ήµασταν πάντα και παραµένουµε αντίθετοι σε 
πολιτικές που αντιµετωπίζουν το κράτος και ιδιαίτερα το χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης ως 
κοµµατική ιδιοκτησία. Με αυτό το πρίσµα τοποθετήθηκε η ΟΛΜΕ στις επιλογές στελεχών της 
εκπαίδευσης και στις προ τριετίας επιλογές ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων.  
 Αυτό που απαιτείται να γίνει άµεσα είναι η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός θεσµικού 
πλαισίου επιλογής των  στελεχών (διοικητικών κλπ) της εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις αρχές 
της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας. Με βάση αυτό το θεσµικό πλαίσιο 
πρέπει να γίνει επιλογή των ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων Εκπαίδευσης κατά το δυνατόν άµεσα.  
 Εν τω µεταξύ µε το νέο νόµο του Υπουργείου Εσωτερικών η αξιοπιστία των διαδικασιών 
πρόσληψης τραυµατίζεται ακόµη περισσότερο, επειδή προωθείται η καθιέρωση συστήµατος συνέντευξης 
για τις προσλήψεις στο ∆ηµόσιο που εµπεριέχει έντονα διαβλητά χαρακτηριστικά. 
 
H εκπαιδευτική συγκυρία 
     Σχεδόν όλες οι µέχρι σήµερα κινήσεις της πολιτικής ηγεσίας του YΠEΠΘ έχουν τα 
χαρακτηριστικά της προσωρινότητας, της αποσπασµατικότητας και της µονοµέρειας. Tα πάντα 
γίνονται ενόψει των τελικών, των ολοκληρωµένων ρυθµίσεων (π.χ. σύστηµα πρόσβασης στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, δοµή της εκπαίδευσης στην προοπτική της 
12χρονης υποχρεωτικής, η εξαγγελία για το «Επαγγελµατικό Λύκειο», η οποία δεν απαντά µε σαφή και 
αναλυτικό τρόπο στο ποιο θα είναι το περιεχόµενο του νέου τύπου σχολείου, η επιλογή των στελεχών της 
διοίκησης της εκπαίδευσης κ.ά.). Ταυτόχρονα, στρατηγικός  στόχος της Κυβέρνησης είναι να ανοίξει 
διάπλατα το δρόµο στην ιδιωτική εκπαίδευση, εξέλιξη η οποία σε συνδυασµό µε τις απαράδεκτα χαµηλές 
δαπάνες για την Παιδεία οδηγεί στην παραπέρα απαξίωση του δηµόσιου σχολείου (π.χ. η πρωτοφανής 
µείωση του αριθµού των νεοκαταρτιζόµενων στα δηµόσια  ΙΕΚ λόγω του πολύ µεγάλου περιορισµού των 
νέων τµηµάτων κατά το β΄ εξάµηνο, η χρηµατοδότηση των ιδιωτικών ΙΕΚ για πρώτη φορά µέσω του 
ΕΠΕΑΕΚ) και στη διεύρυνση  των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. 
     Eπιπλέον, παρά την αγχώδη προσπάθεια της Yπουργού Παιδείας να δηµιουργήσει την εικόνα  
της πλήρους και εύρυθµης λειτουργίας των σχολείων από την πρώτη ηµέρα µαθηµάτων, η 
πραγµατικότητα, ακόµη και σήµερα, στο µέσον δηλαδή του διδακτικού έτους, είναι ότι απαιτούνται να 
γίνουν και άλλοι διορισµοί εκπαιδευτικών προκειµένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία! Tαυτόχρονα, 
αποτελεί ακραία πρόκληση και εµπαιγµό προς τους εκπαιδευτικούς η µη καταβολή των αποδοχών σε 
εκατοντάδες αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί πριν από 4 µήνες καθώς και σε χιλιάδες ωροµίσθιους 
της προηγούµενης και της φετινής σχολικής χρονιάς. 
     Eκεί που καταγράφεται η πλήρης αδιαφορία της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ είναι η επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών. Εντελώς αδικαιολόγητα, µικροκοµµατικές σκοπιµότητες “πάγωσαν”, για 9 µήνες 
µετά τις εκλογές, τη λειτουργία του Oργανισµού Eπιµόρφωσης Εκπαιδευτικών, ενώ σχετικά πρόσφατα 
διορίσθηκε η νέα πρόεδρος του ∆.Σ. του Oργανισµού. Η πρώτη φάση της εισαγωγικής επιµόρφωσης 
πραγµατοποιήθηκε µε επιµορφωτές που επελέγησαν µε σπουδή, δηµιουργώντας  τεράστια προβλήµατα 



για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, ενώ δεν είναι σε εξέλιξη κανένα άλλο πρόγραµµα επιµόρφωσης την 
τρέχουσα περίοδο. 
     H καθυστέρηση έναρξης της λειτουργίας ενός κρίσιµης, κοινωνικά, σηµασίας και 
σπουδαιότητας θεσµού αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, της Π.∆.Σ., είναι απαράδεκτη, αφού εξανάγκασε 
χιλιάδες µαθητές να στραφούν σε άλλες λύσεις. Μετά από διαρκείς παρεµβάσεις και διεκδικήσεις της 
Οµοσπονδίας από τον Νοέµβρη του 2003 έγινε κατορθωτό να πληρωθούν  το ∆εκέµβρη του 2004 οι 
συνάδελφοι που εργάστηκαν στην Π.∆.Σ. τη σχολική χρονιά 2003-2004. 

  Οι ρυθµίσεις του ν. 3255/04 για την απορρόφηση µέχρι το 2007 όσων συµπλήρωσαν 30 µήνες 
προϋπηρεσία στις 30-6-04 αφορά στην πραγµατικότητα µικρό αριθµό αναπληρωτών, δεδοµένου ότι  όσοι 
είχαν 30µηνη προϋπηρεσία θα διορίζονταν ούτως ή άλλως µε το ποσοστό του 40% επί των ετήσιων 
διορισµών. Συνεπώς, η εργασιακή ανασφάλεια και οµηρία χιλιάδων εκπαιδευτικών παραµένουν.  Το 
ΥΠΕΠΘ αρνήθηκε να δεσµευτεί για την αναγκαία αύξηση του αριθµού διορισµών για τα επόµενα 
σχολικά έτη, ώστε να καλυφθούν τα πραγµατικά κενά διδακτικού προσωπικού των σχολείων. Παρά το 
γεγονός ότι διορίστηκαν τελικά, µετά και από την πίεση που άσκησε η ΟΛΜΕ, 5.378 καθηγητές, δηλ. 
περίπου 1.000 περισσότεροι από την περσινή χρονιά, δεν ικανοποιήθηκε το αίτηµά µας για µόνιµο 
διορισµό όλων των αναπληρωτών που συµπλήρωσαν 18µηνη προϋπηρεσία στις 30-6-2004. Σηµειώνουµε 
ότι η Κυβέρνηση για τους συµβασιούχους του  υπόλοιπου δηµόσιου τοµέα αποδέχθηκε την 24µηνη 
προϋπηρεσία ως µια από τις προϋποθέσεις για τη µετατροπή της σύµβασής τους. 

Αντιθέτως, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ κάνει συχνά λόγο για πλεονάζον εκπαιδευτικό 
προσωπικό, ενώ δεν προχωρεί  στην αναγκαία µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα και στην 
καθιέρωση της ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντά τους, 
µέτρα που θα δηµιουργούσαν πρόσθετες ανάγκες διορισµών.  

Οι ρυθµίσεις που ψηφίστηκαν σχετικά µε τις εξετάσεις στο Λύκειο, χωρίς την ταυτόχρονη 
κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και στη Γ΄ Λυκείου, δεν αναιρούν τα χαρακτηριστικά ενός  
σχολείου των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισµού, επειδή δεν συνδυάζονται µε άλλα 
ουσιαστικά µέτρα και δεν αποσυνδέουν το Λύκειο από το σύστηµα πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Ετσι, δεν 
υπηρετούν το κρίσιµο κοινωνικό αίτηµα της µορφωτικής επάρκειας και αυτοτέλειας του Λυκείου. 
 Τον κρίσιµο θεσµό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, που έχει ως στόχο τη 
διατήρηση, καλλιέργεια και  διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού καθώς και 
την πολύπλευρη στήριξη των οµογενών µας, βλέπουµε η  κυβέρνηση να τον εγκαταλείπει στη τύχη του, 
µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των αµιγών σχολείων ή και των ενταγµένων τµηµάτων στα σχολεία της 
χώρας υποδοχής. ∆εν είναι τυχαίο ότι έχει περιοριστεί το ενδιαφέρον των συναδέλφων για απόσπασή 
τους στο εξωτερικό εξαιτίας των τόσων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και της αδιαφορίας της 
πολιτείας για το θεσµό.  Η ενίσχυση των Ελλήνων εκπαιδευτικών που είναι αποσπασµένοι στο εξωτερικό 
και η επίλυση των προβληµάτων τους, εκτός του ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, αποτελεί 
ταυτόχρονα µία από τις συνθήκες που απαιτούνται προς την κατεύθυνση της στήριξης και αναβάθµιση 
των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.                                                                   
   
              Αγαπητοί συνάδελφοι,/ -σες, 
    Η υψηλής ποιότητας δηµόσια, δωρεάν παιδεία και εκπαίδευση για όλους, καθώς και  η αναγκαία 
πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών προϋποθέτουν µια πολιτική που ως πρώτη προτεραιότητά της θα 
έχει τη δίκαιη κατανοµή του πλούτου και άµεση επιλογή της θα είναι η ανακατανοµή των διαθέσιµων 
πόρων υπέρ των ασθενέστερων, µέσω της επανιεράρχησης των πολιτικών προτεραιοτήτων. 
Προφανώς, αυτή η πολιτική δεν είναι συµβατή µε την  πολιτική της Κυβέρνησης. Το συνδικαλιστικό 
κίνηµα, όµως, έχει µόνον µία επιλογή: να οργανώσει τη δική του δράση και τις  δικές του παρεµβάσεις µε 
γνώµονα τις διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες της δηµοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της  
αλληλεγγύης και της ειρήνης. 
 Σε µια πορεία σύµπλευσης της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα µας µε αρνητικές διεθνείς 
τάσεις και εξελίξεις (συµφωνία GATS, αποφάσεις συνόδου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μπολόνια) επιχειρείται να εδραιωθεί και στην Ελλάδα η αντίληψη ότι το κύριο ζήτηµα 
σήµερα είναι να προσαρµοστεί η εκπαίδευση στις απαιτήσεις της «αγοράς» και τις µεταβαλλόµενες 
ανάγκες των επιχειρήσεων. Η λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων απειλεί δικαιώµατα και κατακτήσεις των 
εργαζοµένων που διασφαλίστηκαν µε πολύχρονους αγώνες και συχνά µε θυσίες, και ανάµεσα σε αυτές 
και τη δηµόσια παιδεία. Προτείνονται ως «λύση» στα αδιέξοδα της εκπαίδευσης πρακτικές που 
δοκιµάστηκαν σε άλλες χώρες και απέτυχαν, όπως το «εκπαιδευτικό κουπόνι», η ιδιωτικοποίηση των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και η 



µεταφορά στην  εκπαίδευση  επιχειρηµατικών πρακτικών οργάνωσης και διοίκησης που εµφανίστηκαν 
και αναπτύχθηκαν στους χώρους της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων. 

Σε αιχµή του δόρατος αναδεικνύεται αυτή  την περίοδο  η τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η πρόθεση  
της Κυβέρνησης για την εφαρµογή  της διαδικασίας  της Μπολόνια, µε την εφαρµογή των δύο κύκλων 
σπουδών (τριετείς προπτυχιακές και διετείς µεταπτυχιακές σπουδές) δεν ανταποκρίνονται στις 
επιστηµονικές απαιτήσεις  της εποχής µας. Μια τέτοια  ρύθµιση θα οδηγήσει  στην υποβάθµιση  της ίδιας 
της ουσίας της ανώτατης παιδείας και θα µετατρέψει τα ΑΕΙ σε κέντρα κατάρτισης. Γι’ αυτό το 
συνδικαλιστικό κίνηµα των πανεπιστηµιακών έχει εκφράσει τη ριζική αντίθεσή του σε µια τέτοια 
προοπτική. 

Παράλληλα, ακολουθείται συστηµατικά µια πολιτική υποβάθµισης  των τριτοβάθµιων 
ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά - ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αλλά όχι µόνο - να µη 
διαθέτουν επαρκείς πόρους  ούτε  για τη στοιχειώδη λειτουργία τους και να υποχρεώνονται σε αναστολή 
της λειτουργίας τους. Η πολιτική αυτή συµβαδίζει µε σχεδιασµούς που στοχεύουν  στην αναγνώριση 
ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν «υπηρεσίες εκπαίδευσης» σε απόφοιτους Λυκείου, όπως είναι τα 
κέντρα Ελεύθερων Σπουδών ή τα κάθε είδους παραρτήµατα  πανεπιστηµίου του εξωτερικού , καθώς και 
τα ιδιωτικά πανεπιστήµια ή ίδρυση των οποίων έχει εξαγγελθεί. Αλλωστε, µετά την Μπολόνια, ως 
ανώτατη εκπαίδευση» ορίζεται αδιάκριτα το όλο πλέγµα  των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται τόσο από πανεπιστηµιακά ή τεχνολογικά δηµόσια ιδρύµατα όσο και από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις για την « επαγγελµατική κατάρτιση» των αποφοίτων του Λυκείου. Στη διευρυµένη αυτή 
αγορά επιδιώκεται να ενταχθούν και τα ίδια τα πανεπιστήµια µε την προωθούµενη ίδρυση των 
Ινστιτούτων ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης. 

Μέσα σ΄αυτό το κλίµα η Κυβέρνηση επιµένει στην επιβολή ενός «εθνικού συστήµατος 
διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης», µιας διαδικασίας που στην 
πράξη δεν θα αποτελεί παρά αξιολόγηση της µιζέριας και της υποβάθµισης στην οποία την οδηγεί. Η 
ενδεχόµενη επιβολή αυτή της πρακτικής, σε συνδυασµό µε την επερχόµενη ( όπως συµφωνήθηκε στο 
Βερολίνο) ένταξη του τριτοβάθµιου χώρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο θα οδηγήσει αναπόφευκτα το εθνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα στην αξιολόγηση από ένα διεθνή οργανισµό ξένο προς τα ελληνικά πανεπιστήµια, 
στις κρίσεις τεχνοκρατών που εξυπηρετούν µεγάλες επιχειρήσεις και στις κερδοσκοπικές ορέξεις των 
ίδιων των επιχειρήσεων. Θα δηµιουργηθεί, δηλαδή, µια δοµή απονοµής και αναγνώρισης 
πανεπιστηµιακών τίτλων σπουδών που θα είναι ουσιαστικά ανεξέλεγκτη από την πανεπιστηµιακή και την 
ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα καθώς και από την κοινωνία γενικότερα.   

Η ΟΛΜΕ, µαζί µε όλες τις Οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών στη χώρα µας, µε κοινή µας 
διακήρυξη το Φλεβάρη του 2003, έχουµε εκφράσει τη συλλογική µας βούληση να αντιδράσουµε 
απέναντι στη συνεχή και εντεινόµενη υποβάθµιση της εκπαίδευσης που παρέχεται σήµερα σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες και να υπερασπιστούµε µε κάθε τρόπο τη δηµόσια και δωρεάν Παιδεία. Έχουµε 
διακηρύξει τη ριζική αντίθεσή µας στην ακολουθούµενη εκπαιδευτική πολιτική της «αγοράς», που 
προωθείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτική που υπονοµεύει το µέλλον της κοινωνίας που 
οραµατιζόµαστε, πολιτική που, ωστόσο, δεν µπορεί να υπονοµεύσει τη βούλησή µας να ακυρώσουµε 
αυτή την ίδια. 

Για µας η παιδεία είναι δικαίωµα όλων, όχι προνόµιο των λίγων. ∆ιεκδικούµε µια παιδεία, σε 
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, που θα παρέχει σε όλες και σε όλους τα µέσα και τα εφόδια 
(γνωστικά και µορφωτικά) για την πολύπλευρη κατανόηση του κοινωνικού γίγνεσθαι και την κριτική και 
δηµιουργική παρέµβασή τους σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό  διεκδικούµε, µεταξύ των άλλων: να στηριχθεί 
ουσιαστικά και αποφασιστικά η αναβάθµιση της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης,  να µην 
εφαρµοστούν οι πολιτικές της αγοράς, που προωθούν το «πανεπιστήµιο - επιχείρηση» και το 
«σχολείο - επιχείρηση» και να µην εφαρµοστεί η νεοφιλελεύθερη στρατηγική στο χώρο της 
παιδείας, όπως αυτή εκφράστηκε στη Σύνοδο της Μπολόνια . 

 
Ευρωπαϊκή εβδοµάδα δράσης για την Εκπαίδευση 

Η οµοσπονδία µας συµµετέχει στην πρωτοβουλία εκπαιδευτικών οργανώσεων, συνδικάτων  και 
κινηµάτων της Ευρώπης για την διοργάνωση της Πανευρωπαϊκής Εβδοµάδας ∆ράσης για την 
Εκπαίδευση, 9-14 Μάη 2005. Θέλουµε και µε αυτόν τον τρόπο να εκφράσουµε την αντίθεσή µας µε την 
νεοφιλελεύθερη ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση και την υποταγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες 
της αγοράς, προβάλλοντας την ανάγκη ολόπλευρης στήριξης της δηµόσιας εκπαίδευσης. Την εβδοµάδα 
αυτή θα αναπτυχθούν µια σειρά από κινητοποιήσεις σε πανευρωπαϊκή κλίµακα, που θα 
συναποφασιστούν στη συνέχεια από τα κινήµατα και τις οργανώσεις σε κάθε χώρα. Θα υπάρξει κοινή 
διακήρυξη, αφίσα και συνθήµατα σε όλες τις χώρες που συµµετέχουν.  



 
 Ο «Εθνικός ∆ιάλογος για την Παιδεία» 
 Η ΟΛΜΕ  από τις 5/11/04 απευθυνόµενη µε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της χώρας 
ενόψει της προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή, είχε θέσει τις βασικές προϋποθέσεις που 
πρέπει να πληροί ο διάλογος για την παιδεία για να είναι ουσιαστικός και αποτελεσµατικός.  
 Συγκεκριµένα είχαµε υποστηρίξει ότι «ο διάλογος δεν πρέπει και δεν µπορεί να είναι 
προσχηµατικός και αποσπασµατικός, πρέπει να διεξάγεται µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και να 
καταλήγει σε δεσµεύσεις για την κυβέρνηση στα σηµεία όπου υπάρχει σύµφωνη γνώµη των 
εκπαιδευτικών φορέων. Κυρίως, όµως, πρέπει να είναι διάλογος ουσίας και να ιεραρχεί τα προς 
συζήτηση θέµατα µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες ενός δηµόσιου, δωρεάν και υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Κατά συνέπεια αν δεν συµπεριλαµβάνει όλα τα µεγάλα ζητήµατα της 
εκπαίδευσης, τα οποία έχει αναδείξει η εκπαιδευτική πραγµατικότητα, η συµµετοχή µας σε αυτόν το 
διάλογο δεν έχει νόηµα». 

Τη θέση µας αυτή για το διάλογο επαναφέραµε και στο κοινό υπόµνηµα των εκπαιδευτικών 
φορέων προς τον πρόεδρο του ΕΣΥΠ στις 14/2/05. Οι εκπαιδευτικοί φορείς ∆ΟΕ, ΟΛΜΕ, 
ΠΟΣ∆ΕΠ,ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΑΣΓΜΕ, ΟΙΕΛΕ, µε πρωτοβουλία της οµοσπονδίας µας, συµπαρατάχθηκαν στη 
διεκδίκηση και προβολή ενός πλαισίου προτεραιοτήτων  για την παιδεία (έµπρακτη στήριξη και 
αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, υπεράσπιση του ∆ηµόσιου και ∆ωρεάν χαρακτήρα της, 
χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, λήψη µέτρων για τη βελτίωση της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, υπεράσπιση και αναβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,  επιστηµονική, επαγγελµατική και 
οικονοµική στήριξη και αναβάθµιση των εκπαιδευτικών) και απαίτησαν από το προεδρείο του ΕΣΥΠ και 
την κυβέρνηση να υιοθετηθεί.  Η κυβέρνηση, όµως, και το προεδρείο του ΕΣΥΠ δεν έλαβαν υπόψη 
τις θέσεις µας. 

Ουσιαστικά, η ολοµέλεια του ΕΣΥΠ κατά τη συνεδρίαση της στις 16/2/05 αποφάσισε, µε 
κυβερνητική παρέµβαση, να αυτοκαταργηθεί. Ενώ δηλαδή το προεδρείο του ΕΣΥΠ συµφώνησε 
προσχηµατικά στο να συζητηθούν οι προτεραιότητες που πρότειναν οι εκπαιδευτικοί φορείς και κόµµατα 
της αντιπολίτευσης, αµέσως µετά υπαναχώρησε επιµένοντας στον αρχικό προγραµµατισµό του για 
συνεδριάσεις, ουσιαστικά, µόνον των επιµέρους Συµβουλίων Α/βάθµιας, Β/βάθµιας και Γ/βάθµιας 
Εκπαίδευσης.  

Η κυβερνητική πλευρά αρνήθηκε δηλαδή το αυτονόητο: ότι η ολοµέλεια του ΕΣΥΠ όφειλε να 
συζητήσει πλέον επί της ουσίας των προτεραιοτήτων που ιεράρχησε και να καταλήξει σε συγκεκριµένη 
πρόταση εκπαιδευτικής πολιτικής προς την κυβέρνηση επί των θεµάτων της χρηµατοδότησης της 
εκπαίδευσης, της δοµής και της διάρθρωσής της, της αναβάθµισης της ποιότητας και της στήριξης των 
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων. 

Στη συνέχεια, τα επιµέρους Συµβούλια θα έπρεπε, µε βάση το γενικότερο πλαίσιο της 
ολοµέλειας, να εξειδικεύσουν τα µέτρα υλοποίησης αυτού του πλαισίου στο χώρο τους. 

Αντί για όλα αυτά ο στόχος της κυβέρνησης ήταν να επιβάλει στον «Εθνικό ∆ιάλογο για την 
Παιδεία» µονοµερώς τις δικές της προτεραιότητες. Επεδίωξε: α) να συζητηθούν αποσπασµατικά και 
επιλεκτικά ορισµένα από τα θέµατα που απασχολούν την Α/βάθµια και Β/βάθµια Εκπαίδευση στο 
σχετικό επιµέρους συµβούλιο, χωρίς όµως να συζητηθούν τόσο η εκπαιδευτική πολιτική στο σύνολό της 
όσο και οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις οποιεσδήποτε αλλαγές και λύσεις των 
προβληµάτων της εκπαίδευσης και β) να νοµιµοποιήσει µε την κοινή συνεδρίαση των Συµβουλίων 
Ανωτάτης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τις επιλογές της για την προώθηση του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου Γ/βάθµιας Εκπαίδευσης. Εκτιµούσε, προφανώς, ότι οι συσχετισµοί ήταν πιο 
ευνοϊκοί σε αυτά τα όργανα, ώστε να υιοθετηθούν οι δικές της επιλογές. Με αυτό τον τρόπο ήθελε να 
επιβεβαιώσει, έστω και µε καθυστέρηση, αυτό που ισχυριζόταν από 14/1/05 στην Εθνική Αναφορά της 
χώρας µας προς την οµάδα προώθησης της διαδικασίας της Μπολόνια ότι, δηλαδή, είναι δεδοµένη η 
ψήφιση του νόµου για την «αξιολόγηση» των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας µας. 

Πέραν όµως της παραπάνω εξέλιξης η οµιλία του Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ στην πρόσφατη 
ολοµέλεια του ΕΣΥΠ  (16/2/05) έδειξε ότι η κυβέρνηση δε δεσµεύεται για την εφαρµογή µιας 
πολιτικής µε βάση τις προτάσεις του ΕΣΥΠ και κυρίως αυτές που έχουν την στήριξη των 
εκπαιδευτικών φορέων. Ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ υπεραµύνθηκε της πολιτικής που ήδη 
εφαρµόζει η κυβέρνηση, επανέλαβε ορισµένες προεκλογικές εξαγγελίες και προσπάθησε να υποβαθµίσει 
τη σηµασία  του παλλαϊκού αιτήµατος για γενναία αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία.  

Είναι σαφές, επίσης, ότι κυβέρνηση αρνείται να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα αιτήµατα της 
ΟΛΜΕ και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας µε το πρόσχηµα ενός ατέρµονου και 
παρελκυστικού διαλόγου. 



Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις και µε δεδοµένη την αρνητική στάση της κυβέρνησης το 
∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε, ότι δεν είχε νόηµα η περαιτέρω συµµετοχή µας στον «Εθνικό ∆ιάλογο» 
που διεξαγόταν µέσα στο ΕΣΥΠ και κατά συνέπεια δεν συµµετείχε στην συνεδρίαση του 
Συµβουλίου Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, δηλώσαµε ότι δεν πρόκειται να 
«νοµιµοποιήσουµε µε την παρουσία µας τις προσχηµατικές διαδικασίες που προωθεί η κυβέρνηση. 

Την περίοδο αυτή προχωρήσαµε σε κοινές πρωτοβουλίες µε τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες και 
την ΑΣΓΜΕ (συσκέψεις, συνεντεύξεις τύπου, κοινά συλλαλητήρια κ.λπ.). Η Οµοσπονδία µας θα 
συνεχίσει τους αγώνες της για την υπεράσπιση  της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Εκπαίδευσης και των 
δικαιωµάτων των Εκπαιδευτικών. 
  Ηδη αποφασίσαµε από κοινού  µε τις άλλες  εκπαιδευτικές οµοσπονδίες να προχωρήσουµε την 
επόµενη περίοδο στην επεξεργασία   και διατύπωση κειµένου  που θα περιλαµβάνει  την εκτίµηση για 
την κατάσταση  της εκπαίδευσης, την κριτική µας στις εφαρµοζόµενες  και σχεδιαζόµενες  εκπαιδευτικές  
πολιτικές  και τη συνολική και ενιαία πρότασή µας για τις αναγκαίες  αλλαγές στην κατεύθυνση 
στήριξης  και αναβάθµισης  της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Εκπαίδευσης    και των εκπαιδευτικών  όλων των 
βαθµίδων.  
 
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ  
Α) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ  

 Το ΥΠΕΠΘ οφείλει  να σκύψει στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
και να δώσει λύσεις σε αυτά αποδεχόµενο τις προτάσεις των εκπαιδευτικών. Καλείται να προωθήσει µια   
συνολική  πολιτική για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση που να λαµβάνει υπόψη κατά προτεραιότητα  τις 
κοινωνικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες κλίσεις των µαθητριών/µαθητών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
οποιεσδήποτε εκπαιδευτικές αλλαγές είναι να υιοθετηθούν οι βασικές προτάσεις του εκπαιδευτικού 
κινήµατος. ∆εν πρόκειται να αποδεχθούµε  το εξεταστικό πλέγµα  για την επιλογή των υποψηφίων για 
την ανώτερη βαθµίδα να καθορίζει την εκπαιδευτική λειτουργία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

Απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για τις  αναγκαίες  θετικές   αλλαγές είναι: 
 Η αύξηση των δαπανών για την παιδεία για το 2005 στο 5% του ΑΕΠ  
 Η άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής ∆ηµόσια ς και ∆ωρεάν εκπαίδευσης για όλους 
 Η άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ, µε βάση τις αρχές που έχει υιοθετήσει η 
ΟΛΜΕ (απόφαση ∆.Σ. 6-10-2004, που επισυνάπτεται: 
http://www.olme.gr/2002/ekpaideutika0904.htm). Συγκεκριµένα απαιτούµε µεταξύ των άλλων: 
αναβάθµιση της ΤΕΕ και ουσιαστική και ισότιµη ένταξή της στη λυκειακή βαθµίδα, υπαγωγή 
όλων των σχολικών µονάδων που προσφέρουν τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση στο ΥΠΕΠΘ, 
πρόσβαση των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, χωρίς παραπάνω φραγµούς και ποσοστά και 
αναλογικά µε το µαθητικό δυναµικό της, ενιαίο τριετές σχολείο (ένας κύκλος σπουδών, ένα 
πτυχίο), ενίσχυση της γενικής παιδείας, στήριξη της Τ.Ε.Ε. µε µια υψηλού επιπέδου σταθερή 
χρηµατοδότηση και αναπροσανατολισµό του ΕΠΕΑΕΚ µε στόχο τη  χρηµατοδότηση κυρίως 
των υποδοµών της (κτιριακών, υλικοτεχνικών και εργαστηριακών), επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. (παιδαγωγική και επαγγελµατική) µε αξιοποίηση όλων των µορφών. 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο δηµόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της 
τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και οι οργανικές θέσεις 
και η µόνιµη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.  

 Η 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 

 Η συνολική αναπροσαρµογή των στόχων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ µε βάση τις προτάσεις του 
εκπαιδευτικού κινήµατος για µια διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική 

 Η λήψη ολοκληρωµένων µέτρων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, για να βοηθηθούν όλοι οι µαθητές και µαθήτριες να 
ολοκληρώνουν την 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση 

 Για το περιεχόµενο των νέων βιβλίων και των αναλυτικών προγραµµάτων των σχολείων να 
έχει γνώµη ο οργανωµένος κλάδος των καθηγητών, µέσα από θεσµοθετηµένη συµµετοχή 
του ΚΕΜΕΤΕ. 

 
 Σηµειώνουµε εδώ πως θα πρέπει το ΥΠΕΠΘ να σταµατήσει την αποσπασµατική τακτική της 
κατάργησης και συγχώνευσης ΤΕΕ, τοµέων και ειδικοτήτων, πολύ περισσότερο που βρισκόµαστε σε 
µεταβατική περίοδο ενόψει των προωθούµενων αλλαγών. Θέλουµε, επίσης, να τονίσουµε ότι σε καµιά 

http://www.olme.gr/2002/ekpaideutika0904.htm


περίπτωση δεν θα δεχθούµε, µε πρόσχηµα την κατάργηση ειδικοτήτων, να µειωθούν οι θέσεις εργασίας 
και συνάδελφοί µας να βρεθούν σε εργασιακή αβεβαιότητα. 

 Όσον αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η ΟΛΜΕ προέβαλλε πάντα  το αίτηµα 
της συνεχούς διεύρυνσής της, µε αντίστοιχη, βέβαια, γενναία χρηµατοδότηση των υποδοµών των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ώστε να µην υποβαθµίζονται συνεχώς οι σπουδές σε αυτά µε την είσοδο όλο 
και περισσότερων φοιτητών µε την ίδια χρηµατοδότηση και την παράλληλη ύπαρξη σοβαρών κενών  σε 
εκπαιδευτικούς.  

 Μεταβατικά και στην πορεία για την καθιέρωση της «ελεύθερης πρόσβασης» προτείνουµε τα 
παρακάτω µέτρα: 

 Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων  και  της Γ΄ Λυκείου. Το απολυτήριο του 
λυκείου αποκτιέται µε ενδοσχολικές εξετάσεις 

 Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστηµα πρόσβασης σε ΑΕΙ –ΤΕΙ 
 Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση να γίνεται µετά την αποφοίτηση από το 
Λύκειο, µε πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισµένο αριθµό µαθηµάτων, µε διαφορετικό 
συντελεστή βαρύτητας για ορισµένα από αυτά  

 Οι εξετάσεις να διεξάγονται µε την ευθύνη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η εξεταστέα  
ύλη να καθορίζεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και να αντιστοιχεί στη διδαχθείσα 
ύλη 

 Οι υποψήφιοι να έχουν απεριόριστες ευκαιρίες να συµµετέχουν στη διαδικασία της 
πρόσβασης στη τριτοβάθµια εκπαίδευση.   

 
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Ο κλάδος µας µέσα από συλλογικές διαδικασίες διατύπωσε µε σαφήνεια τα αιτήµατά του. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές µας (25%). Χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ και 
στους καθηγητές 

 Η σχέση των εισαγωγικών προς τις καταληκτικές αποδοχές να διαµορφωθεί στο 1 : 2,5 
 Ενσωµάτωση του κινήτρου απόδοσης  στους βασικούς µισθούς και, µέχρι να υλοποιηθεί 

αυτό, να επανέλθουν οι όροι χορήγησής του που προέβλεπε ο ν. 2470/97. Σε κάθε περίπτωση, 
να µη γίνεται περικοπή του στους εκπαιδευτικούς που λαµβάνουν εκπαιδευτική άδεια και να 
επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά. 

 Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη - µη σύνδεση του µισθού και βαθµού µε την απόδοση- 
αξιολόγηση  

 Ουσιαστικές αυξήσεις (διπλασιασµός) στα οικογενειακά επιδόµατα 
 Αύξηση στην ωροµίσθια αποζηµίωση και στην αµοιβή για  υπερωριακή απασχόληση των 

καθηγητών, που παραµένει στα επίπεδα του 1996. 
 Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
 Άµεση καταβολή του συνόλου των αναδροµικών του οικογενειακού επιδόµατος (τουλάχιστον 

14 µήνες επιπλέον από την πρόβλεψη του ν. 3205/03)   
 Τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας 
 Αφορολόγητο όριο ο µισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού 
 Κατοχύρωση δικαιώµατος ουσιαστικών συλλογικών συµβάσεων εφ’ όλης της ύλης για τους 

καθηγητές (τροποποίηση του ν. 2738/99 και κατάργηση του άρ. 24 παρ.3 του ν. 3205/03) 
 
Γ) ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ κ.λπ. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
• πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, µε εφαρµογή των ρεαλιστικών  προτάσεων της 

ΟΛΜΕ (να αναγνωρίζονται στους εκπαιδευτικούς που έχουν 30 χρόνια υπηρεσίας µέχρι και 5 έτη ως 
συντάξιµη πραγµατική δηµόσια υπηρεσία, αφού  καταβάλουν οι ίδιοι, για την αναγνώρισή τους, το 
ήµισυ των ασφαλιστικών εισφορών του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου και µόνο του 
ασφαλισµένου). 

• αναγνώριση ως συντάξιµων 5 χρόνων σπουδών των καθηγητών  
• η κύρια σύνταξη να υπολογίζεται στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το µήνα 

αποχώρησης του εκπαιδευτικού 
• πλήρη ιατροφαρµακευτική και υγειονοµική περίθαλψη (οδοντιατρική περίθαλψη, οπτικά κ.ά.) 
• διατήρηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου ως προς τους φορείς χορήγησης της κύριας 

σύνταξης, της επικουρικής, των µερισµάτων και του «εφάπαξ». 



• κατάργηση της διάταξης (ν. 3149/03, άρ. 13, παρ. 20, εδ. α΄) που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση 
των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

• η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια (χωρίς εξαγορά) ως  χρόνος υπηρεσίας 
τόσο για την κύρια σύνταξη και για όσους θεµελιώνουν  συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά τις 31-
12-1997, όσο και για τα υπόλοιπα  ταµεία 

• λειτουργία κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εκπαιδευτικών.  

∆) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Η θεσµοθέτηση και λειτουργία ενός σύγχρονου συστήµατος αρχικής εκπαίδευσης και 

συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών παραµένει πρώτιστο ζητούµενο για την ελληνική 
εκπαίδευση.  
∆ιεκδικούµε: 

 Την καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης τουλάχιστον 4.000 καθηγητών µε ταυτόχρονη απαλλαγή 
τους από τα διδακτικά καθήκοντα. Αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε την ουσιαστική 
συµβολή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, να είναι καθολική και περιοδική και να  
χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε την συµβολή κονδυλίων και από το 2ο 
ΕΠΕΑΕΚ.   

 Ουσιαστική παιδαγωγική εκπαίδευση  και κατάρτιση για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών 
µε βάση τις προτάσεις του κλάδου µας για το θέµα (Απόφαση 8ου Συνεδρίου ΟΛΜΕ, 1997).  

 
 Ε) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 Ένα από τα βασικά αιτήµατα του κλάδου µας είναι να σταµατήσει η εργασιακή οµηρία των 
αναπληρωτών, να αποκτήσουν µόνιµη και σταθερή εργασία όλοι οι αναπληρωτές συνάδελφοι, να 
καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών από αναπληρωτές και 
ωροµίσθιους. Παρά το γεγονός ότι µε το συνεχή αγώνα της οµοσπονδίας µας εφέτος περιορίστηκε 
αισθητά το φαινόµενο της µαζικής πρόσληψης ωροµισθίων, δεν αποφεύχθηκαν τελικά οι προσλήψεις 
ωροµισθίων και µάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις µε κατάτµηση κενών, παρά τις περί του αντιθέτου 
δεσµεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. Οι εξαγγελίες του ΥΠΕΠΘ για διαφάνεια στις 
προσλήψεις δεν έχουν ακόµα υλοποιηθεί, τόσο όσον αφορά τη συγκρότηση επιτροπής διαφάνειας µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων της ΟΛΜΕ όσο και την υλοποίηση της πλήρους διαφάνειας και του ελέγχου των 
σχετικών πινάκων από το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών, όπως συµβαίνει στην περίπτωση 
των εκπαιδευτικών των µουσικών σχολείων. Στην περίπτωση αυτή το ΥΠΕΠΘ αρνείται ακόµη και 
σήµερα να παραδώσει τους σχετικούς καταλόγους υποψηφίων αναπληρωτών που συνέταξε η 
καλλιτεχνική επιτροπή, προφασιζόµενη ότι οι αξιολογικοί πίνακες περιλαµβάνουν ευαίσθητα προσωπικά 
δεδοµένα! 

 ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 
• Άµεση µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών που συµπλήρωσαν  18µηνη προϋπηρεσία στις 30-

6-2004, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη το είδος των συµβάσεων (αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), ο 
αριθµός των συµβάσεων, το χρονικό διάστηµα διακοπής των συµβάσεων καθώς  και  αν αυτές 
είναι διαδοχικές ή όχι. Στη ρύθµιση αυτή να συµπεριληφθούν όλοι οι κλάδοι και όλες οι 
ειδικότητες των εκπαιδευτικών µε βάση µόνο την προϋπηρεσία τους. 

• Κατάργηση της εργασιακής σχέσης του ωροµισθίου και σε κάθε περίπτωση καµία πρόσληψη 
ωροµισθίων καθηγητών σε πλήρη κενά. 

• Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στους αναπληρωτές, 12µηνη 
σύµβαση εργασίας. 

• Να συσταθεί επιτροπή διαφάνειας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της ΟΛΜΕ, που να λειτουργεί 
σε µόνιµη βάση, για τον έλεγχο των διορισµών αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών, και να 
δίνονται στην ΟΛΜΕ όλα τα στοιχεία που αφορούν τους πίνακες αναπληρωτών και τους διορισµούς. 

 
ΣΤ) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  

Η οµοσπονδία µας αντιτάχθηκε στο αυταρχικό πλαίσιο που δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια 
στην εκπαίδευση, στις διαδικασίες επιλογής των ανώτερων στελεχών της, και ιδιαίτερα στις διατάξεις 
που αφορούσαν την τοποθέτηση «προσωρινών» δ/ντών και προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης. 

Απαιτήσαµε και συνεχίζουµε να διεκδικούµε την άµεση διαµόρφωση και εφαρµογή θεσµικού 
πλαισίου επιλογής των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις αρχές της 



αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας. ∆ηλώνουµε πως θα αντιδράσουµε σε 
περίπτωση  παράτασης της θητείας των προσωρινών προϊσταµένων πέραν της 31-8-2005. 

Είµαστε αποφασισµένοι να υπερασπίσουµε, µαζί µε την εκπαιδευτική κοινότητα, τη 
∆ηµοκρατία στο σχολείο και τα κατακτηµένα εργασιακά µας δικαιώµατα. ∆εν θα επιτρέψουµε σε 
καµιά περίπτωση να µετατραπεί το σχολείο σε χώρο χειραγώγησης και πειθαναγκασµού εκπαιδευτικών 
και µαθητών.  

Απαιτούµε την κατάργηση της σχετικής Υ.Α. («καθηκοντολόγιο») που αναφέρεται στα καθήκοντα 
και τις αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης.  
 Απαιτούµε σεβασµό στα εργασιακά µας δικαιώµατα και πλήρη παιδαγωγική ελευθερία και 
δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση όλου του πλαισίου µε το οποίο επιχειρείται να χειραγωγηθεί ο 
εκπαιδευτικός. Είµαστε αντίθετοι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων µέσω της αξιολόγησης 
των σχολικών µονάδων.  
 Ζητάµε να τροποποιηθεί το Π.∆. 1/2003 για  τα Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΠΥΣ∆Ε, ΑΠΥΣ∆Ε, 
ΚΥΣ∆Ε) και να γίνουν δεκτές οι σχετικές προτάσεις του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. Στις εκλογικές διαδικασίες για 
την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των καθηγητών δικαίωµα  συµµετοχής να έχουν τα οικονοµικά 
τακτοποιηµένα µέλη των ΕΛΜΕ. 

 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΟΥΜΕ 
• Aύξηση της χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης στο 5% επί του AEΠ το 2005. 

Aύξηση 25% στις αποδοχές µας. Χορήγηση των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς.  
Μη σύνδεση του µισθού και βαθµού µε την απόδοση – αξιολόγηση.  
Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το   
ωροµίσθιο και την αµοιβή για υπερωριακή απασχόληση. 

• ∆ιορισµός όλων των αναπληρωτών που είχαν 18 µήνες δηµόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία 
στις 30 Iουνίου 2004. Κατάργηση  της εργασιακής  σχέσης  του ωροµισθίου. 

• Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής ∆ηµόσιας και ∆ωρεάν εκπαίδευσης. Ουσιαστική   
αντισταθµιστική εκπαίδευση. Εξασφάλιση χρηµατοδότησης (για ενισχυτική, Π.∆.Σ, 
υπερωρίες κ.λπ.)  και  αναθεώρηση της Υπουργικής Απόφασης  για την Π.∆.Σ.  

• Άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ µε βάση τις αρχές που έχει υιοθετήσει η 
ΟΛΜΕ (απόφαση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ  της 6-10-2004). 

• Άµεση  καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης µε ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά 
καθήκοντα.  

• Άµεση διαµόρφωση και εφαρµογή θεσµικού πλαισίου επιλογής των διευθυντικών στελεχών 
της εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και  της 
αντικειµενικότητας. Καµιά παράταση της θητείας των προσωρινών διευθυντών 
εκπαίδευσης και προϊσταµένων γραφείων.  

• 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  Λυκείων. 

• Πλήρης σύνταξη µε 30 χρόνια υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη ρεαλιστική  πρόταση της 
Οµοσπονδίας µας. 

 
 
 
ΠPOΓPAMMA ∆PAΣHΣ 
 

     Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε απόφασή του άνοιξε τον κύκλο των γενικών συνελεύσεων των 
ΕΛΜΕ του κλάδου µας, ώστε όλοι µαζί οι εκπαιδευτικοί να συζητήσουµε τα προβλήµατα του 
κλάδου µας και της εκπαίδευσης υπό το φως των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων που έχουν 
συντελεστεί.  
 ∆ώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στην προετοιµασία αυτών των συνελεύσεων, µε περιοδείες των 
µελών του ∆.Σ. σε όλες  τις EΛME της χώρας, µε ουσιαστικές περιφερειακές συσκέψεις 
υποστηρικτικές των Γ.Σ,, µε αξιοποίηση των MME σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, µε συγκεντρώσεις 
και αγωνιστικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις κ.λπ., Ο στόχος ήταν και είναι να δοθεί η δυνατότητα σε 
όλους συναδέλφους να συνειδητοποιήσουν την κρισιµότητα των προβληµάτων της δηµόσιας 
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, στο πλαίσιο κυρίως των 



περιφερειακών συσκέψεων, εργάστηκαν συστηµατικά για την ευαισθητοποίηση, απέναντι στις 
προκλήσεις, τα προτάγµατα και τις απαιτήσεις της σηµερινής συγκυρίας, όχι µόνον του συνόλου των 
συναδέλφων αλλά και της κοινής γνώµης, ευρύτερα. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και θα ενταθεί 
και το επόµενο διάστηµα. 
 Ασφαλώς, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούµαστε να υπερασπιστούµε την επαγγελµατική 
και κοινωνική µας αξιοπρέπεια δεν είναι ιδεώδεις. Είναι αναγκαίο, όµως, να  αντιµετωπίσουµε µε τόλµη 
και αποφασιστικότητα τη σηµερινή δύσκολη κατάσταση, ξεπερνώντας τον εφησυχασµό, την αδράνεια 
και την παθητικότητα, αν θέλουµε να εξασφαλίσουµε στοιχειώδεις προοπτικές για το συλλογικό µας 
µέλλον. 
 Η περίοδος χάριτος και ανοχής έληξε. ∆εν υπάρχουν για κανέναν περιθώρια για ατοµικές λύσεις 
και πρόσκαιρα βολέµατα. Ή όλοι µαζί θα δηµιουργήσουµε ένα ισχυρό µορφωτικό, συνδικαλιστικό και 
κοινωνικό ρεύµα, που θα διασφαλίσει τις συλλογικές µας κατακτήσεις, ή θα αποτελµατωθούµε στην 
αδράνεια και τη µοιρολατρία. Τρίτος δρόµος δεν υπάρχει.. 
 Με αυτή την προοπτική  επιδιώξαµε και θα συνεχίσουµε να επιδιώκουµε το συντονισµό κοινών 
δράσεων και παρεµβάσεων σε συνεργασία µε τις  άλλες εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και τους γονείς, την 
Α∆Ε∆Υ, καθώς και άλλους κοινωνικούς φορείς και Οργανώσεις. 
 
 Το ∆Σ της ΟΛΜΕ προτείνει τις παρακάτω κινητοποιήσεις: 

• Στάση Εργασίας στις 17 Μάρτη 2005, τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις 3 
πρώτες του απογευµατινού, στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Α∆Ε∆Υ,  για τη 
διευκόλυνση της συµµετοχής των συναδέλφων στα συλλαλητήρια.  

• 48ωρη απεργία την Πέµπτη 31 Μάρτη και την Παρασκευή 1 Απρίλη 2005. 
• Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες µεγάλες 

πόλεις σε συντονισµό µε τις άλλες εκπαιδευτικές οµοσπονδίες την Πέµπτη 31 Μάρτη. 
• Νέες ΓΣ των ΕΛΜΕ, µετά από εισήγηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ, από 5 µέχρι 8 Απρίλη, και Γ.Σ. 

των Προέδρων των ΕΛΜΕ το Σάββατο 9 Απρίλη για να αποφασίσουµε την κλιµάκωση και 
ένταση των κινητοποιήσεων του κλάδου µας. 

• Συµµετέχουµε στο αντιπολεµικό πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη στις 12 το 
µεσηµέρι στο Σύνταγµα. Καλούµε να συµµετάσχουν µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. 

• Συµµετέχουµε στην Πανευρωπαϊκή Εβδοµάδα ∆ράσης για την Εκπαίδευση (9-14 Μάη). 
 

 Είναι αυτονόητο ότι, εάν  υπάρξουν εξελίξεις σε θέµατα που συνδέονται µε τα εργασιακά 
µας δικαιώµατα ή οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά για τον κλάδο µας ζητήµατα, αυτά θα εκτιµηθούν 
αµέσως από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και θα συγκληθούν Γ.Σ. των ΕΛΜΕ για να τοποθετηθούµε και να 
λάβουµε αποφάσεις  ως κλάδος.  
 Οι καθηγητές και καθηγήτριες της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τις 
αποφάσεις µας αυτές στέλνουµε µήνυµα προς το ΥΠΕΠΘ και την κυβέρνηση ότι είµαστε 
αποφασισµένοι να αναπτύξουµε δυναµικούς αγώνες το επόµενο διάστηµα για την ικανοποίηση των 
αιτηµάτων µας. Αγώνες που θα έχουν συνέχεια και αποφασιστικότητα, µέχρι να δοθούν θετικές 
απαντήσεις στα αιτήµατά µας. Για να δώσουµε µαζική και δυναµική απάντηση στις 
αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές κυβερνητικές επιλογές και αποφάσεις, για να υπάρξουν θετικές 
απαντήσεις στα δίκαια αιτήµατά µας. 
 

 
Υ.Γ.: Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας θα γίνει την Πέµπτη, 

10/3/05 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 10 π.µ. (Πανεπιστηµίου 52, τηλ: 210 3809611).  
 Παρακαλούνται τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ, να ειδοποιήσουν έγκαιρα το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και µέχρι 
την Παρασκευή, 4/3/05 για την ηµεροµηνία διεξαγωγής των Γ.Σ. προκειµένου να παρευρεθεί, 
εφόσον είναι δυνατόν, εκπρόσωπος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. 
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