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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 
 

 Την Κυριακή 13-3-2011 ανακοινώθηκε η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην συγχώνευση ή κατάργηση 1933 σχολικών 
μονάδων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την απόφαση αυτή 
τυπικά και ουσιαστικά η κυβέρνηση κήρυξε σε διωγμό τη δημόσια εκπαίδευση. 
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγχωνεύονται ή καταργούνται 410 σχολικές 
μονάδες σε σύνολο 3185 (1895 Γυμνάσια και 1290 Γενικά Λύκεια) δηλαδή το 13% 
των σχολείων. Από αυτή την απόφαση θα προκύψουν πολύ σοβαρά εκπαιδευτικά και 
εργασιακά προβλήματα όπως ήδη έχουμε εκτιμήσει από την προηγούμενη ΓΣ 
προέδρων ΕΛΜΕ. 

Το Υπουργείο Παιδείας επιβάλλει την πολιτική του ΔΝΤ  στο δημόσιο 
σχολείο. Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν θα ανεχτεί να θυσιάζεται η δημόσια εκπαίδευση 
στην πολιτική της διάλυσης των κοινωνικών αγαθών που επιβάλλει το ΔΝΤ και η 
τρόικα. 

Τα «παιδαγωγικά» κριτήρια που επικαλείται η Υπουργός Παιδείας στην 
πραγματικότητα  είναι μόνο λογιστικά. Όμως η εκπαίδευση δεν είναι αριθμοί. Η 
σχολική ζωή δεν είναι ασκήσεις επί λογιστικού χάρτου στις οποίες επιδίδονται το 
τελευταίο διάστημα  τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και οι διορισμένοι περιφερειακοί 
διευθυντές εκπαίδευσης. 

Καταγγέλλουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τον αδιαφανή 
τρόπο με το οποίο προχώρησε όλη αυτή τη διαδικασία, αγνοώντας στις 
περισσότερες περιπτώσεις την τοπική κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
και τους μαθητές, ακόμα και τις δημοτικές αρχές, όπως αυτό ρητά προβλέπεται και 
από την ισχύουσα νομοθεσία (ν.1566/85). Είναι χαρακτηριστικό πως στο μεγαλύτερο 
Δήμο της χώρας, την Αθήνα όπου 36 σχολεία συγχωνεύονται ή καταργούνται δεν 
ολοκληρώθηκε καν η συζήτηση στο Δημοτικό της Συμβούλιο!! Ο οδοστρωτήρας 
αυτής της πολιτικής έφτασε στο σημείο να καταργεί σε ορισμένες περιοχές πάνω από 
το 30% ή και το 40% των σχολείων (π.χ. Σέρρες, Καρδίτσα, Πρέβεζα, Τρίκαλα). 

 
Στο γενικό πολιτικό πεδίο, το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας που 

επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο από το κυρίαρχο χρηματοπιστωτικό Κεφάλαιο, 
αποτελεί τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολυθεί μεταπολεμικά ενάντια στους 
εργαζόμενους της χώρας μας. 

Η κυβέρνηση της χώρας μας συνυπογράφοντας αυτό το Σύμφωνο μας οδηγεί 
από τη λιτότητα του Μνημονίου στη διαρκή λιτότητα. 

Οι εργαζόμενοι της χώρας μας όπως και των άλλων αδύναμων και χρεωμένων 
χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης οδηγούνται στο όνομα της μείωσης του 
δημοσίου χρέους και των ελλειμμάτων που το ίδιο το Κεφάλαιο δημιούργησε, 
σιδεροδέσμιοι σε μια βίαιη φτωχοποίηση όπου θα κυριαρχούν οι τριτοκοσμικοί 
μισθοί, η πλήρης ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η ανατροπή των 
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συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και τα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, ως αποτέλεσμα 
των πολιτικών της λιτότητας. 

Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η εκποίηση 
δημόσιας περιουσίας αμύθητης κοινωνικής και οικονομικής αξίας αντί 50 δις. € και η 
εφαρμογή μονίμως μνημονιακών πολιτικών που θα «συνταγματοποιηθούν»- 
νομοθετηθούν ως αντάλλαγμα για την επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου και 
τη μικρή μείωση του επιτοκίου είναι όχι μόνο βαρύτατες και απαράδεκτες αλλά 
επιτείνουν τα καταστροφικά αδιέξοδα της οικονομίας και εξασφαλίζουν την συνέχιση 
της πολιτικής αφαίρεσης εισοδημάτων και δικαιωμάτων από τους εργαζόμενους.    

Με το «μνημόνιο 4» προβλέπεται η ενεργοποίηση της «ειδικής ομάδας 
εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου 
εκπαιδευτικού συστήματος και της αποτελεσματικότερης χρήσης πόρων» που 
προβλέπονταν και στο «μνημόνιο 3». Έτσι η ελληνική εκπαίδευση τίθεται 
ουσιαστικά και τυπικά υπό την κηδεμονία του ΔΝΤ μιας και θα πρέπει το 
Υπουργείο Παιδείας να υλοποιεί τις προτάσεις της ειδικής ομάδας και αυτό θα 
ελέγχεται από την τρόικα!! (μνημόνιο  4). Έτσι πλέον οι αποφάσεις για τη 
λειτουργία της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων θα λαμβάνονται με αυστηρώς 
λογιστικά κριτήρια έχοντας ως δηλωμένο στόχο το «φτηνό σχολείο». Με το «νέο 
σχολείο της αγοράς» πρέπει να υπάρξει με κάθε τρόπο εξοικονόμηση κόστους, 
οικονομίες κλίμακας και αναζήτηση των φθηνότερων λύσεων αδιαφορώντας για τις 
σοβαρές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις 
δραματικά μειωμένες δαπάνες για την παιδεία για το 2011 (2,75 % του ΑΕΠ). 

Με τις αλλαγές στο επίπεδο Σχολικής Μονάδας που προτείνονται, το 
Υπουργείο σχεδιάζει να μετατρέψει τους Δ/ντές σε μάνατζερ αποσπασμένους από 
το σύλλογο διδασκόντων, που θα ελέγχουν και θα καθορίζουν σχεδόν τα πάντα 
μέσω της αυτοαξιολόγησης. Επιδιώκει να καταργήσει τη συλλογικότητα και το 
δημοκρατικό τρόπο λήψης των αποφάσεων στους συλλόγους διδασκόντων, να 
περιορίσει τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, να αυξήσει το διδακτικό 
ωράριο των εκπαιδευτικών,  να περάσει την αντίληψη (μέσω της αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας) ότι ο εκπαιδευτικός 
φέρει τις βασικότερες ευθύνες για τα δεινά της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Η Κυβέρνηση επιδιώκει μέσα από τη θεσμοθέτηση ενός νέου μισθολογίου 
στο δημόσιο τομέα να περικόψει ακόμα περισσότερο  τις αμοιβές μας, μέσω της 
κατάργησης των επιδομάτων και  της σύνδεσης μισθού με την «απόδοση». 

Νέα μείωση των συντάξεών μας σχεδιάζεται με την νομοθετική παρέμβαση 
της κυβέρνησης στην επικουρική ασφάλιση μέχρι 30-6-11 όπως προβλέπεται από το 
μνημόνιο. Η Κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται να επιχορηγήσει τα επικουρικά μας  
ταμεία, αλλά  τα οδηγεί με την πολιτική της στη διάλυση και την κατάργηση. 

Η υγειονομική μας περίθαλψη υποβαθμίζεται συνέχεια. Ο ΟΠΑΔ, δεν 
καλύπτει πλέον σειρά ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων και πρέπει να 
τις πληρώνουμε οι ίδιοι. Αποτέλεσμα της οικονομικής κατάστασης του οργανισμού 
είναι σε αρκετές περιπτώσεις να πληρώνουμε ακόμα και τα φάρμακα. 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
(με βάση το πλαίσιο που εγκρίθηκε στη ΓΣ των προέδρων 5-1-2011) 

1. Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ 
ή στο 15% του Κρατικού Προϋπολογισμού. Όχι στις δραματικές περικοπές του 
νέου προϋπολογισμού για την παιδεία. Όχι στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις 
σχολείων. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Όχι στις νέες περικοπές των μισθών μας που ετοιμάζει με 
την προώθηση του μισθολογίου στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου μνημονίου. 
Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι με τους οποίους έγιναν περικοπές στους μισθούς 
μας. Γνήσιες και ουσιαστικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με 
ενσωμάτωση των γενικών επιδομάτων στο βασικό, ώστε ο μισθός του 
νεοδιόριστου να διαμορφωθεί στα 1.400 ευρώ καθαρά, με αναλογικές αυξήσεις 
στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη. 
Διπλασιασμός και σύνδεση (ως ποσοστό) της ωρομίσθιας αποζημίωσης με τις 
συνολικές αποδοχές του εκπαιδευτικού. Άμεση καταβολή της ειδικής παροχής 
των 176 € και του συνόλου των αναδρομικών για όλους και ενσωμάτωσή της στο 
βασικό μισθό. 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ: Να καταργηθεί ο νόμος 3865/10 με 
τον οποίο αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για σύνταξη και μειώθηκαν οι συντάξεις. 
Όχι στο ξεθεμελίωμα του ασφαλιστικού συστήματος. Κατάργηση των 
αντιασφαλιστικών νόμων «Σιούφα», «Ρέππα», «Πετραλιά». Πλήρης σύνταξη με 
30 χρόνια εργασίας χωρίς όριο ηλικίας. Ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών ταμείων ΤΩΡΑ, και ιδιαίτερα του ΤΠΔΥ και του ΟΠΑΔ, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους.  
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: Να καταργηθεί ο νέος νόμος του Υπουργείου Παιδείας 
(«πολυνομοσχέδιο»-ν.3948/10). Σταθερή και μόνιμη εργασία στην εκπαίδευση. 
Κατάργηση ΑΜΕΣΑ του θεσμού του ωρομισθίου και του αναπληρωτή μερικού 
ωραρίου. Είμαστε αντίθετοι με τις συμβάσεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ, να 
μετατραπούν τώρα σε συμβάσεις κανονικών αναπληρωτών. Να διοριστούν 
άμεσα όλοι οι συνάδελφοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού (ΑΣΕΠ και 
πίνακες προϋπηρεσίας) από το Σεπτέμβρη  του 2010. Να αναγνωριστεί ολόκληρη 
η προϋπηρεσία των αναπληρωτών-ωρομισθίων (και μετά τις 30-6-2010). 
Περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών αυστηρά στις περιπτώσεις 
πραγματικής αναπλήρωσης (όπως και ο ν. 1566/85 ορίζει). 12μηνη σύμβαση για 
τους αναπληρωτές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.  
Κατάργηση του «Καθηκοντολογίου». Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση των 
εκπαιδευτικών. Όχι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω της 
αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Όχι στο θεσμό του μέντορα. 
Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό 
καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις 
θέσεις της ΟΛΜΕ.   
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: Δημόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά 
δωρεάν Εκπαίδευση. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καμία επιβάρυνση στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό για μόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών /-τριών.  
Νομοθετική ρύθμιση τώρα για ανώτατο όριο μαθητών/-τριών στο τμήμα το 25, 
20 στις κατευθύνσεις και την ΤΕΕ και 10 μαθητές ανά καθηγητή  στα 
εργαστήρια.  
Να καταργηθεί ο κλειστός αριθμός εισακτέων για την πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Να ανοίξουν τα Πανεπιστήμια σε όλα τα παιδιά.  
Διαφωνούμε κατηγορηματικά με οποιαδήποτε κατεύθυνση περιφερειακής 
οργάνωσης της εκπαίδευσης (σε διορισμούς, διαχείριση προσωπικού, αναλυτικά 
προγράμματα κ.λπ.). Όχι στα μέτρα που προωθούν την ιδιωτικοποίηση στη 
δημόσια εκπαίδευση. 
Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με 
τις προτάσεις της ΟΛΜΕ, όπως: υπαγωγή στο Υπ. Παιδείας όλων των σχολικών 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


μονάδων που προσφέρουν σήμερα δευτεροβάθμια τεχνικο-επαγγελματική 
εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία, μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης. 
5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Καθιέρωση ετήσιας περιοδικής επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών με την ευθύνη των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και με απαλλαγή από τα διδακτικά 
καθήκοντα.  
 
Αιχμές αιτημάτων 
• Να ακυρωθούν όλα τα μέτρα που περικόπτουν τους μισθούς μας και τις 
συντάξεις. Όχι στο μισθολόγιο των νέων περικοπών. 1400 € οι καθαρές 
αποδοχές του νεοδιόριστου με αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα 
μισθολογικά κλιμάκια. 30 χρόνια πλήρη σύνταξη. 

• Όχι στην καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Υπογραφή 
κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και 
τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της 
ΟΛΜΕ.  

• Όχι στις περικοπές στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. 
Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ ή 
στο 15% του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

• Να αποσυρθεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις – 
καταργήσεις σχολικών μονάδων. 

• Άμεση οικονομική στήριξη των ασφαλιστικών μας ταμείων και του ΟΠΑΔ.  
 
 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
Σε συνέχεια της απόφασης της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ στις  05-01-2011, 

και επαναλαμβάνοντας πως ισχύουν όλες οι εκτιμήσεις που κάναμε σε αυτή, το Δ.Σ. 
της ΟΛΜΕ καταθέτει στις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ το ακόλουθο πρόγραμμα Δράσης: 

 
• 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 30-03-2011 (σε συνεννόηση με 

ΔΟΕ) με προσθήκη στα αιτήματα αιχμής : να αποσυρθεί η απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών 
μονάδων  

• Εξουσιοδότηση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, σε περίπτωση που 
κατατεθεί νομοσχέδιο που θίγει τις αμοιβές των εκπαιδευτικών ή τα 
ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα. 

• Νέα ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ αμέσως μετά,  για κλιμάκωση των 
κινητοποιήσεων, με ποικίλες μορφές δράσης  

• Επιδιώκουμε τον συντονισμό με άλλες ομοσπονδίες του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. 

 
Παράλληλα αποφασίσθηκαν και υλοποιούνται άμεσα τα παρακάτω:: 

• Πραγματοποίηση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές 
Δ/νσεις Εκπ/σης και τις ΔΔΕ όλης της χώρας, την Παρασκευή 18-03-
2011 και ώρα 12:30 μμ για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών 
μονάδων. Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν το 
ΔΣ της ΟΛΜΕ κηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας (12-2μμ για τον πρωινό 
κύκλο και 2-4μμ για τον απογευματινό κύκλο). 

• Να αναρτηθούν μαύρες σημαίες και πανό διαμαρτυρίας στα σχολεία 
που συγχωνεύονται ή καταργούνται. 
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• Να ζητηθεί από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ κήρυξη απεργίας  (με ενδεικτική 
ημερομηνία στις 13-04-2011) καθώς και απογευματινό συλλαλητήριο 
πριν τη σύνοδο κορυφής στις 25 Μαρτίου  

• Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα καταγγείλει στις διεθνείς οργανώσεις των 
εκπαιδευτικών την απόφαση του Υπουργείου Παιδεία για την συγχώνευση 
– κατάργηση 1933 σχολείων. 

 
 

 
 

Υ.Γ.  
Η Γ.Σ. των Προέδρων ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΕLEKTRA 

PALACE (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, κοντά στο Σύνταγμα, Αθήνα) το Σάββατο 
19-03-2011 και ώρα 10 πμ. 
Ο κατάλογος ομιλητών θα ξεκινήσει από την επαρχία. 
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