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ΠΡΟΣ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 

  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ: 

1. Καταγγέλλει την Κυβέρνηση, επειδή, για άλλη µια φορά , µε τη στάση της και παρά τις 
διακηρύξεις της για το αντίθετο, αρνείται να προσδώσει ουσιαστικό νόηµα και περιεχόµενο 
στις Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις. Ο νόµος 2738/99, τον οποίο ψήφισε η ίδια Κυβέρνηση, 
παραµένει µε δική της αποκλειστικά υπαιτιότητα, ανενεργός. 

2. Η πεποίθησή µας ότι εµπαιζόµαστε από την κυβερνητική πλευρά δεν είναι αυθαίρετη, επειδή 
θεµελιώνεται στα ίδια τα γεγονότα. Οι δύο συναντήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί (1 Νοε. 
2002 και 13 ∆εκ. 2002) µεταξύ του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και “εκπροσώπων της Κυβέρνησης” στο 
πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση και υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Συµφωνίας 
και Σύµβασης δεν τελεσφόρησαν, όχι γιατί οι σχετικές συζητήσεις και οι διαπραγµατεύσεις 
οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, αλλά γιατί η Κυβέρνηση στις συναντήσεις αυτές ήταν απούσα, τόσο 
σε τυπικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Χωρίς δηλαδή την απαραίτητη προετοιµασία και 
απρόθυµη να εµπλακεί στη συζήτηση επί της ουσίας. 

3. Ταυτοχρόνως, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, µας βοµβαρδίζουν κάθε τόσο µε 
διαβεβαιώσεις για το δίκαιο των αιτηµάτων µας, τόσο που µπορεί να πιστέψουµε ότι 
ικανοποιήθηκαν ή ικανοποιούνται “εντός ολίγου” τα οικονοµικά αιτήµατά µας. Συγκεκριµένα, 
µεταξύ των άλλων, ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φλωρίδης δηλώνει στη Βουλή στις 30-
10-2002, ότι: “Βεβαίως, νοµίζω ότι οι συζητήσεις που γίνονται αυτήν την περίοδο µε τους 
εκπαιδευτικούς θα οδηγήσουν σύντοµα σε µία συµφωνία που πιστεύουµε ότι θα βελτιώσει και 
τις αποδοχές τους, γιατί αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Ελπίζω ότι µέσα στο Νοέµβριο θα 
υπάρξει µία κατάληξη µε τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και ότι τα 
πράγµατα θα οδηγηθούν µε θετικό τρόπο και µε συνεννόηση σε ένα καλό αποτέλεσµα.”.Ο 
Υπουργός Παιδείας κ. Ευθυµίου δηλώνει στην εφηµερίδα “Έθνος” στις 10-11-2002 
“θετική αντιµετώπιση για το επίδοµα των 176 ευρώ”. Όµως, ο ίδιος απαντά εγγράφως στη 
Βουλή στις 28-11-2002 ότι το επίδοµα αυτό “εξετάζεται µε το συναρµόδιο Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών στο πλαίσιο των οικονοµικών περιθωρίων του 
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προϋπολογισµού”. Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Γκεσούλης δηλώνει στην εφηµερίδα 
“Αγγελιοφόρος” της Θεσσαλονίκης: “ότι το υπουργείο Παιδείας ετοιµάζει “µιαν έκπληξη” 
στο οικονοµικό των καθηγητών”. 

4. Εµείς οι καθηγητές αγωνιστήκαµε για την καθιέρωση πραγµατικών Συλλογικών 
∆ιαπραγµατεύσεων και θα αγωνισθούµε, ανυποχώρητα, ώστε να καταστούν ουσιαστικός 
θεσµός που θα είναι σεβαστός από όλους. Προχωρούµε στην πραγµατοποίηση 
Πανελλαδικής 3ωρης στάσης εργασίας στις 20 Ιανουαρίου 2003 ως µια, καταρχήν, 
αντίδραση στην άρνηση της κυβέρνησης όχι µόνο να ικανοποιήσει αλλά και να συζητήσει 
τα αιτήµατά µας, όπως αυτά έχουν υποβληθεί µε το σχετικό έγγραφό µας. 

Μεταξύ των αιτηµάτων αυτών προτάσσονται τα εξής: 

α. Αύξηση των αποδοχών (ακαθαρίστων) σε ποσοστό 25% των σηµερινών από 
1ης /1ου /2002. Στην ικανοποίηση αυτής της διεκδίκησης θα συµβάλουν:  

- η αύξηση των βασικών αποδοχών  

- η αύξηση του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης κατά 146, 74 Ευρώ (50.000 δρχ.) 
τουλάχιστον.  

β. Αναδροµική χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος και στους δύο συζύγους 

γ. Ουσιαστική αύξηση του οικογενειακού επιδόµατος  

Παραλλήλως, διεκδικούµε τη χορήγηση και στους εκπαιδευτικούς του επιδόµατος των 
176 Ευρώ (60.000 δρχ.). 

Συνάδελφοι, 

Για την επιτυχία της 3ωρης στάσης εργασίας απαιτείται συντονισµένη και αποτελεσµατική
κινητοποίηση όλων των δυνάµεών µας. Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνουµε απαραίτητη και την
ανάληψη σχετικών από την πλευρά σας πρωτοβουλιών.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα καταβάλει προσπάθεια, ώστε να εκπροσωπηθεί σε συγκεντρώσεις που θα
πραγµατοποιηθούν σε έδρες των Περιφερειών της χώρας στις 20/1/03.  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 

  

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος
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