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 (σηµ.: ο απολογισµός της περιόδου αυτής υπερψηφίστηκε στην τακτική γενική συνέλευση 
(µετασυνεδριακή, Ιούνιος 2008) 

 
∆ιεθνής κοινωνική-πολιτική συγκυρία, ενδεικτικά 

Στο ντοκουµέντο της απόφασης του13ου Συνεδρίου µας τονίζονταν, µεταξύ άλλων, 
και τα εξής: «Η επίθεση του νεοφιλελευθερισµού στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσµο 
κλιµακώνεται. Σε παγκόσµιο επίπεδο η ανισότητα, η φτώχεια, η αύξηση της εκµετάλλευσης, 
οι πολεµικές επεµβάσεις, η οικολογική καταστροφή είναι οι συνέπειες µιας νέας 
βαρβαρότητας, που επικαθορίζουν η κυριαρχία των ΗΠΑ, των υπερεθνικών µονοπωλίων, του 
ΟΟΣΑ και του ∆.Ν.Τ.  

Στην Ευρώπη ο ανταγωνισµός αναγορεύεται σε κυρίαρχο στόχο και, για να 
προωθηθεί, δίνεται βάρος στις διαρθρωτικές πολιτικές (απελευθερώσεις αγορών, 
ιδιωτικοποιήσεις, πολιτικές αγοράς εργασίας), αφού η δηµοσιονοµική και η νοµισµατική 
πολιτική θεωρούνται «κλειδωµένες». Η στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί το σύγχρονο 
εργαλείο αντεργατικών αναδιαρθρώσεων, ώστε να αποδοµηθεί ό,τι απέµεινε από το 
κοινωνικό µοντέλο, το πρότυπο απασχόλησης καθώς και το ρυθµιστικό πλαίσιο προστασίας 
της εργασίας, και να διασφαλιστεί φτηνή εργατική δύναµη για το κεφάλαιο. Η επίθεση 
επεκτείνεται και στα ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες».  

Εν τω µεταξύ «…ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι γενικές 
κατευθυντήριες γραµµές της λεγόµενης «ευέλικτης ασφάλειας» (flexicurity). Άµεσο στόχο 
των ρυθµίσεων αυτών αποτελεί η διεύρυνση των ευέλικτων µορφών  εργασίας, που θα 
συνοδεύονται από ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώµατα µε παράλληλη υπόσκαψη των 
ΣΣΕ και κυρίως των όποιων όρων προστασίας από τις απολύσεις». 

Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών στρατηγικών, που έχουν επιβάλει το κεφάλαιο και 
οι ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, µπορούµε να κατανοήσουµε εξελίξεις και γεγονότα στην 
παγκόσµια σκηνή όπως είναι π.χ. η ασταµάτητη άνοδος των τιµών του αργού πετρελαίου στις 
διεθνείς αγορές, µε ό,τι το γεγονός αυτό συνεπάγεται για τις ασθενέστερες και περισσότερο 
εξαρτηµένες οικονοµίες, οι νεοψυχροπολεµικές πολιτικές που επιβάλλει ο ανταγωνισµός για 
τη δηµιουργία και τον έλεγχο νέων «ενεργειακών οδών», η επαπειλούµενη και από αυτό το 
λόγο αποσταθεροποίηση ευρύτερων γεωπολιτικών ζωνών και περιοχών, η σοβαρή 
χρηµατοπιστωτική κρίση, ο κίνδυνος διεθνούς οικονοµικής ύφεσης που εξακολουθεί να 
παραµένει «επί θύραις», ο διατροφικός «πόλεµος», η εφαρµογή ολοένα και σε µεγαλύτερη 
κλίµακα σκληρότερων πολιτικών ενάντια στους µετανάστες, η αναθεωρηµένη 
«ευρωσυνθήκη»  και η επιµονή των κυβερνήσεων του συνόλου σχεδόν των κρατών-µελών 
της Ε.Ε. να υπερψηφισθεί µόνο από εθνικά Κοινοβούλια, η συνταξιοδοτική «µεταρρύθµιση» 
Σαρκοζί σε συνδυασµό µε τη δραστική µείωση των θέσεων εργασίας (και στην εκπαίδευση), 
που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί  µαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις και δυναµικές 
λαϊκές αντιδράσεις στη Γαλλία (προηγήθηκαν οι µαζικότατες κινητοποιήσεις στη χώρα µας) 
κ.λ.π.   
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Συµπερασµατικά, οι αιτίες της σύγχρονης καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, 
αποτέλεσµα  της οποίας είναι και η συνεχής επιδείνωση των συνθηκών επιβίωσης στον 
πλανήτη λόγω των µεγάλων κλιµατικών αλλαγών, πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στην 
ακραία υπερσυσσώρευση πλούτου και κεφαλαίου σε ελάχιστα χέρια, στον άνευ ορίων και 
όρων ανταγωνισµό για την αύξηση των κερδών και στην αχαλίνωτη κερδοσκοπία στις 
διεθνείς αγορές. Αυτή η κρίση έρχεται να διαψεύσει παταγωδώς  όλους τους 
νεοφιλελεύθερους µύθους που κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες και να καταδείξει τα 
αδιέξοδα του νεοφιλελευθερισµού και του ίδιου του καπιταλισµού.  ∆υστυχώς, όµως, οι 
κυρίαρχες δυνάµεις του πλανήτη αλλά και της Ευρώπης, αντί να εξάγουν θετικά 
συµπεράσµατα από τα σηµερινά βαθιά κρισιακά φαινόµενα, επιχειρούν να απαντήσουν 
ενισχύοντας τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που τα προκάλεσαν! 

Οι συνέπειες  των διεθνών εξελίξεων στη χώρα µας-εσωτερική συγκυρία. Η 
οικονοµική, φορολογική, εισοδηµατική πολιτική-ασφαλιστικό 

Ένα από τα αποτελέσµατα της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης 
στη χώρα µας είναι η  προώθηση και εφαρµογή,  από τις κυβερνήσεις, αντιδραστικών 
διαρθρωτικών αλλαγών. Κυριότερη έκφρασή τους είναι οι περιβόητες «µεταρρυθµίσεις», οι 
οποίες, µε διάφορα επικοινωνιακά τρυκ, πλασάρονται σαν φιλολαϊκές και προοδευτικές τοµές 
στο κοινωνικό και οικονοµικό  µας σύστηµα! 

  Σ΄ αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση επέµεινε και επιµένει να χρησιµοποιεί ως κύριες 
αιχµές της πολιτικής της την  ιδιωτικοποίηση στρατηγικού χαρακτήρα δηµόσιων 
επιχειρήσεων και  κοινωφελών οργανισµών και την εµπορευµατοποίηση κοινωνικών 
αγαθών (Παιδεία-άρθρο 16 του Συντάγµατος Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση-νόµος 
«Πετραλιά»). Οι  Σ∆ΙΤ, η παράδοση  της δηµόσιας εκπαίδευσης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
η πώληση  κερδοφόρων τοµέων των µεγαλύτερων λιµανιών της χώρας, η ιδιωτικοποίηση 
τραπεζών και της Ολυµπιακής, η «σκανδαλώδης» πώληση και εκχώρηση του µάνατζεντ του 
ΟΤΕ  στη Deutche Telecom (ακολουθεί η ∆ΕΗ) κ.λ.π. αποτελούν την, εν τοις πράγµασι, 
έκφραση και αποτύπωση του κυβερνητικού εγχειρήµατος  των «µεταρρυθµίσεων». Αξίζει 
να σηµειώσουµε ότι σ’ αυτό το «µεταρρυθµιστικό» έργο της η κυβέρνηση επιδίδεται µε  
µεγαλύτερο ακόµη ζήλο,  παρά το γεγονός ότι στις εκλογές του περασµένου Σεπτέµβρη 
αποδυναµώθηκε σοβαρά, αφού διαθέτει πλέον οριακή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο!  

Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να εµπνέεται από τα 
γνωστά «σύµφωνα σταθερότητας» και στηρίζεται σε έναν ακόµη σκληρά  ταξικό κρατικό 
προϋπολογισµό,  όχι µόνο δεν προσελκύει ιδιωτικές «επενδύσεις» αλλά συνεχώς συρρικνώνει 
τις δηµόσιες, προκαλεί παραπέρα µείωση του ρυθµού ανάπτυξης και διευρύνει το δηµόσιο 
χρέος!  

Η άδικη φορολογική πολιτική που εφαρµόζεται συνθλίβει τους εργαζόµενους, τους 
συνταξιούχους και τους κοινωνικά ασθενέστερους, ενώ συνεχίζει να παρέχει προκλητικές 
φοροαπαλλαγές και προνόµια στο κεφάλαιο.  
            Η εισοδηµατική πολιτική (2,5% + 2%), που για άλλη µια φορά υπηρετεί το δόγµα  
της σκληρής, µονόπλευρης, λιτότητας για το λαό - την ίδια στιγµή το τραπεζικό και όχι 
µόνο, κεφάλαιο πραγµατοποιεί απίστευτα υπερκέρδη-,  αποτελεί άλλη µια αιτία σοβαρής 
µείωσης των εισοδηµάτων των εργαζόµενων, των χαµηλόµισθων και των 
µικροσυνταξιούχων. Οι «αυξήσεις» για το 2008 δεν υπερβαίνουν, µεσοσταθµικά, το 3,1%, ο 
πληθωρισµός καλπάζει µε ρυθµούς που προσεγγίζουν το 5% και η κυβέρνηση δε µπορεί (ή 
δε θέλει) να σταµατήσει την ξέφρενη κούρσα της ακρίβειας ( µόνο στα βασικά είδη 
ανάγκης οι αυξήσεις κυµαίνονται από 22% έως 30%)!  
           Όλα τα παραπάνω σε συνάρτηση µε την υψηλή ανεργία, που πλήττει κυρίως τους 
νέους, την απορύθµιση-αποδόµηση των εργασιακών σχέσεων και την αναίρεση του 
κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος διαµορφώνουν ένα ζοφερό τοπίο, 
µε κύριο χαρακτηριστικό του τη συνεχή διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.  
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         Συµπερασµατικά, στην παρούσα, ιδιαίτερα, συγκυρία, οι εργαζόµενοι και οι 
κοινωνικά αδύναµοι δέχονται από την κυβερνητική πολιτική  µια πρωτόγνωρη επίθεση, 
συνέπεια της οποίας είναι  να χειροτερεύει συνεχώς η θέση τους! 

Ως προς το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό ζήτηµα, ειδικότερα, η κυβέρνηση, παρά 
τις αντιδράσεις των εργαζοµένων, προχώρησε στην κατάθεση και ψήφιση µε συνοπτικές 
διαδικασίες του νέου αντιασφαλιστικού νόµου. Πρόκειται για ένα νόµο οδοστρωτήρα που 
σχεδιάστηκε για να  ισοπεδώσει τα ασφαλιστικά δικαιώµατά µας. Όσα δηλαδή έχουν 
αποµείνει µετά τις αντιασφαλιστικές επιλογές των νόµων Σιούφα και Ρέππα.   

Ο περιβόητος αυτός νόµος δεν διασφαλίζει, φυσικά,  βιωσιµότητα στα 
ασφαλιστικά ταµεία, αφού δεν αντιµετωπίζει τις αιτίες των πραγµατικών προβληµάτων της 
Κοινωνικής Ασφάλισης (κλοπή δεκάδων δις αποθεµατικών, εισφοροδιαφυγή, 
εισφοροαπαλλαγή, ελαστικές εργασιακές σχέσεις κλπ). 

Με τις ρυθµίσεις του νόµου: 
• Ενοποιούνται υποχρεωτικά τα Ταµεία Κύριας Ασφάλισης και περιορίζονται οι παροχές 

προοπτικά προς τους ασφαλισµένους στο χαµηλότερο επίπεδο. 
• Ενοποιούνται τα Ταµεία Επικουρικής Σύνταξης και περιορίζονται οι επικουρικές 

συντάξεις στο 20%. 
• Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες, τους νέους εργαζόµενους, τους 

εργαζόµενους στα Β.Α.Ε. και ιδιαίτερα για τις µητέρες. 
• Μειώνονται σε βαθµό απαγορευτικό οι πρόωρες συντάξεις για τους ασφαλισµένους. 
• Μεταφέρεται και πάλι το κόστος της Κοινωνικής Ασφάλισης στις πλάτες των 

ασφαλισµένων. 
Συµπερασµατικά: 

            Οι παραπάνω αντιασφαλιστικές επιλογές χειροτερεύουν ακόµη περισσότερο  το 
προϋφιστάµενο  ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό status και τα δικαιώµατα όλων των 
ασφαλισµένων. 
           Θίγουν όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων, ανεξάρτητα από χρόνο πρόσληψης και 
από φορέα ασφάλισης. 
          Θίγουν και τους εκπαιδευτικούς, αµέσως ή εµµέσως, όπως και όλους τους 
εργαζόµενους στο δηµόσιο, επειδή ο νέος αντιασφαλιστικός νόµος θέτει τις γενικές αρχές και 
τις προϋποθέσεις για συνολικότερες αρνητικές και επώδυνες αλλαγές στο ασφαλιστικό 
σύστηµα. ∆εν αποτελεί, εποµένως, εικοτολογία η εκτίµησή µας, ότι η κυβέρνηση, µε βάση τις 
παραπάνω  νέες ρυθµίσεις, θα καταθέσει και νέο νοµοσχέδιο το επόµενο χρονικό διάστηµα. 
        Γι’ αυτό είναι επιβεβληµένη η αγωνιστική ετοιµότητά µας. Για να  διασφαλίσουµε 
δηλαδή τον δηµόσιο, καθολικό και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού µας 
συστήµατος. Για να ακυρώσουµε τις  υφιστάµενες  αντιασφαλιστικές  ρυθµίσεις και για 
να αποτρέψουµε τα επαπειλούµενα και  περισσότερο επώδυνα µέτρα.   

Εκπαιδευτική πολιτική 
Η κυβέρνηση,  έχοντας βάλει στο στόχαστρό της τη δηµόσια εκπαίδευση, όχι µόνο 

επέδειξε συνέπεια στην ασυνέπειά της, µειώνοντας για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά τις 
εκπαιδευτικές δαπάνες, αλλά  επέµεινε και κατά το προηγούµενο 12µηνο στην εφαρµογή 
των αντιεκπαιδευτικών νόµων που ψήφισε (νέα δοµή στην ΤΕΕ, επιλογή στελεχών 
εκπαίδευσης, νόµος – πλαίσιο για τα ΑΕΙ, εκχώρηση της προσχολικής αγωγής στους 
∆ήµους και τους ιδιώτες). Παράλληλα, ετοιµάζεται να προωθήσει νέα, ακόµη πιο 
αντιδραστικά νοµοσχέδια, που θα αφορούν και στις τρεις βαθµίδες της. 

Έτσι, οι αναδιαρθρώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζονται και κλιµακώνονται. 
Είναι γνωστό ότι προωθείται το επόµενο διάστηµα ο «Καποδίστριας 2». Ανεξάρτητα από 
την ονοµασία της η κλιµάκωση της επιχείρησης «αποκέντρωση» σηµατοδοτεί, πιθανότατα, 
µια νέα προσπάθεια εισβολής των ιδιωτικών συµφερόντων στο δηµόσιο σχολείο και τη 
βαθύτερη ταξική διαφοροποίησή τους µε τη µεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
σηµαντικού µέρους της ευθύνης για τη χρηµατοδότηση, το σχολικό πρόγραµµα, τη 
λειτουργία και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 
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             Σηµειώνουµε, µεταξύ άλλων, ότι σε συνεντεύξεις του ο Υπουργός Παιδείας έχει 
προαναγγείλει:  
             α) «διάλογο» για την αλλαγή του συστήµατος πρόσβασης στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση µε προφανή στόχο τον  αποπροσανατολισµό από τα κρίσιµα ζητήµατα της 
εκπαίδευσης, την προετοιµασία του εδάφους για νέα ταξικά µέτρα επιλογής, όπως δείχνουν 
τα µέχρι τώρα στοιχεία (πόρισµα ΕΣΥΠ, ΟΚΕ) και την απελευθέρωση της «πρόσβασης» σε 
τίτλους χωρίς αντίκρισµα 
            β) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, για να «µετεξελιχθεί» σε διάκονο και 
υποστηρικτή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής (οι επιλογές διοικητικών και διευθυντικών 
στελεχών έχουν τον ίδιο στόχο–συγκρότηση µηχανισµού ελέγχου και χειραγώγησης). 
            γ) επέκταση των «µεταρρυθµίσεων» στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, που 
προβλέπεται από την έκθεση του ΕΣΥΠ, µετά και την ανανέωση της θητείας του Προέδρου 
του ΕΣΥΠ. 
            δ)  ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας 36/2005 στο εθνικό µας δίκαιο και την 
αναγνώριση ίδιων επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους αποφοίτους των ΚΕΣ. Παράκαµψη, 
ουσιαστικά, του άρθρ. 16 του Συντ. (δηλώσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού) για την 
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων, ως απάντηση στη µαταίωση του κυβερνητικού 
εγχειρήµατος για την αναθεώρηση της παραπάνω συνταγµατικής ρήτρας! 

 Η αντιλαϊκή  κυβερνητική  πολιτική και το συνδικαλιστικό κίνηµα 
 Ο κλάδος µας στο 13ο Συνέδριό µας (Ιούνης 2007), ύστερα  από 10 ολόκληρα χρόνια, 
κατέληξε σε µια ολοκληρωµένη απόφαση σχετικά µε τις θέσεις, τις προτεραιότητες και τις 
γενικές κατευθύνσεις του σχεδιασµού µας για τη διετία 2007-09.   
 Ειδικότερα, η απόφαση αυτή αναφέρεται στις εξελίξεις στην Ευρώπη και στη χώρα 
µας, αναλύει τις πολιτικές που εφαρµόζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας και 
προσδιορίζει τα οικονοµικά, ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά και εκπαιδευτικά αιτήµατα του 
κλάδου.  

 Καλεί, ακόµη, όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν µε το ξεκίνηµα της νέας 
χρονιάς τη συνέχιση του αγώνα µας αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας παραπέρα το 
κεκτηµένο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης. Γιατί ο δρόµος του αγώνα περνάει 
υποχρεωτικά µέσα από τη δηµιουργία ενός πολύµορφου, ενωτικού, ριζοσπαστικού, 
διεκδικητικού εκπαιδευτικού κινήµατος για την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης  σε 
όλες τις βαθµίδες, καθώς και της ποιότητας ζωής και των δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών 
που το υπηρετούν.  

Στο πλαίσιο αυτό, εξουσιοδοτηθήκαµε  από το 13ο Συνέδριο να πάρουµε 
πρωτοβουλία για το συντονισµό όλων των κλαδικών οργανώσεων µε στόχο τη δηµιουργία 
πανεργατικού µετώπου, ικανού να αποκρούσει τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις που 
προωθούνται.  
 Το 13ο Συνέδριο εξέφρασε, επίσης, τη βούληση των εκπαιδευτικών της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη συνέχιση των κοινών, συντονισµένων αγώνων µας, - 
µε την αναγκαία διεύρυνσή   τους και την ενίσχυση  της εσωτερικής µας συσπείρωσης και 
δυναµικής – µε σκοπό την κατάργηση του Νόµου-Πλαισίου για τα ΑΕΙ και για την 
οριστική αποτροπή της αντιδραστικής αναθεώρησης του Συντάγµατος. 

Στο νέο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δόθηκε εντολή από το Συνέδριο του κλάδου µας να 
προετοιµάσει και να οργανώσει  κλαδικούς αγώνες, καθώς και αγώνες στο πλαίσιο της 
κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης και του ευρύτερου συντονισµού µε τους µαχόµενους 
κλάδους των εργαζοµένων, για την απόκρουση των κυβερνητικών επιλογών και τη 
διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων µας επιτυγχάνοντας την ευρύτερη δυνατή κοινωνική 
υποστήριξη στις εκπαιδευτικές προτάσεις του κλάδου µας. 
 Με βάση τις  παραπάνω κατευθύνσεις το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτίµησε την κατάσταση 
και ενηµέρωσε έγκαιρα τον κλάδο για τα κυβερνητικά σχέδια αφαίρεσης συνταξιοδοτικών 
δικαιωµάτων όλων των εργαζόµενων. Με ανακοίνωσή µας στις 15.10.07, δηλώσαµε προς 
κάθε κατεύθυνση ότι αρνούµαστε να συµµετάσχουµε σε έναν εικονικό διάλογο, που στην 
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πραγµατικότητα θα έχει ως αντικείµενο συζήτησης την αναίρεση των δικαιωµάτων µας, σε 
ένα διάλογο στον οποίο µας καλούν αυτοί που την προηγούµενη χρονιά καταλήστευσαν τα 
επικουρικά ταµεία µε τα δοµηµένα οµόλογα.  

Στη βάση αυτή καλέσαµε τις Οµοσπονδίες του ∆ηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε 
συντονισµό µε στόχο να συγκροτηθεί πανδηµοσιοϋπαλληλικό πανεργατικά µέτωπο, ικανό να 
αποκρούσει τις σχεδιαζόµενες αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις.  

Με την ίδια πρωτοβουλία απευθυνόµασταν στις τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις (Α∆Ε∆Υ και ΓΣΕΕ) και τις καλούσαµε να µη συµµετάσχουν στον προσχηµατικό 
διάλογο που οργάνωνε τότε η κυβέρνηση. ∆υστυχώς, η πρωτοβουλία µας βρήκε 
ανταπόκριση µόνο στις οργανώσεις του εκπαιδευτικού χώρου και δεν στηρίχθηκε από 
τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συγκάλεσε τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ (αρχές Νοέµβρη 2007) και 
πρότεινε προς τον κλάδο ένα συγκροτηµένο πλαίσιο αιτηµάτων αιχµής. Σε αυτό το πλαίσιο 
κεντρική θέση είχε το συνταξιοδοτικό. Συµπεριλαµβάνονταν, επίσης, και τα µεγάλα 
ζητήµατα του µισθού, της ΤΕΕ, της επιµόρφωσης και της διαδικασίας επιλογής των στελεχών 
της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών δαπανών και της απόκρουσης των ιδιωτικοποιήσεων! 

Εκτιµήσαµε ότι ο αγώνας για να µην περάσουν τα αντιασφαλιστικά σχέδια 
έπρεπε  να συνδεθεί µε την αντιµετώπιση της αντιλαϊκής και της ευρύτερης 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και µε  την προβολή των ώριµων και δίκαιων 
αιτηµάτων του κλάδου.  

Η εισήγησή µας υπερψηφίστηκε (σκεπτικό, πλαίσιο αιτηµάτων και πρόγραµµα 
δράσης) και προσδιορίστηκε η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση της σχολικής χρονιάς 
(26.11.07). Η απόφαση της Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ (15.11.07) εκτιµώντας τη 
συγκυρία έδωσε, επίσης, έµφαση στην «ανάγκη  να προχωρήσουµε άµεσα σε νέες 
κινητοποιήσεις για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής κυβερνητικής 
πολιτικής». 

Στην απεργία και στα συλλαλητήρια της 26ης .11.07, στα οποία κάλεσε και η ∆ΟΕ 
τα µέλη της, δεν επιτύχαµε  στήριξη και συµµετοχή ανάλογη µε την οξύτητα των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζαµε. Υπολείπονταν των προσδοκιών µας. 

Στη συνέχεια, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πήρε όλα τα αναγκαία µέτρα για τη συµµετοχή του 
κλάδου µας στην πανεργατική απεργία και στα συλλαλητήρια της 12ης.12.07. Η µεγάλη 
συµµετοχή των συναδέλφων µας και όλων των εργαζοµένων στη µεγαλειώδη 
κινητοποίηση της 12ης .12.07 έστειλε ένα ισχυρότατο πολιτικό µήνυµα ότι οι εργαζόµενοι 
όχι µόνο δεν πρόκειται να απεµπολήσουν όσα µε θυσίες έχουν κατακτήσει, αλλά ότι θα 
συνεχίσουν και θα εντείνουν την αγωνιστική τους προσπάθεια, για να εδραιώσουν και να 
διευρύνουν τα δικαιώµατά τους.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συγκάλεσε  νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ µε εισήγηση που απέστειλε στα 
∆.Σ. των ΕΛΜΕ  στις 29.1.08. Με βάση το ήδη ψηφισµένο πλαίσιο αιτηµάτων αιχµής του 
κλάδου προτείναµε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων µε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση 
µέσα στο Μάρτη, η οποία θα  συναρτάται µε τυχόν εξελίξεις που θα αφορούν νέες 
πανεργατικές κινητοποιήσεις την ίδια περίοδο, ενώ η ΟΛΜΕ θα κατέβαλλε, παράλληλα, 
συστηµατικές προσπάθειες για συντονισµό, σε κοινή δράση, µε άλλες  συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις  στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Προτείναµε, επίσης, την πραγµατοποίηση νέων Γ.Σ. των ΕΛΜΕ,  καθώς και νέας 
Γ.Σ. των Προέδρων στο 2ο 15νθήµερο του Φλεβάρη, για να αποφασίσουµε τις 
ηµεροµηνίες που θα πραγµατοποιήσουµε τη 48ωρη απεργία µας, αφού εκτιµήσουµε και 
την κατάσταση που θα έχει διαµορφωθεί µετά τη γενική απεργία της 13.2.08 και να 
προσδιορίσουµε νέο κύκλο Γ.Σ. για τη συνέχιση και κλιµάκωση του αγώνα µας.  

Στη Γ.Σ. των Προέδρων (9.2.08) δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη πλειοψηφία 
των 2/3 των ψήφων των ΕΛΜΕ για την υπερψήφιση της παραπάνω εισήγησης του ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ.  

Τελικά, αποφασίστηκε η συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεών µας για τη 
διεκδίκηση θετικών απαντήσεων και λύσεων στα αιτήµατά µας.  Η συγκεκριµένη µορφή και 
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οι ηµεροµηνίες των απεργιακών κινητοποιήσεών µας θα αποφασίζονταν µετά από ένα νέο 
κύκλο Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ και Γενική Συνέλευση των προέδρων, που θα 
πραγµατοποιείτο µετά τις 15 Φεβρουαρίου 2008 και µέχρι το τέλος του ίδιου µήνα, 
ύστερα από εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και αφού  θα έπρεπε να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια για συντονισµό δράσης µε τις άλλες εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και το ευρύτερο 
συνδικαλιστικό κίνηµα (πανεργατικές κινητοποιήσεις ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ). 

Η µη υπερψήφιση, αυτή τη φορά, του προτεινόµενου από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
προγράµµατος δράσης, συνδέεται µε την αντίληψη πολλών συναδέλφων ότι το κυρίαρχο 
ζήτηµα εκείνης της συγκυρίας ήταν η απόκρουση της  αντιασφαλιστικής κυβερνητικής 
επίθεσης, η οποία µπορούσε να γίνει πιο αποτελεσµατικά  µέσα από Πανεργατικές – 
Πανϋπαλληλικές κινητοποιήσεις. Εκτιµάµε ,όµως, ότι εάν είχε υπερψηφιστεί η εισήγηση 
του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκείνη την περίοδο, θα µπορούσε ο κλάδος µας να συµβάλει πιο 
αποτελεσµατικά στην ισχυροποίηση του µετώπου αντίστασης στα κυβερνητικά σχέδια. Και 
αυτό γιατί εκείνη ακριβώς την περίοδο ξέσπασαν κινητοποιήσεις κλάδων (εργαζόµενοι στους 
ΟΤΑ, στη ∆ΕΗ, στις τράπεζες, στα λιµάνια, κ.λπ.) µε τους οποίους θα µπορούσαµε να 
συντονίσουµε τους αγώνες µας.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επανήλθε µε νέα εισήγησή του (11.3.08) η οποία 
υπερψηφίστηκε στη Γ.Σ. των προέδρων (15.3.08). Η Γ.Σ. αποφάσισε ο κλάδος να 
απεργήσει όχι µόνο στις 19.3.08, ηµέρα γενικής απεργίας, αλλά και στις 20.3.08,  «ενώ θα 
είναι σε εξέλιξη η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου 
στην ολοµέλεια της Βουλής».  

Η Γ. Σ. αποφάσισε, επίσης, «να καλέσουµε την Ε.Ε. της Α∆Ε∆Υ να ενισχύσει το 
απεργιακό πρόγραµµά της για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο, για να µην ψηφιστεί το 
αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα συµβάλει και η κήρυξη νέας 
γενικής απεργίας…». 

 Αυτή η απόφαση-πρότασή µας προς την Ε.Ε. της Α∆Ε∆Υ δεν βρήκε  ανταπόκριση. 
Έτσι, την Πέµπτη, 20.3.08, 2η µέρα της απεργίας, κλήθηκαν  να απεργήσουν µόνον οι 
εκπαιδευτικοί (είχε ήδη πάρει απόφαση για συµµετοχή της και η ∆ΟΕ), ενώ την ίδια ηµέρα 
απήργησαν και οι εργαζόµενοι στην Τράπεζα της Ελλάδας, οι µηχανικοί  του ∆ηµοσίου και 
οι εργαζόµενοι της ∆ΕΗ.  

Το γεγονός ότι, παρά την προσπάθειά µας, η  Πανεργατική κινητοποίηση 
περιορίστηκε µόνο στις 19.3.08, λειτούργησε αρνητικά στη συνείδηση µεγάλου αριθµού 
συναδέλφων οι οποίοι, ενώ την πρώτη µέρα συµµετείχαν στην απεργία σε υψηλά 
ποσοστά, δε συµµετείχαν σε ικανοποιητικά, έστω, ποσοστά στις 20 .3.08. 

Εκτιµάµε ότι η συγκεκριµένη επιλογή των ηγεσιών ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ  προκάλεσε 
κάµψη της κοινωνικής δυναµικής και δηµιούργησε κλίµα δυσπιστίας απέναντί τους. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο σηµειώνουµε ότι και η µετατροπή σε στάση εργασίας της αποφασισµένης 
24ωρης γενικής απεργίας  για τις  12.3.08 (ηµέρα συζήτησης του ασφαλιστικού 
νοµοσχεδίου στην αρµόδια Κοινοβουλευτική επιτροπή), αντικειµενικά, λειτούργησε προς την 
ίδια παραπάνω κατεύθυνση.  

Η κυβέρνηση, τελικά, αποµονωµένη από τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία 
ψήφισε δια πυρός και σιδήρου τον αντιασφαλιστικό της νόµο. Απέναντί της, όµως, είχε 
και θα έχει ένα τεράστιο κύµα κοινωνική οργής, που θα σαρώσει όλους τους 
αντιασφαλιστικούς νόµους.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ όφειλε µε βάση και την απόφαση της Γ.Σ. των προέδρων στις 
15.3.08 να συγκαλέσει νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ «αµέσως µετά την παραπάνω (20.3.08) 
απεργία για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών µας µε στόχο την ικανοποίηση των 
δίκαιων αιτηµάτων  του κλάδου µας». 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δεν διαµόρφωσε εισήγηση για την πραγµατοποίηση νέων Γ.Σ. των 
ΕΛΜΕ. Και αυτό γιατί υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις.  

Συγκεκριµένα, µια πρόταση προέβλεπε την πραγµατοποίηση 48ωρης απεργίας το 
πρώτο 15νθήµερα του Μάη και µε ανοιχτό τον ορίζοντα για συνέχιση των κινητοποιήσεων 
την περίοδο των εξετάσεων. Η άλλη πρόταση εκτιµούσε ότι δεν υπήρχαν προϋποθέσεις ούτε 
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και µπορούσαν να διαµορφωθούν για συνέχιση των κινητοποιήσεων την περίοδο των 
εξετάσεων. Πρότεινε όµως να αποφασιστεί η άµεση πραγµατοποίηση Γ.Σ. του κλάδου σε 
περίπτωση που η κυβέρνηση προωθήσει ασφαλιστικό νοµοσχέδιο για το ∆ηµόσιο ή όποια 
άλλη αντιεκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Και οι δύο προτάσεις συνέκλιναν  στην ανάγκη 
προετοιµασίας και του ολοκληρωµένου σχεδιασµού ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.   

Η αδυναµία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να διαµορφώσει, µε βάση την απόφαση της Γ.Σ. των 
Προέδρων των ΕΛΜΕ (15.3.08), εισήγηση και να συγκαλέσει νέες Γ.Σ. «για τη συνέχιση 
των κινητοποιήσεών µας µε στόχο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων του κλάδου 
µας», αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη των σοβαρών πολιτικών και λειτουργικών, 
προβληµάτων του. Αυτά τα προβλήµατα δεν του επιτρέπουν να συγκροτήσει µια σταθερή και 
ισχυρή πλειοψηφία, η οποία, ωστόσο, αποτελεί συνθήκη αναγκαία αλλά και ικανή για να 
καθοδηγήσει αποτελεσµατικά και µε επιτυχία τον κλάδο.  

Η µη ύπαρξη, από την πλευρά του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, πρότασης προς τον κλάδο 
οδήγησε, για άλλη µια φορά, σε πρόωρο (από το Μάρτη) κλείσιµο της συνδικαλιστικής 
χρονιάς.  

Πρωτοβουλίες-Παρεµβάσεις  της ΟΛΜΕ 

     1. Υπόµνηµα, παρέµβαση και συνάντηση µε ΥΠΕΠΘ για άµεσα προβλήµατα  
            Ως ∆.Σ. της ΟΛΜΕ την 1-10-07, στην πρώτη συνάντησή µας (συνάντηση 
«γνωριµίας» κατά τον Υπουργό Παιδείας) µε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας, καταθέσαµε υπόµνηµα 15 σηµείων, µε το οποίο απαιτούσαµε θετικές απαντήσεις 
και επείγουσες λύσεις σε ώριµα αιτήµατα και πολύ σοβαρά προβλήµατα των 
εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα το υπόµνηµα αναφέρεται: στα 
προβλήµατα λειτουργίας σχολείων και εκπαιδευτικών (κενά διδακτικού προσωπικού, 
αποσπάσεις–τοποθετήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, καθυστέρηση παράδοσης σχολικών 
βιβλίων, επιµόρφωση, ενισχυτική διδασκαλία – πρόσθετη διδακτική στήριξη, σχολικές 
βιβλιοθήκες), στα ιδιαίτερα προβλήµατα των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, στην επιλογή των στελεχών 
της εκπαίδευσης, στις τοποθετήσεις των πολυτέκνων, στα προβλήµατα που προκαλεί ο νόµος 
που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και στον 
ΟΕΕΚ, στην πρόσληψη  αναπληρωτών και ωροµισθίων, σε οικονοµικές εκκρεµότητες – µη 
καταβολή δεδουλευµένων-, στην καθυστέρηση έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας και της 
Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης, που συνεπάγονται, επιπλέον, δυσβάστακτη οικονοµική 
επιβάρυνση ιδιαίτερα για τις ασθενέστερες οικογένειες κλπ   
        Υπενθυµίζουµε ότι στη συνάντηση αυτή ουδεµία θετική απάντηση λάβαµε, ενώ… 
αναµένονται µέχρι σήµερα οι θετικές απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία!    

2. Τα  εκρηκτικά προβλήµατα της ΤΕΕ 
Σοβαρά προβλήµατα αντιµετώπισε και η Τεχνική- Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η 

υλοποίηση του νόµου 3475/06 σε συνδυασµό µε την προχειρότητα και αποσπασµατικότητα 
στο σχεδιασµό του Υπουργείου Παιδείας  (ακόµη και στο πλαίσιο του νόµου που η ίδια η 
κυβέρνηση ψήφισε και εφαρµόζει), σε συνδυασµό µε την απόλυτη άρνηση του ΥΠΕΠΘ να 
συνεργαστεί µε την εκπαιδευτική κοινότητα για να δοθούν λύσεις οδήγησαν από την αρχή 
της νέας χρονιάς σε µια εκρηκτική κατάσταση τον πολύπαθο αυτό χώρο.  

Χωρίς νέα βιβλία, µε προβλήµατα στην υλικοτεχνική υποδοµή, µε συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις σχολείων, τοµέων και ειδικοτήτων, µε το σύστηµα εισαγωγής των αποφοίτων 
ΕΠΑΛ σε ΑΕΙ-ΤΕΙ στον αέρα, αλλά και µε τους εκπαιδευτικούς σε κατάσταση εκπαιδευτικής 
και εργασιακής αβεβαιότητας, η κατάσταση στην ΤΕΕ επιδεινώθηκε δραµατικά..   
 Το ∆Σ της ΟΛΜΕ µπροστά σε αυτή την κατάσταση προχώρησε στις παρακάτω 
πρωτοβουλίες. 

Στο υπόµνηµα στο ΥΠΕΠΘ (1.10.07) για τα άµεσα προβλήµατα στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς και στην πρώτη  συνάντηση µε τη νέα ηγεσία του Υπ.Παιδείας  τέθηκαν µε 
έντονο τρόπο και τα θέµατα της ΤΕΕ. 
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Επανερχόµαστε µε δεύτερο υπόµνηµα προς το ΥΠΕΠΘ για τα επείγοντα 
προβλήµατα στην ΤΕΕ στις 21.10.07, απαιτώντας να µη συγχωνευτούν ή καταργηθούν 
αυθαίρετα σχολικές µονάδες (Ιωάννινα, Χαλάνδρι κ.λπ.) και να αντιµετωπιστούν οξυµένα 
κτιριακά προβλήµατα των σχολείων της ΤΕΕ (π.χ. Κατερίνη). Να αντιµετωπιστούν άµεσα 
εκπαιδευτικά προβλήµατα (όπως να καταργηθούν οι νέες ειδικότητες των ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆ 
που υπάρχουν και στα ΕΠΑΛ) ή να ληφθεί µέριµνα για τους µαθητές της Β΄ΤΕΕ που 
απορρίφθηκαν λόγω απουσιών κ.ά. Παράλληλα απαιτήσαµε για µια ακόµη φορά την άµεση 
υλοποίηση των προτάσεων της ΟΛΜΕ. 
  Στις 19.11.07 πραγµατοποιήθηκε, µετά τα επίµονα δικά µας αιτήµατα µια ειδική 
συνάντηση µε τον αρµόδιο Υφυπουργό κ. Λυκουρέντζο στο Υπουργείο Παιδείας.  
Εκτιµώντας πως τα προβλήµατα στην ΤΕΕ απαιτούν άµεσες παρεµβάσεις και λύσεις, κατά τη 
συνάντηση αυτή, η αντιπροσωπεία του ∆Σ της ΟΛΜΕ εκφράζοντας την ανησυχία των 
χιλιάδων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην ΤΕΕ, των µαθητών και των γονέων τους, 
ζήτησε από τον Υφυπουργό Παιδείας να δοθούν άµεσα οι αναγκαίες λύσεις µε βάση τις 
επεξεργασµένες προτάσεις της Οµοσπονδίας µας. Ενδεικτικά αναφέρουµε: να µην 
καταργηθεί καµία σχολική µονάδα της ΤΕΕ, να συµπεριληφθούν στο ΕΠΑΛ 
τουλάχιστον όλες εκείνες οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, να δηµιουργηθεί δηµόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, 
κατάργηση της διάταξης του νόµου που απαγορεύει στους αποφοίτους Λυκείων να 
εγγράφονται στο ΕΠΑΛ για απόκτηση ειδικότητας κ.ά. 
 Ο Υφυπουργός Παιδείας δεν έδωσε καµία συγκεκριµένη και θετική απάντηση στα 
παραπάνω αιτήµατά µας. Παρέπεµψε το σύνολο των θεµάτων της ΤΕΕ σε µελέτη από 
επιτροπή, που ακόµη µέχρι σήµερα δεν έχει καν συσταθεί. 

 Στο υπόµνηµά µας (7.2.08) µε τις προτάσεις µας για το εργασιακό καθεστώς και τις 
υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερη θέση είχε το πρόβληµα της κατάληψης 
των οργανικών θέσεων στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ σε σχέση µε τα ΤΕΕ που καταργούνται 
εφέτος και των υπεραριθµιών που δηµιουργούνται ως παοτέλσµα υλοποίησης του ν.3475/06.  

Για το ίδιο θέµα επανήλθαµε µε νέο υπόµνηµα προς το ΥΠΕΠΘ στις 16.4.08, αλλά το 
ΥΠΕΠΘ δεν έδωσε κάποια συγκεκριµένη απάντηση-λύση στο πρόβληµα αυτό που ταλανίζει 
χιλιάδες εκπαιδευτικούς. 

Με νέο υπόµνηµά µας στις 8.1.08 διαµαρτυρηθήκαµε έντονα γιατί, ακόµα και κατά 
παράβαση του ν.3475, θεσµοθετείται η λειτουργία  των ίδιων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ του 
Υπουργείου Παιδείας και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆, αλλά και άλλων Υπουργείων! 

Τόσο στη συνάντηση µε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ στις 23.1.08, 
η οποία πραγµατοποιήθηκε µετά από επίµονα αιτήµατα της ΟΛΜΕ για το σύνολο των 
αιτηµάτων µας, όσο και στη συνάντηση µε τον Υφυπουργό Παιδείας στις 19.2.08, τέθηκαν 
ξανά και µε οξύτητα όλα τα παραπάνω προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ΤΕΕ και ζητήθηκε η 
άµεση λύση τους στην κατεύθυνση των προτάσεων της οµοσπονδίας. 

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιά που τελειώνει τα προβλήµατα της ΤΕΕ, οι προτάσεις 
και τα αιτήµατα της ΟΛΜΕ για τη λύση τους, ήταν στο αγωνιστικό πλαίσιο που 
αποφασίστηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των προέδρων των ΕΛΜΕ.  

Επισηµαίνουµε για µια ακόµη φορά πως η επιµονή της κυβέρνησης στην 
πολυδιάσπαση της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η παράδοση τµήµατός της – 
πτυχίο επίπεδου γ΄ - στον ιδιωτικό τοµέα, µε αναπόφευκτη συνέπεια την πλήρη υποβάθµισή 
της σε συνδυασµό µε τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, καθιστούν περισσότερο αναγκαία την 
κατάργηση του Ν. 3475/06.  

3. Επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης (ν.3467/06) 
Σε σχέση µε τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης είχαµε έγκαιρα ως ΟΛΜΕ 

επισηµάνει ότι ιστορικά η συνέντευξη ανατρέπει και ακυρώνει ουσιαστικά τη µοριοδότηση 
των αντικειµενικών κριτηρίων. Οι τελευταίες κρίσεις, επιλογές και τοποθετήσεις 
επιβεβαίωσαν, δυστυχώς, µε τον πιο ηχηρό και ισχυρό τρόπο τις διαπιστώσεις µας αυτές και 
φαίνεται ότι προδικάζουν το περιεχόµενο και τον προσανατολισµό της προωθούµενης 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών µονάδων.  
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Υποστηρίξαµε αµετακίνητα τη θέση του κλάδου µας ότι απαιτείται η διαµόρφωση 
ενός νέου αντικειµενικού, διαφανούς, αδιάβλητου, δηµοκρατικού και αξιόπιστου 
θεσµικού πλαισίου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, που θα είναι αποδεκτό από τις 
εκπαιδευτικές οµοσπονδίες και θα απαντά θετικά στην ανάγκη απαλλαγής της 
εκπαίδευσης από τα δεσµά του κοµµατικού ελέγχου και της µετριοκρατίας.  

Τονίζαµε ότι ως ΟΛΜΕ είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε ανυποχώρητα, µε 
συνέπεια και υπευθυνότητα να αγωνιζόµαστε µαζί µε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα 
για να σταµατήσουν οι κοµµατικές διακρίσεις στην εκπαίδευση και για να λειτουργούν οι 
θεσµοί µας στο χώρο αυτό πιο αξιόπιστα και πιο αποτελεσµατικά. 

4. Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 
Ως ΟΛΜΕ εκφράσαµε επανειληµµένα την πλήρη αντίθεσή µας στις Συµπράξεις 

∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ µέσω των οποίων ευνοείται η κυριαρχία του «σχολείου 
της αγοράς». 
           5.Πρωτοβουλίες για πυρόπληκτους και σχολεία 

Καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις για τη λήψη µέτρων εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα, προκειµένου να στηριχθούν τα σχολεία, οι µαθητές και οι  
εκπαιδευτικοί των πυρόπληκτων περιοχών (κάλυψη όλων των κενών σε διδακτικό 
προσωπικό, άµεση έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης, συνεχής παρουσία ψυχολόγων για τη διαρκή και ουσιαστική ψυχολογική στήριξη 
των µαθητών και των οικογενειών τους, λειτουργία, συµβουλευτικών σταθµών νέων µε 
ειδικό πρόγραµµα στήριξης των µαθητών και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών, 
συµπληρωµατική επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για να αποκατασταθούν οι υπάρχουσες ζηµιές, 
εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση 1.500 ευρώ στις οικογένειες των πυρόπληκτων µαθητών κλπ). 
Επίσης απαιτήσαµε να αποκατασταθεί άµεσα το  φυσικό περιβάλλον στις περιοχές αυτές, να 
µη γίνει καµία αλλαγή στη χρήση γης και να προχωρήσει άµεσα η αναδάσωση όσων δασών 
και δασικών εκτάσεων έχουν καεί.  ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και η 
κυβέρνηση αρνούνται να πάρουν µέτρα στην κατεύθυνση υλοποίησης των παραπάνω 
προτάσεων. 
        6.Προτάσεις για συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις – συναντήσεις µε κυβέρνηση και 
κόµµατα 

Ενόψει της επανακατάθεσης του νοµοσχεδίου «Αύξηση συντάξεων του ∆ηµοσίου από 
το 2007 και άλλες διατάξεις», καταθέσαµε τις τεκµηριωµένες προτάσεις µας για µια σειρά 
αιτήµατα, απαιτώντας την ικανοποίησή τους, µε την πεποίθηση πως είναι και ώριµα και 
δίκαια. Συγκεκριµένα προτείναµε να συµπεριληφθούν στο νοµοσχέδιο ως τροπολογίες 
ρυθµίσεις για πλήρη σύνταξη στους εκπαιδευτικούς µε 30 χρόνια ασφάλισης, για την ένταξη 
στις συντάξιµες αποδοχές του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης, για κατάργηση της 
διάταξης που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς και για κατάργηση του χρονικού ορίου της διετίας για την αναγνώριση της 
προϋπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ 
           7.Υπόµνηµα για την πρόσθετή διδακτική στήριξη και την ωριαία αποζηµίωση 

Καταθέσαµε στο Υπουργείο Παιδείας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της 
Οµοσπονδίας µας για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά την υλοποίηση των 
προγραµµάτων Πρόσθετης  ∆ιδακτικής Στήριξης καθώς και  πρόταση για αύξηση της 
Ωριαίας Αποζηµίωσης των εκπαιδευτικών.  

Ειδικότερα, διαπιστώναµε µεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της Πρόσθετης 
∆ιδακτικής Στήριξης στα Λύκεια και τα ΤΕΕ και απατούσαµε µείωση αριθµού  µαθητών ανά 
τµήµα στους 5-10, την καθιέρωση αντικειµενικού συστήµατος προσλήψεων (κατατέθηκε 
πλήρης και τεκµηριωµένη πρόταση), άµεση τακτοποίηση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων 
προς τους καθηγητές, διπλασιασµό της ωριαίας αποζηµίωσης της ωροµίσθιας και της 
υπερωριακής εργασίας και σύνδεσή της µε τις αποδοχές των µονίµων εκπαιδευτικών. 

8.Κείµενο διαβούλευσης της Ε.Ε. «σχολεία για το 21ο αιώνα» 
∆ηµοσιοποιώντας την ολοκληρωµένη θέση µας στο παραπάνω ζήτηµα υποστηρίζαµε 

ότι η φιλοσοφία του κειµένου της διαβούλευσης διαπνέεται από τις θέσεις της «Στρατηγικής 
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της Λισσαβόνας». Επισηµαίναµε ότι αποτελεί µια ακόµη προσπάθεια αποδιάρθρωσης και 
αναδιατύπωσης των εννοιών µάθηση και εκπαίδευση, προβάλλοντας την ανάγκη σχεδιασµού 
στρατηγικών εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της 
αγοράς και της απασχόλησης – απασχολησιµότητας  

Το κείµενο αυτό, επισηµαίναµε, βρίσκεται σε απόσταση από τους προβληµατισµούς 
και τις προτεραιότητες που θέτει το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 
και γενικότερα απέχει από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών και γι’ αυτό 
το λόγο δεν µπορεί, κατά την άποψή µας, να αποτελέσει βάση για διαβούλευση.   

Καταθέτοντας, τέλος, τη δική µας πρόταση για το σχολείο του 21ου αιώνα, όπως εµείς 
οραµατιζόµαστε, διεκδικούµε και αγωνιζόµαστε γι΄ αυτό, τονίζαµε: 

η παιδεία είναι δηµόσιο αγαθό, θεµελιώδες δικαίωµα για κάθε άνθρωπο, 
προαπαιτούµενο και δείκτης µιας σύγχρονης, δίκαιης και δηµοκρατικής κοινωνίας, µέσο για 
την προσωπική ανέλιξη, την επαγγελµατική προοπτική και τη συνεχή µόρφωση των πολιτών. 

 9.Τοποθέτηση της ΟΛΜΕ για το διεθνή διαγωνισµό της PISA 
Όταν, για µια ακόµη φορά, τα αποτελέσµατα της διεθνούς έρευνας PISA (2006) 

βρέθηκαν στο προσκήνιο της δηµοσιότητας, στη χώρα µας η δηµόσια συζήτηση  
επικεντρώθηκε στη χαµηλή θέση στην οποία κατατάχθηκαν οι µαθητές και οι µαθήτριες. 
Ταυτόχρονα, από διάφορες πλευρές έγιναν απόπειρες ερµηνείας του φαινοµένου. Το ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ, ύστερα από διαβούλευση µε το Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης, διαµόρφωσε και 
δηµοσιοποίησε τη θέση µας. 

  Μεταξύ άλλων, επισηµαίναµε ότι η PISA µπορεί να προσφέρει µόνο ένα 
στιγµιότυπο για το πώς µια οµάδα µαθητών /σπουδαστών αποκρίνεται σε ένα σύνολο 
ερωτήσεων. ∆εν απεικονίζει, γιατί δεν µπορεί να το κάνει, µια συνολική εικόνα της 
εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα. 

Συνοψίζοντας υποστηρίζαµε  ότι οδηγός στην όποια προσπάθεια για τη βελτίωσή του 
εκπαιδευτικού συστήµατος δεν µπορεί να είναι οι κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και, γενικότερα, 
οι επιδιώξεις των δυνάµεων της αγοράς, αλλά οι τεκµηριωµένες θέσεις και προτάσεις του 
εκπαιδευτικού κινήµατος, που έχουν κοινό βηµατισµό µε τις ανάγκες και τα οράµατα της 
ελληνικής κοινωνίας. 
           10.Προτάσεις για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές µεταβολές των 
εκπαιδευτικών 

Η τελευταία προσπάθεια ενιαίας ρύθµισης του εργασιακού καθεστώτος και των 
υπηρεσιακών µεταβολών των εκπαιδευτικών έγινε το 1997 (Π.∆. 100/97, που συµπλήρωσε 
και τροποποίησε το Π.∆.50/96). Εν τω µεταξύ, έχουν διαµορφωθεί νέες συνθήκες στο 
εργασιακό περιβάλλον που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη  ενός νέου θεσµικού πλαισίου, 
που θα συµβάλει στην εύρυθµη λειτουργία των σχολείων και θα άρει, κατά το δυνατό, τις 
ανισότητες ως προς το εργασιακό καθεστώς χιλιάδων εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό το 
∆.Σ. της ΟΛΜΕ, σε συνεργασία και µε αιρετά µέλη των Υ.Σ., διαµόρφωσε την πρότασή του, 
την οποία έστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

11.Οι θέσεις της ΟΛΜΕ επί του σχεδίου νόµου για την «ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

Μετά τη γνωστοποίηση του προσχεδίου νόµου για την «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και επειδή 
διαπιστώσαµε ότι πολλές από τις θέσεις της ΟΛΜΕ που έγκαιρα είχαµε κοινοποιήσει στην 
ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (3-3-2008) δεν είχαν συµπεριληφθεί στο προσχέδιο νόµου, καλέσαµε 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:  

-να µην προωθήσει για ψήφιση το σχετικό νοµοσχέδιο, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος 
µε τους ενδιαφερόµενους φορείς 

- να συζητήσει µε το ∆.Σ της ΟΛΜΕ και να αποδεχθεί τις τεκµηριωµένες και 
ρεαλιστικές προτάσεις µας για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τις οποίες 
επικαιροποιήσαµε και επανακοινοποιήσαµε. 
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    12.Παρέµβαση της ΟΛΜΕ για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
Με αφορµή την προωθούµενη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 

µέσω της εµπλοκής των Συλλόγων  ∆ιδασκόντων, «δηµόσια διαβούλευση» για την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, απαιτήσαµε από τον Υπουργό Παιδείας να εγκαταλείψει τα 
επικοινωνιακά  «παιγνίδια» και να προχωρήσει, επιτέλους, στην εφαρµογή ουσιαστικής 
επιµορφωτικής πολιτικής λαµβάνοντας υπόψη την πλήρη και τεκµηριωµένη θέση-πρόταση 
του κλάδου, την οποία του αποστείλαµε  για µια ακόµη φορά. 

 Μεταξύ των άλλων, απαιτήσαµε, µέσω και αυτής της παρέµβασής µας, να ενταχθεί 
στη βασική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων και η ουσιαστική παιδαγωγική κατάρτιση και να καθιερωθεί 
επιτέλους η ετήσια περιοδική επιµόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς, µε απαλλαγή από 
τα διδακτικά καθήκοντα.  

13.Για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο σχολείο  
Ύστερα και από  το τραγικό γεγονός του θανάτου δεκατετράχρονης µαθήτριας στην 

Πτολεµαΐδα από χρήση ναρκωτικής ουσίας η ΟΛΜΕ επανήλθε στο θέµα της πρόληψης της 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο σχολείο καταθέτοντας την ολοκληρωµένη πρότασή µας 
και  επισηµαίνοντας: 

«Όλα αυτά, για να υλοποιηθούν ικανοποιητικά, απαιτούν ένα διαφορετικό σχολείο, µε 
δηµοκρατία, µε σεβασµό των δικαιωµάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας, ένα σχολείο µε 
κύριο προσανατολισµό στον παιδαγωγικό του ρόλο, χωρίς τον εξεταστικό και ανταγωνιστικό 
προσανατολισµό που ισχύει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια». Απαιτήσαµε, τέλος, τη 
µεγαλύτερη στήριξη των κέντρων πρόληψης του ΟΚΑΝΑ µέσω και της ουσιαστικής 
χρηµατοδότησής τους. 

 14.Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ  
      Με τη συµµετοχή σηµαντικού αριθµού συναδέλφων/ ισσών πραγµατοποιήσαµε µε 
επιτυχία στα Χανιά, από  8 έως  10 Μαΐου 2008,  το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο του κλάδου. Το 
συνέδριο αυτό είχε ως θέµα  «Σχολικά Προγράµµατα και  Βιβλία στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση».  

Η πραγµατοποίησή του έγινε σε µια εποχή που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
αµφισβητούν την ολόπλευρη µόρφωση και γνώση ως κοινωνική αξία και αγαθό και 
επιχειρείται να µετατραπούν σε δια βίου πληροφόρηση – κατάρτιση. Με βάση τη συζήτηση 
και κυρίως την εκτίµηση που προέκυψε, ότι τα προγράµµατα σπουδών και τα αντίστοιχα 
βιβλία δεν εξασφαλίζουν στη νέα γενιά την πολυδιάστατη, αντικειµενική και επιστηµονικά 
τεκµηριωµένη γνώση που χρειάζεται, αναδεικνύεται ισχυρά η αναγκαιότητα, να 
αντικατασταθούν αυτά τα προγράµµατα και βιβλία από άλλα, που θα στηρίζονται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήµης γενικά και ειδικότερα της παιδαγωγικής.  

Σηµειώνουµε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγε για τις ανάγκες του 
Συνεδρίου µας το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ πρέπει, επίσης, να τα αξιοποιήσουµε µε στόχο την 
ουσιαστικότερη και αποτελεσµατικότερη παρέµβαση του οργανωµένου κλάδου µας. 
  15.∆ίκτυο Εθελοντών αιµοδοτών ΟΛΜΕ -ΕΛΜΕ 

Συνεχίζοντας την προσπάθειά της για τη δηµιουργία δικτύου  εθελοντών αιµοδοτών 
καθηγητών και καθηγητριών, η Οµοσπονδίας µας διοργάνωσε, µε εξαιρετική επιτυχία, 3 
ακόµη ηµέρες Εθελοντικής Αιµοδοσίας. Συγκεκριµένα, έγιναν αιµοδοσίες στις 5 Οκτώβρη 
2007, Παγκόσµια Ηµέρα των Εκπαιδευτικών,  στις 8 Φλεβάρη 2008, ενώ το 10ήµερο 6-15 
Μαΐου 2008 έγιναν Πανελλαδικές Αιµοδοσίες στη µνήµη των µαθητών, που χάθηκαν πρόωρα 
και άδικα, των Λυκείων Φαρκαδόνας Τρικάλων και Μακρυχωρίου Ηµαθίας. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ευχαριστεί θερµά τα ∆Σ των ΕΛΜΕ, καθώς και όλους τους 
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που ανταποκρίθηκαν µέχρι σήµερα στην πρωτοβουλία 
της Οµοσπονδίας µας για τη δηµιουργία Πανελλαδικού ∆ικτύου Οµάδων Εθελοντών 
Αιµοδοτών.  

Η επιτυχία της δηµιουργίας οµάδων εθελοντών αιµοδοτών καθηγητών σε µόνιµη 
βάση στις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο αφενός την ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών στο πολύ σηµαντικό θέµα της εθελοντικής αιµοδοσίας και την εξασφάλιση της 
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ενεργούς συµµετοχής τους και αφετέρου τη συµβολή των εκπαιδευτικών στις αυξηµένες 
ανάγκες αίµατος της χώρας µας, που αφορούν σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (π.χ. 
πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών 
αναγκών. 

Στη διάρκεια και της φετινής χρονιάς είχαµε τη δυνατότητα να προσφέρουµε µονάδες 
αίµατος από την οµάδα της ΟΛΜΕ σε πάνω από 100 περιπτώσεις συναδέλφων και συγγενών 
τους. 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Οµοσπονδίας µας για την εθελοντική αιµοδοσία, 
δηµιουργήσαµε, επίσης για πρώτη φορά, και µια οµάδα εθελοντών αιµοπεταλιοδοτών της 
ΟΛΜΕ. Παράλληλα, έχουµε προτείνει να πράξουν το ίδιο και οι ΕΛΜΕ.  

     
 Οργανωτικά 

Οι σχέσεις του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τα µέλη της (ΕΛΜΕ) 
Γι άλλη µια συνδικαλιστική χρονιά διαπιστώθηκαν οι σοβαρές οργανωτικές 

αδυναµίες µας, συνέπεια των οποίων ήταν και η µη πραγµατοποίηση, στη µεγάλη πλειοψηφία 
των ΕΛΜΕ, Γεν. Συνελεύσεων, παρότι σε αυτές επρόκειτο να συζητηθούν πολύ σοβαρά 
θέµατα. Σηµειώνουµε, επίσης, ότι και στις λίγες περιπτώσεις που έγιναν Γ.Σ. , αυτές, κατά 
κανόνα, δεν ήταν µαζικές.  

Η πλειοψηφία των µελών των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ δε µπόρεσε να ενταχθεί λειτουργικά σε 
ένα σχεδιασµό, όπως τον επέβαλαν οι περιστάσεις, προκειµένου να ενεργοποιείται, κάθε 
φορά, αποτελεσµατικά ένα δίκτυο εκατοντάδων στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα, σε 
συνεργασία και συντονισµό µε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. Οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι 
υπήρξαν περιπτώσεις µελών ∆.Σ. ΕΛΜΕ τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά ούτε 
στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους (π.χ. διακίνηση του υλικού της ΟΛΜΕ ενόψει 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων του κλάδου, ενηµέρωση των συναδέλφων µε την παρουσία 
τους στα σχολεία, κ.λπ.).  

Παρατηρήθηκε, επίσης, δυστοκία έως απροθυµία, ορισµένων ∆.Σ. ΕΛΜΕ να 
διαχειριστούν υποθέσεις µελών τους, οι οποίες έπρεπε και ήταν δυνατόν να αντιµετωπιστούν 
αποτελεσµατικά στο πρωτοβάθµιο επίπεδο. Έτσι, συγκεντρώνονταν στην ΟΛΜΕ πλήθος 
τέτοιων περιπτώσεων, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο χειρισµού από 
την πλευρά του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.  
Οι σχέσεις του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε την Α∆Ε∆Υ, τις εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και τις 
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις  
 Η εξουσιοδότησή µας ως ∆.Σ. της ΟΛΜΕ από το 13ο Συνέδριο του κλάδου «να 
πάρουµε πρωτοβουλία για το συντονισµό όλων των κλαδικών οργανώσεων µε στόχο τη 
δηµιουργία πανεργατικού µετώπου» δεν απέδωσε στην πράξη. Επιβάλλεται γι’ αυτό το λόγο 
να  επαναπροσεγγίσουµε το ζήτηµα ως εξής:  
  - Αποδεικνύεται ότι ως κλάδος υπερεκτιµήσαµε τις δυνατότητές µας, δεν µελετήσαµε στον 
απαιτούµενο βαθµό τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα του δηµοσιοϋπαλληλικού χώρου 
και γι’ αυτό δεν τον κατανοήσαµε σωστά  
-   ∆εν πρέπει να συγχέουµε την επιµονή µας στις διακλαδικές συνεργασίες και στο στόχο για 
τη δηµιουργία ευρύτερων συνδικαλιστικών – κοινωνικών µετώπων, προκειµένου να 
αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά και νικηφόρα τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, µε την 
ανάγκη να επανεξετάσουµε σε µια ρεαλιστική βάση το ρόλο µας ως δυναµικής 
Οµοσπονδίας, η οποία επιµένει να αναλαµβάνει συχνά κινηµατικές πρωτοβουλίες.  
           Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία και στις σχέσεις ΟΛΜΕ-∆ΟΕ, κατά την περίοδο 2007-
08, σε ένα περιβάλλον όπου το ασφαλιστικό ήταν στο επίκεντρο των εξελίξεων, πολιτικών 
και κοινωνικών, οι σχέσεις αυτές δεν υπήρξαν ουσιαστικές και παραγωγικές. Επιπλέον, δεν 
έλλειψαν  οι τριβές και τα προβλήµατα. Οι σχέσεις αυτές και η συνεργασία, για να 
ευδοκιµήσουν, πρέπει να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται αποκλειστικά σε 
κινηµατική βάση. 
-  Αξιοσηµείωτο θεωρούµε το γεγονός ότι  οι σύνεδροι της ΟΛΜΕ στο τελευταίο Συνέδριο 
της Α∆Ε∆Υ, µε την αποφασιστική στάση τους, συνέβαλαν καταλυτικά στην απόφαση  του 
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Συνεδρίου, µε βάση την οποία   αποκλείστηκαν  από τις εργασίες του οι σύνεδροι  της 
διασπαστικής οµοσπονδίας που κινείται στο χώρο της ΤΕΕ, λόγω σοβαρών παρατυπιών και 
παραβιάσεων του συνδικαλιστικού νόµου 1264/82 ( διπλοψηφίες, εκλογές χωρίς δικαστικούς 
αντιπροσώπους, απουσία καταστάσεων ψηφισάντων, κ.λπ.). Σηµειώνουµε, επίσης, πως 
ακόµη και κατά τη συζήτηση-εξέταση των ένδικων µέσων, που οι εκπρόσωποι αυτής της 
οµοσπονδίας άσκησαν για να ακυρώσουν την απόφαση του συνεδρίου, δικαιώθηκε ξανά 
ΟΛΜΕ.  

Για την ΟΛΜΕ το θέµα έχει κλείσει οριστικά. Τονίζουµε ξανά ότι ο κλάδος των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι ενιαίος και οποιαδήποτε προσπάθεια 
οργανωτικής του διάσπασης θα πέφτει στο κενό. Την ενιαία συνδικαλιστική τους έκφραση οι 
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν την διαπραγµατεύονται.. Γιατί η δύναµή 
µας είναι η ενότητα του κλάδου µας! 

Κοινωνικά κινήµατα 
Ικανοποιητική ήταν η δράση της ΟΛΜΕ και αυτή την περίοδο για τα ευρύτερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας αλλά και ολόκληρος ο κόσµος. Συνεχίζοντας, στο 
πλαίσιο αυτό, την πολύχρονη παράδοση της Οµοσπονδίας µας συµµετείχαµε ως 
συνδιοργανωτές σε ανάλογες πρωτοβουλίες. Τέτοιες ήταν π.χ. παρεµβάσεις για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα (συµµετοχή στη διαδήλωση-συναυλία για την κλιµατικά 
αλλαγή, παρέµβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για να διατεθεί 
διδακτικός χρόνος στα σχολεία, ώστε να συζητηθεί το θέµα µε τους µαθητές), δράσεις υπέρ 
του αντιρατσιστικού κινήµατος, η στήριξη των µεταναστευτικών οργανώσεων, καθώς και οι 
κινητοποιήσεις για τους σκοπούς  του αντιπολεµικού κινήµατος (εκδηλώσεις και 
συλλαλητήρια για την απόκρουση  των ιµπεριαλιστικών σχεδίων στη ευρύτερη περιοχή µας 
και σε όλο τον κόσµο, πρωτοβουλίες σε κάθε σχολείο- συζητήσεις µε τους µαθητές). Σε 
σχέση µε τη συµµετοχή των καθηγητών/-τριών στα συλλαλητήρια και στις παραπάνω 
εκδηλώσεις, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι αυτή, κατά κανόνα, δεν ήταν µαζική. Το 
γεγονός αυτό πρέπει να µας απασχολήσει όχι µόνο µε την οργανωτική του όψη και διάσταση. 
Συνεντεύξεις τύπου – περιοδείες – ενηµερώσεις – ενηµερωτικό υλικό 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προσπάθησε να αξιοποιήσει συστηµατικά τη δυνατότητα που µας 
προσφέρουν τα Μ.Μ.Ε. για την προβολή των θέσεων του κλάδου µας. Στο πλαίσιο αυτό, 
εξέδωσε πολλά ενηµερωτικά ∆ελτία Τύπου που αφορούσαν στη δράση του, στις 
πρωτοβουλίες και στις παρεµβάσεις του, έδωσε Συνεντεύξεις Τύπου σε πανελλαδικής 
εµβέλειας µέσα µαζικής επικοινωνίας και αξιοποίησε και κατά τις περιοδείες των µελών του 
∆.Σ. της ΟΛΜΕ τα ίδια µέσα στην περιφέρεια.  

Τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πραγµατοποίησαν επίσης ενηµερωτικού χαρακτήρα 
περιοδείες σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας, καθώς και συσκέψεις µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ και 
ενηµερώσεις σε σχολικά συγκροτήµατα.  

Κατά την περίοδο 2007 – 08 το Πληροφοριακό ∆ελτίο της ΟΛΜΕ  έγινε προσπάθεια 
ώστε να βελτιωθεί ως προς την ύλη του και να φθάνει εγκαίρως σε όλα τα σχολεία.  Κατά την 
ίδια, επίσης, χρονική περίοδο το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µερίµνησε για την έκδοση του αναγκαίου 
ενηµερωτικού υλικού (αφίσες, µπροσούρες, κ.λπ.) ενόψει, κυρίως, αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων.  
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 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΓΣ (ΙΟΥΝΗΣ 2008) 
Πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια η µετασυνεδριακή 

τακτική Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ, µε στόχους την αποτίµηση του έργου 
της οµοσπονδίας την περίοδο 2007-08 και τον προγραµµατισµό δράσης για την επόµενη.  

Στην απόφαση  αυτής της ΓΣ προέδρων (Ο σχεδιασµός µας για τη συνδικαλιστική 
χρονιά 2008-09), διαπιστώνεται πως «η πολιτική της κυβέρνησης δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο εφησυχασµού ή πολύ περισσότερο θετικών προσδοκιών»και πως «η επόµενη 
περίοδος θα είναι ιδιαίτερα κρίσιµη,  µε όλα τα ζητήµατα (οικονοµική και εισοδηµατική 
πολιτική, ταξικός προϋπολογισµός),  συµπορεύονται και τα, επίσης, πολύ σηµαντικά όπως 
αυτά της επέκτασης των αντιδραστικών «µεταρρυθµίσεων» στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε τα εκρηκτικά προβλήµατα της τεχνικής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης (ΤΕΕ), της δοµής και του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, της στελέχωσής της, 
της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, που έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στην ηµερήσια 
διάταξη και της νέας περιόδου»   

Καταλήγοντας η απόφαση αναφέρει πως «αυτά τα δεδοµένα, αυτές οι 
αντικειµενικές συνθήκες όχι µόνο δεν επιτρέπουν καµία αναµονή, αλλά οδηγούν 
αναπόφευκτα σε νέα και σφοδρή κοινωνική σύγκρουση».  

Προτρέπει το εκπαιδευτικό κίνηµα να δώσει έµφαση: στα καθηµερινά 
προβλήµατα του σχολείου, στα πρωτοβάθµια σωµατεία, στους µαθητές και στις 
µαθήτριες και στην ποιότητα της δουλειάς µας. 

«Ενόψει της νέας συνδικαλιστικής χρονιάς», συνεχίζει η απόφαση,  οι δύο 
Οµοσπονδίες της εκπαίδευσης, ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ, µε δυναµικό που ξεπερνά τους 
160.000εκπαιδευτικούς, πρέπει να σχεδιάσουν και να αποφασίσουν την κοινή δράση τους. 
Γιατί συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Στη βάση δηλαδή κοινών εργασιακών, 
µισθολογικών, συνταξιοδοτικών, εκπαιδευτικών κ.λ.π. όρων, έχουµε ήδη διαµορφώσει κοινό, 
στα περισσότερα ζητήµατα, διεκδικητικό πλαίσιο» 

Στην απόφαση αυτή καθορίζεται το πλαίσιο των αιτηµάτων της οµοσπονδίας για την 
επόµενη συνδικαλιστική χρονιά. 

Τέλος στη µετασυνεδριακή ΓΣ εγκρίνονται ο απολογισµός του ∆Σ της ΟΛΜΕ για τη 
χρονιά 2007-08, ο νέος κανονισµός του Ταµείου Αλληλοβοήθειας της ΟΛΜΕ, η εισήγηση 
για τις σχέσεις της Οµοσπονδίας µε τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα κοινωνικά 
κινήµατα, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο, καθώς και οικονοµικός απολογισµός 
2007-8 και ο προϋπολογισµός 2008-9. 
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B΄ ΜΕΡΟΣ 

                                     Ιούλιος 2008-Απρίλιος 2009,  

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
Η περίοδος που διανύουµε είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για όλους τους εργαζόµενους. Η 

κυβέρνηση, εντείνοντας τη γνωστή αντιλαϊκή πολιτική της, συνεχίζει την αφαίµαξη του 
λαϊκού εισοδήµατος σχεδιάζοντας «διορθωτικές» κινήσεις για τη δήθεν θετική αντιµετώπιση 
της οικονοµικής κρίσης στο πλαίσιο  των κατευθύνσεων των Βρυξελλών και των οδηγιών του 
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Το «σχέδιο» αυτό της κυβέρνησης «για την έξοδο από 
την κρίση» δεν έχει καµία σχέση µε το δικό µας όραµα και τη δική µας διεκδίκηση. Εµείς, 
ενάντια στα κυβερνητικά µέτρα για τη συνέχιση της διαχείρισης της παρούσας 
καπιταλιστικής κρίσης, απαιτούµε,  εδώ και τώρα, την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Για 
να υπάρξει προοπτική λύσεων στα προβλήµατα των εργαζόµενων και των λαϊκών 
στρωµάτων! Σηµειώνουµε ότι και η πρόσφατη Σύνοδος του G20 στο Λονδίνο επιβεβαιώνει 
τη θέση µας για την επιµονή των ισχυρών οικονοµικά δυνάµεων στη διαχείριση της 
καπιταλιστικής κρίσης.  

  Ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία, η κυβέρνηση κραδαίνοντας ως δαµόκλειο 
σπάθη το Πρόγραµµα Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απειλή της επιτήρησης 
πριν λίγους µήνες, την επελαύνουσα οικονοµική κρίση και την επερχόµενη ύφεση, αναθεωρεί 
τον ταξικό προϋπολογισµό της που πρόσφατα ψήφισε, επιβάλλοντας νέα σκληρότερη 
µονόπλευρη λιτότητα, ολοκληρώνει την εκποίηση του δηµόσιου πλούτου, προωθεί νέες 
ιδιωτικοποιήσεις αντί πινακίου φακής, το  ξεκλήρισµα των αγροτικών στρωµάτων, την  
ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, τις απολύσεις και αυξάνει µε ραγδαίους ρυθµούς την 
ανεργία. Έτσι συστηµατικά ολοκληρώνεται ένας εργασιακός Μεσαίωνας και ο εντεινόµενος 
αυταρχισµός σ’ όλο το φάσµα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής είναι το απαιτούµενο 
συµπλήρωµα. 

Γι΄αυτό και η νεανική έκρηξη του ∆εκέµβρη αντιµετωπίστηκε µε αυταρχισµό και 
κύµατα καταστολής, καθώς και αθρόες προσαγωγές µαθητών στον εισαγγελέα, η 
Κωνσταντίνα Κούνεβα βρέθηκε στο στόχαστρο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και των 
παρακρατικών, ενώ όποιοι πολίτες διαδηλώνουν αντιµετωπίζονται µε «πυγµή και χηµικά», 
γεγονός που  είδαµε και στις  τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο του 
κυβερνητικού αυταρχισµού εντάσσονται και τα τελευταία µέτρα που θέτουν σε µεγαλύτερη 
δοκιµασία δηµοκρατικές ελευθερίες και ατοµικά δικαιώµατα. 

Ωστόσο, µπροστά στον κίνδυνο ολοκληρωτικής και άµεσης κατάρρευσής της, η 
κυβέρνηση προσφεύγει και στο «διάλογο» επιδιώκοντας να κερδίσει πολιτικό χρόνο. Πιο 
χαρακτηριστική η περίπτωση του «θεάτρου διαλόγου» για την Παιδεία. 

Β. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
(2008-2009) 

          Με το ξεκίνηµα της χρονιάς το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να 
συµµετάσχουν στις 6/9/08 στο συλλαλητήριο που πραγµατοποιείται στα εγκαίνια της 
∆ιεθνούς Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη για να διατρανώσουµε την αντίθεση όλων των 
εργαζοµένων στην οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. 

ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ 25.10.08 
Ύστερα από τέσσερις περίπου µήνες από την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. του κλάδου, 

τα δεδοµένα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και εκπαιδευτικής συγκυρίας, όχι 
µόνο δεν καθιστούσαν ανεπίκαιρη την παραπάνω απόφαση για απεργιακές κινητοποιήσεις 
του κλάδου µε χαρακτηριστικά διάρκειας, έντασης και προοπτικής, αλλά επέβαλλαν, ως 
αναπόφευκτη και µόνη επιλογή µας, την αποφασιστική σύγκρουσή µας µε την αντιλαϊκή 
και αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. 
 Με εισήγηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ πραγµατοποιείται ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ στις 
25.10.08 η οποία εκτιµούσε, µεταξύ των άλλων, ότι : 
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 Η κυρίαρχη πολιτική απεγνωσµένα προσπαθεί να χρησιµοποιήσει την παγκόσµια 
χρηµατοπιστωτική κρίση για να επιτείνει  τη λιτότητα και τις κοινωνικές περικοπές. Για να 
µετακυλήσει την κρίση στις ασθενέστερες τάξεις και να κρυφτεί πίσω από την κατάρρευση 
ενός χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, που αποτελεί την ιδιαίτερη έκφραση µιας δοµικής 
και βαθύτατης κρίσης του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής.  
 Οι εργαζόµενοι, όµως, δε χρωστάνε τίποτε και σε κανένα. Οι παραγωγοί του 
κοινωνικού πλούτου δεν είναι υπεύθυνοι για το αδηφάγο χρηµατοπιστωτικό παράσιτο. 
Άλλωστε τα µυθεύµατα για την κυρίαρχη αγορά κατέρρευσαν. Ο τεράστιος κοινωνικός 
πλούτος διασπαθίζεται από τις κοινωνικές ελίτ σε βάρος των φτωχών και «ασήµαντων» 
χωρών και ανθρώπων µε µια πολιτική η οποία φέρνει τον πόλεµο, εντείνει την εκµετάλλευση, 
απλώνει την πείνα σε ολόκληρο τον πλανήτη.  

Απόδειξη ότι η κυβέρνηση επιµένει στην ίδια ταξική και επιθετική πολιτική της σε 
βάρος των εργαζόµενων και των λαϊκών κοινωνικών στρωµάτων αποτελεί και το γεγονός ότι 
το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού για το 2009 διατηρεί τα ίδια αντικοινωνικά 
χαρακτηριστικά των προηγούµενων, δηλαδή τη µονόπλευρη λιτότητα, τους νέους φόρους για 
τα φτωχά και µεσαία στρώµατα, τις παραπέρα περικοπές των κοινωνικών δαπανών χάριν των 
εξοπλισµών, της αγοράς και του παρασιτισµού.  Ακόµη, προβλέπει την είσπραξη από τους 
εργαζόµενους 7,4 δισ. ευρώ επιπλέον φόρους, παρά το γεγονός ότι η οικονοµία µας 
βρίσκεται στα πρόθυρα της ύφεσης. 

Η συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση και η περαιτέρω µείωση των δαπανών για την 
παιδεία (3,07% για το 2009), τα µέτρα που προωθούν την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας 
εκπαίδευσης (Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα στην κατασκευή και τη λειτουργία 
των σχολείων, είσοδος εταιρειών και χορηγών στα σχολεία, αναγνώριση ΚΕΣ κ.λπ.), η 
ανυπαρξία ουσιαστικής επιµόρφωσης, οι πρόσφατες εγκύκλιοι που «νοµοθετούν» τη 
διοικητική αυθαιρεσία και τον αυταρχισµό και αποτελούν προάγγελο µιας σκληρής 
αξιολόγησης µε όρους αγοράς, η εργασιακή περιπλάνηση των συναδέλφων (χιλιάδες 
εκπαιδευτικοί χωρίς οργανική θέση), η εκρηκτική κατάσταση στην ΤΕΕ που έχει 
δηµιουργήσει µεγάλη ανασφάλεια σε εκπαιδευτικούς και µαθητές (πρόσβαση στην 
τριτοβάθµια, προγράµµατα και βιβλία, ανυπαρξία επαγγελµατικών δικαιωµάτων, λειτουργία 
ΕΠΑΣ εκτός ΥΠΕΠΘ κ.ά),  η σχεδιαζόµενη µεταφορά αρµοδιοτήτων στους δήµους µέσω της 
επερχόµενης αποκέντρωσης σχετικά µε τη λειτουργία των σχολείων του «Καποδίστρια 2», 
αναχρονιστικά προγράµµατα σπουδών και βιβλία κ.ά. 

Εκτιµώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης το ∆Σ πρότεινε στον κλάδο, την 
πραγµατοποίηση απεργίας διαρκείας από τη 1 ∆εκέµβρη 2008 µε τη µορφή των 
5νθήµερων επαναλαµβανόµενων απεργιακών κινητοποιήσεων, (αφού προηγουµένως είχε 
σχεδιαστεί ανάλογη πρόταση να γίνει και από το ∆Σ της ∆ΟΕ προς τις ΓΣ των συλλόγων 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης). Παράλληλα προτάθηκαν συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες για την καλύτερη ετοιµασία του κλάδου και την ευαισθητοποίηση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και γενικότερα της κοινής γνώµης 

Η εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ως προς το σκεπτικό και το διεκδικητικό 
πλαίσιο υπερψηφίστηκε από 49 εκπροσώπους ΕΛΜΕ σε σύνολο 75 που παρευρέθηκαν 
κατά την ώρα της ψηφοφορίας. Αποφασίστηκε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο 7 αιτηµάτων 
αιχµής για την περίοδο αυτή, βασισµένο στην σχετική απόφαση της Μετασυνεδριακής ΓΣ και 
του 13ου συνεδρίου.  Το πρόγραµµα δράσης που πρότεινε το ∆Σ της ΟΛΜΕ όµως, δεν 
συγκέντρωσε τις απαιτούµενες από το καταστατικό θετικές ψήφους (2/3). Παράλληλα 
κατατέθηκαν και άλλες απεργιακές προτάσεις, οι οποίες δεν συγκέντρωσαν, επίσης, την 
απαιτούµενη πλειοψηφία.  

  Μετά από την απόφαση της ΓΣ, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δήλωσε πως, «µέσα από µαζικές 
διαδικασίες ο κλάδος µας υπερψηφίζοντας το σκεπτικό και τα αιτήµατα της εισήγησης 
εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή του για το ζοφερό µέλλον της δηµόσιας εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών που προοιωνίζεται η πολιτική της κυβέρνησης.   

Το προτεινόµενο από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πρόγραµµα δράσης δεν συγκέντρωσε τις 
απαιτούµενες από το Καταστατικό ψήφους, παρά το γεγονός ότι στη µεγάλη πλειονότητά 
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τους οι ΕΛΜΕ ψήφισαν απεργιακά προγράµµατα δράσης. Το γεγονός αυτό εκφράζει την 
αναγκαιότητα για πιο συστηµατική και ολοκληρωµένη προετοιµασία του κλάδου, ενόψει µιας 
µεγάλης και κρίσιµης σηµασίας απεργιακής κινητοποίησης.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα συνεχίσει και θα εντείνει την κινηµατική προσπάθειά του 
προκειµένου να διαµορφωθούν, το συντοµότερο δυνατό, καλύτεροι όροι για την 
αποτελεσµατική αντίδρασή µας στην αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης. 
Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί! Στο πλαίσιο αυτό θα διαµορφώσει και τη νέα 
εισήγησή του προς τον κλάδο».  

Στάση Εργασίας 26/11/08, 16/12/08 και 24ωρη Απεργία 10/12/08 
Με κύριο αίτηµα την άµεση κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταµείων και 

ιδιαίτερα του ΤΠ∆Υ προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς και την 
στήριξη του ΟΠΑ∆ µε άµεση επιχορήγησή του, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα 
µε τις καταγγελίες των συµβάσεων των γιατρών και των φαρµακοποιών, καθώς και το 
σύνολο των οικονοµικών και ασφαλιστικών µας αιτηµάτων, συµµετείχαµε στις 
κινητοποιήσεις αυτές που κηρύχθηκαν από την Α∆Ε∆Υ. 

Ο «∆εκέµβρης των µαθητών» 
Την 24ωρη απεργία στις 10/12/08 «πρόλαβε» η εν ψυχρώ δολοφονία από αστυνοµικό 

του 16χρονου µαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Το γεγονός αυτό πυροδότησε µια 
πρωτόγνωρη µαθητική έκρηξη καταδίκης της αστυνοµικής βίας, αλλά και προβολής 
αιτηµάτων για την εκπαίδευση, την ανεργία, τα δηµοκρατικά δικαιώµατα. Οι κινητοποιήσεις 
αυτές που  συντάραξαν όχι µόνο τη χώρα µας αλλά και τροφοδότησαν παρόµοιες 
κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα την Ευρώπη ολόκληρη, αντικειµενικά, τροποποίησαν και το δικό 
µας πλαίσιο αιτηµάτων  και τις κινητοποιήσεις µας. 

Αυτή η έκρηξη της νέας γενιάς τον περασµένο ∆εκέµβρη ήταν µια ευρύτερη 
κοινωνική έκρηξη,  χωρίς κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό σχέδιο, που εξέφρασε και εκφράζει 
όµως την απόγνωση των νέων για το γενικευµένο αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται σήµερα 
εξαιτίας της εφαρµοζόµενης βαθιά αντιλαϊκής και αδιέξοδης πολιτικής. Παράλληλα  έδωσε 
το έναυσµα για την έκφραση της συσσωρευµένης λαϊκής οργής.  

Η κυβέρνηση αντέδρασε σε αυτό το κοινωνικό φαινόµενο µε τον τρόπο που αντιδρά 
συνήθως η εξουσία σε τέτοιες περιπτώσεις. Επέλεξε να µιλήσει για εγκληµατικά στοιχεία που 
εκµεταλλεύτηκαν την κατάσταση για να επιδοθούν σε καταστροφές και κλοπές, 
µετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την ουσία της υπόθεσης που είναι τα αίτια που 
προκάλεσαν την έκρηξη οργής της νεολαίας µε σκοπό να αποσιωπήσει τις πολιτικές ευθύνες 
της για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής της και η 
οποία οδήγησε σε αυτό τον ξεσηκωµό.  

Η µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων βρέθηκαν και αυτή 
την περίοδο, στο πλευρό των νέων. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα συµµείχαν στις 
διαδηλώσεις µαζί µε τους µαθητές τους.  

Ειδικότερα, η ΟΛΜΕ καταδίκασε µε ανακοίνωσή του ∆Σ, µε το πιο απόλυτο τρόπο, 
τη δολοφονία του µαθητή και κήρυξε 24ωρη απεργία στα σχολεία στις 9 ∆εκέµβρη 
(ακολούθησε το κλείσιµο των  σχολείων µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ). Συµµετείχαµε σε όλες τις 
διαδηλώσεις την περίοδο εκείνη µε κύριο σύνθηµα «Για την παιδεία, την εργασία και τη 
δηµοκρατία».  

9ηΓενάρη 2009, Ηµέρα παιδείας και αγώνα 
    Το  ∆Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να κηρύξει την 9η Γενάρη, ηµέρα που δολοφονήθηκε ο 

Νίκος Τεµπονέρας το 1991, ως Ηµέρα Παιδείας και Αγώνα. Πραγµατοποιήθηκε για αυτό το 
λόγο Πανελλαδική Στάση Εργασίας και  Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις, 
προκειµένου να αναδείξουµε τα αιτήµατά µας για την δηµόσια παιδεία και τα εργασιακά µας 
δικαιώµατα, να καταδικάσουµε για µια ακόµη φορά την κρατική βία και τον αυταρχισµό, και 
να απαιτήσουµε σεβασµό στα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις λαϊκές ελευθερίες. 
Αντιπροσωπεία του ∆Σ συµµετείχε στην εκδήλωση για τον Ν. Τεµπονέρα στην Πάτρα. 



 18

Η αστυνοµία µε κυβερνητικές οδηγίες αφού αντιµετώπισε τους διαδηλωτές µε βία, 
αυταρχισµό και διασπορά τόνων χηµικών, προχώρησε σε αναίτιες συλλήψεις ακόµα και 
ανήλικων µαθητών και παρέπεµψε τους συλληφθέντες µε τον  «τροµονόµο» (Λάρισα). 
Ακόµα µέχρι σήµερα εκκρεµούν οι δίκες συλληφθέντων µαθητών (π.χ. Λάρισα, Πειραιάς 
κ.ά.). Το ∆Σ της ΟΛΜΕ συµπαραστάθηκε στους µαθητές αυτούς και στους άλλους 
συλληφθέντες µε ψηφίσµατα, συµµετοχή σε συνεντεύξεις τύπου και µαζικές διαµαρτυρίες. 

 Κόλαφο για την τακτική της κυβέρνησης και τη συµπεριφορά της αστυνοµίας στις 
κινητοποιήσεις του ∆εκέµβρη αποτελεί και η έκθεση τη ∆ιεθνούς Αµνηστίας. «Η οργάνωση 
έχει θέσει υπόψη του Υπουργού Εσωτερικών έναν αριθµό υποθέσεων από το ∆εκέµβριο 2008 
και τον Ιανουάριο 2009, στις οποίες, όπως υποστηρίζεται, αστυνοµικοί αυθαίρετα συνέλαβαν, 
κακοµεταχειρίστηκαν και έθεσαν υπό κράτηση ειρηνικούς διαδηλωτές, ενώ εµπόδισαν 
κρατουµένους, ανάµεσά τους και ανήλικους, να επικοινωνήσουν αµέσως µε τους δικηγόρους 
τους».  (από το δελτίο τύπου, 30-3-09). 

Στάση Εργασίας 23/1/09 
Η κυβέρνηση στο πλαίσιο του ανασχηµατισµού και προκειµένου να ξεφύγει από τα 

προβλήµατα που ανέδειξαν οι µαθητικές κινητοποιήσεις αντικαθιστά τον Υπουργό Παιδείας, 
οργανώνει στη Βουλή προ – ηµερησίας διάταξης συζήτηση για τα θέµατα της παιδείας, µε 
στόχο να εξαγγείλει έναν ακόµη «διάλογο».  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προκηρύσσει πανελλαδική 3ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή, 
23/1/09 και οργανώνει πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο  στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ την ώρα της 
συζήτησης για να προβάλλουµε ακόµη µια φορά τα αιτήµατα του εκπαιδευτικού 
κινήµατος για δηµόσια και πραγµατικά δωρεάν παιδεία, αύξηση των δαπανών για την 
παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ (ή το 15% του κρατικού προϋπολογισµού), 
ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών (οικονοµική, εργασιακή, επιστηµονική), υπεράσπιση 
της δηµοκρατικής κατάκτησης του πανεπιστηµιακού ασύλου. 

Στάση Εργασίας 23/1/09 και Απεργία 25/2/09 
Με επικέντρωση στα ασφαλιστικά δικαιώµατα ακολούθησαν στάση εργασίας και 

24ωρη απεργία που προκηρύχθηκε από την Α∆Ε∆Υ στις 23//1/09  και στις 25/2/09 
αντίστοιχα.. Με κύρια αιχµή την άµεση κρατική ενίσχυση των ασφαλιστικών µας ταµείων η 
ΟΛΜΕ συµµετέχει στις κινητοποιήσεις αυτές. 

Στο κάλεσµα της ΟΛΜΕ αναφέρεται µεταξύ των άλλων πως το τελευταίο διάστηµα 
γινόµαστε µάρτυρες µιας, ακόµα µεγαλύτερης επιδείνωσης της θέσης των εκπαιδευτικών 
αλλά και όλων των εργαζόµενων, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονοµική µας κατάσταση, µε 
την εντεινόµενη ακρίβεια, καθώς και την οριακή πλέον κατάσταση των ασφαλιστικών µας 
ταµείων και την υπονόµευση ακόµα και της στοιχειώδους υγειονοµικής µας περίθαλψης.  
 Τα ασφαλιστικά µας ταµεία βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης. Οι νέοι 
συνταξιούχοι περιµένουν για µήνες, ακόµη και χρόνια, την έκδοση έστω και αυτής της ισχνής  
σύνταξης (κύριας και επικουρικής). 

Η κατάσταση στο Ταµείο Πρόνοιας και τον ΟΠΑ∆ είναι, πλέον,  όχι µόνο 
απαράδεκτη αλλά και επικίνδυνη για δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους και συνταξιούχους 
του ∆ηµοσίου. Συγκεκριµένα, το Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµόσιων Υπαλλήλων, που χορηγεί το 
«εφάπαξ», αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σηµερινές υποχρεώσεις του και  ο ΟΠΑ∆ 
(Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου) βουλιάζει στα χρέη του. 
Ο προσχηµατικός διάλογος του ΥΠΕΠΘ και οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι µε το «διάλογο» που προωθεί η κυβέρνηση επιχειρεί να 
συγκαλύψει τα πραγµατικά προβλήµατα της εκπαίδευσης προσπαθώντας να πείσει µαθητές 
και γονείς, την κοινωνία όλη, ότι η αλλαγή του τρόπου πρόσβασης στα Πανεπιστήµια και τα 
ΤΕΙ µπορεί να αλλάξει ή έστω να θίξει τον ταξικό – κατανεµητικό ρόλο του σχολείου και την 
αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων. ∆εν είναι τυχαία η επιλογή του χρόνου 
(οικονοµική κρίση και µέτρα στήριξης του κεφαλαίου µε τη διάθεση 28 δισ. στις τράπεζες, 
αλλά και µετά την πρόσφατη έκρηξη της νεολαίας µε αφορµή τη δολοφονία του µαθητή 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το ∆εκέµβρη), ούτε µη αναµενόµενη η επιδίωξη της 
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κυβέρνησης να αντιστρέψει και µε αυτό τον τρόπο το κλίµα δυσαρέσκειας και 
απονοµιµοποίησης της πολιτικής της, ιδιαίτερα στη νεολαία.  

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να µην συµµετάσχει µε εκπροσώπους του στο 
Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ και να διεκδικήσει 
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών, εργασιακών και οικονοµικών αιτηµάτων των 
εκπαιδευτικών αλλά και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προτάσεων της οµοσπονδίας, 
απαιτώντας µέσα από ένα ουσιαστικό διµερή διάλογο απαντήσεις και δροµολόγηση λύσεων 
από το Υπουργείο Παιδείας. 
Οι λόγοι που µας οδήγησαν σε µια τέτοια απόφαση επιγραµµατικά είναι: 
- Ο διάλογος δεν ξεκινά από µηδενική βάση, «tabula rasa», όπως ισχυρίζεται ο υπουργός. Η 
βάση του «διαλόγου» είναι η ήδη υποβαθµισµένη, απαξιωµένη δηµόσια εκπαίδευση, για την 
οποία ο κρατικός προϋπολογισµός προβλέπει ακόµη πιο µειωµένα κονδύλια για φέτος.  

- Η κυβέρνηση µιλώντας για µηδενική βάση, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ξεκαθαρίζει την 
πρόθεσή της να µην κάνει πίσω σε τίποτε από την αντιλαϊκή, αντιεκπαιδευτική πολιτική της. 
Ήδη ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας µε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η «tabula rasa δεν αφορά 
τους ήδη ψηφισµένους νόµους της κυβέρνησης». 

- Η επικέντρωση του διαλόγου σε κάποια συγκεκριµένα, παρεπόµενα όµως, ζητήµατα (π.χ. 
σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση) φαίνεται ότι αποτελεί συστηµατική 
πρακτική όλων των κυβερνήσεων. Εκτιµούµε ότι η εστίαση σε ζητήµατα όπως τα παραπάνω, 
µε παράκαµψη των µεγάλων προβληµάτων που ταλανίζουν την εκπαίδευση και τους 
εκπαιδευτικούς, αποδεικνύεται, εκ των πραγµάτων ότι είναι πολιτική επιλογή που στόχο έχει 
τον αποπροσανατολισµό της κοινωνίας. Γι’ αυτό και λειτουργεί περισσότερο σε 
επικοινωνιακό επίπεδο παρά σε επίπεδο ουσίας, την οποία συνειδητά προσπερνά.  

- Η εµπειρία  µας για το πώς η κυβέρνηση εννοεί το διάλογο είναι «τραυµατική» και 
επηρεάζει αυτονόητα τη σηµερινή στάση µας.  Όλα τα νοµοσχέδια όχι µόνο κατατέθηκαν στη 
Βουλή από το ΥΠΕΠΘ και ψηφίστηκαν χωρίς ουσιαστικό διάλογο και διαπραγµάτευση µε 
τις οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών, αλλά προωθήθηκαν µε αυτά πολιτικές που ήταν σε 
πλήρη αντίθεση µε τα κύρια αιτήµατα και τους στόχους του εκπαιδευτικού κινήµατος,  
έπληξαν το δηµόσιο σχολείο και πανεπιστήµιο, χειροτέρεψαν την εργασιακή και 
επιστηµονική θέση των εκπαιδευτικών.  

- Το ίδιο αρνητική είναι και η εµπειρία από τη  συµµετοχή εκπροσώπων µας σε διάφορα 
όργανα υποτιθέµενου κοινωνικού διαλόγου, όπως η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΕΠΕΑΕΚ,  το ∆Σ του Οργανισµού Επιµόρφωσης (ΟΕΠΕΚ) αλλά και άλλες θεσµικές 
επιτροπές.   

- Τα τελευταία χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να αξιοποιήσουν µια τυπική 
µορφή «κοινωνικής συναίνεσης», ενθυµούµενοι την ύπαρξη στα «χαρτιά» του ΕΣΥΠ για να 
διασκεδάσουν τις αρνητικές εντυπώσεις της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής τους 
και να επιβάλουν περαιτέρω µέτρα προς την ίδια κατεύθυνση. 

- Εν τω µεταξύ, ο  Υπουργός Παιδείας αρνείται να καταθέσει έστω και τους άξονες των 
θέσεων του Υπουργείου Παιδείας, επιδιώκοντας να εµπλέξει την εκπαιδευτική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς φορείς σε µια αποπροσανατολιστική διαδικασία, η οποία εξ αντικειµένου 
δεν µπορεί να οδηγήσει πουθενά, µε στόχο να κερδίσει πολιτικό χρόνο και να δηµιουργήσει 
σε µαθητές και γονείς προσδοκίες για ένα δήθεν δικαιότερο σύστηµα πρόσβασης, που θα 
τους απαλλάξει από ένα εξοντωτικό, ψυχοφθόρο και οικονοµικό φορτίο. Και αυτό όταν η ίδια 
η κυβέρνηση µείωσε τον αριθµό των εισαγοµένων από 85.000 σε 68.000 και µε τη 
θεσµοθέτηση του ταξικού και αντιεκπαιδευτικού µέτρου της «βάσης του 10». 
- Η κυβέρνηση αποφάσισε µονοµερώς τους όρους, τις συνθήκες και το επίπεδο της 
διαπραγµάτευσης, και όρισε ότι η συζήτηση για το Λύκειο και το σύστηµα πρόσβασης 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στο Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας  και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ. Κατά τη γνώµη µας, το ΕΣΥΠ εξ αντικειµένου 
αδυνατεί να εκφράσει τη συνισταµένη της κοινωνικής ευαισθησίας και βούλησης, ενώ 
επανειληµµένα χρησιµοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις για την επικύρωση προειληµµένων 
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αποφάσεών τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα όργανα αυτά (Π.∆. 127/03, 
άρθρ. 7, παρ. 4). 
- Είναι προσχηµατικός ο «διάλογος» γιατί από τη µια, το ΥΠΕΠΘ νοµοθετεί, όπως π.χ. µε 
τον πολύ πρόσφατο νόµο για τα ΕΠΑΛ, όπου υπήρξε, για µια ακόµη φορά, πλήρης αγνόηση 
των σχετικών προτάσεων της ΟΛΜΕ ή µε τις αλλαγές που προώθησε από εφέτος στις 
πανελλαδικές, και από την άλλη, τα προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών χρονίζουν και επιδεινώνονται, και από την ασκούµενη  κυβερνητική πολιτική 
τα τελευταία χρόνια, χωρίς η επίλυσή τους να περιλαµβάνεται στην ατζέντα.   
- Επιπλέον, δεν υπάρχει ούτε και η παραµικρή δέσµευση για αντιµετώπιση µείζονος 
σηµασίας ζητηµάτων-προβληµάτων, την επίλυση των οποίων η ΟΛΜΕ θεωρεί εκ των 
ων ουκ άνευ συνθήκη για µια ουσιαστική διαδικασία διαπραγµάτευσης. 

 
Ο δικός µας διάλογος, Η εκπαιδευτική µας πρόταση 
Σηµειώνουµε, για άλλη µια φορά, ότι η ΟΛΜΕ έχει καταθέσει την εκπαιδευτική της 

πρόταση, για το περιεχόµενο του δηµόσιου σχολείου που επιδιώκουµε και αγωνιζόµαστε. 
Οι επεξεργασµένες προτάσεις του κλάδου µας για τη βελτίωση της δηµόσιας εκπαίδευσης και 
την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έχουν περάσει χρόνια τώρα τη δοκιµασία της συλλογικής 
µας σκέψης και εµπειρίας, είναι αποτέλεσµα των πολύχρονων αγώνων µας αλλά και της 
αγωνίας  µας  για το δηµόσιο σχολείο και η κυβέρνηση δεν έχει το πολιτικό και ηθικό 
δικαίωµα να τις αγνοεί! 

H πρότασή της ΟΛΜΕ είναι  άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη γενναία χρηµατοδότηση 
της εκπαίδευσης, την καθιέρωση της δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, την 
ελαχιστοποίηση των ταξικών φραγµών, τη βελτίωση του περιεχοµένου σπουδών στην 
πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, την εφαρµογή αντισταθµιστικών 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τα παιδιά των αδύναµων κοινωνικών οµάδων, τη 
λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης καθώς και 
ενός δηµόσιου µεταλυκειακού συστήµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, την κατάργηση τον 
ταξικού µέτρου της βάσης του «10», την πολύπλευρη στήριξη των δηµόσιων 
Πανεπιστηµίων. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ απέναντι σε αυτή την κατάσταση αποφάσισε µεταξύ των άλλων:  
 Έκδοση ενηµερωτικού φυλλάδιου για τους εκπαιδευτικούς  
 Τη διοργάνωση του δικού µας, ανοικτού, δηµοκρατικού και κοινωνικού διαλόγου  
πραγµατοποιώντας εκδηλώσεις – συζητήσεις στην περιφέρεια, µε συνδιοργανωτές 
ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ, στις παρακάτω πόλεις: Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Γιάννινα, 
Κέρκυρα, Βόλο, Πάτρα, Ηράκλειο. Σε αυτές κλήθηκαν να συµµετάσχουν εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθµίδων, φοιτητικοί σύλλογοι, γονείς, µαθητές, συνδικάτα και άλλοι κοινωνικοί 
φορείς.  

 Ενηµερωτικές περιοδείες στα σχολεία από κλιµάκια των ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ. 
 Αποτελεσµατικά και πρόσφορα µέσα και µέτρα προβολής των θέσεών µας (φυλλάδια, 
ένθετα σε εφηµερίδες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, συνεντεύξεις τύπου κ.λπ.) 

 Συναντήσεις µε πολιτικά κόµµατα, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. 
 
Τα αιτήµατα αιχµής του κλάδου µας  
 Στη διµερή διαπραγµάτευση, η ΟΛΜΕ απαίτησε (και συνεχίζει να απαιτεί) την άµεση 
υλοποίηση των παρακάτω αιτηµάτων, όπως αυτά καθορίστηκαν µε  την απόφαση της ΓΣ των 
προέδρων των ΕΛΜΕ στις 25.10.08 : 

1.  Άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ ή το 
15% του Κρατικού Προϋπολογισµού.  

2. Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς µας: 1.400 € καθαρά στον νεοδιόριστο και 
αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα µισθολογικά κλιµάκια. Άµεση καταβολή του 
επιδόµατος των 176 € και του συνόλου των αναδροµικών 

3. Πλήρης σύνταξη µε 30 χρόνια εργασίας. Κατάργηση του ισχύοντος 
αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου (νόµοι «Σιούφα», «Ρέππα», 
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«Πετραλιά») και επιστροφή όλων των οφειλόµενων στα ασφαλιστικά ταµεία. 
Άµεση και ουσιαστική κρατική επιχορήγηση του ΟΠΑ∆ και των ασφαλιστικών 
ταµείων και ιδιαίτερα του ΤΠ∆Υ, προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. 

4. Σταθερή και µόνιµη εργασία στην εκπαίδευση – Κατάργηση του θεσµού του 
ωροµισθίου - 12µηνη σύµβαση για τους αναπληρωτές - Κλαδική Συλλογική 
Σύµβαση Εργασίας (για όλα τα εργασιακά ζητήµατα και τις υπηρεσιακές 
µεταβολές).  

5. ∆ηµόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση, µε 
προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Καµία επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισµό 
για µόρφωση και εκπαίδευση των µαθητών /-τριών.  25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις 
κατευθύνσεις και στην ΤΕΕ, 10 µαθητές ανά καθηγητή  στα εργαστήρια. 

6. Ουσιαστική στήριξη της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ). Υλοποίηση 
άµεσων µέτρων  (διευρυµένο ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και σε περισσότερα επιστηµονικά πεδία, δηµιουργία Μεταλυκειακού 
Έτους Ειδίκευσης, κατάργηση ΕΠΑΣ, να υπαχθούν στο ΥΠΕΠΘ οι σχολικές µονάδες 
άλλων υπουργείων κ.ά.). 

7. Να καταργηθούν ο κλειστός αριθµός εισακτέων για την πρόσβαση στην 
τριτοβάθµια Εκπαίδευση και η βάση του «10». - Να ανοίξουν τα Πανεπιστήµια σε 
όλα τα παιδιά. 

8. Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα 
διδακτικά καθήκοντα.  
 
Η διµερής διαπραγµάτευση ΟΛΜΕ - ΥΠΕΠΘ 
Το ∆Σ απαίτησε από το Υπουργείο Παιδείας την απευθείας διαπραγµάτευση 

προκειµένου να δοθούν από την πολιτική του ηγεσία απαντήσεις στα παραπάνω αιτήµατα 
αιχµής για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό. Από το Γενάρη του 2009 µέχρι σήµερα, 
έγιναν 3 συναντήσεις ανάµεσα στο ∆Σ της ΟΛΜΕ και τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα. Στην τελευταία µάλιστα συνάντηση µε τον Υφυπουργό 
Παιδείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 6-4-09,  προκειµένου να δοθούν απαντήσεις από 
την πλευρά του ΥΠΕΠΘ στα αιτήµατα που έχει θέσει η ΟΛΜΕ και στη νέα πολιτική ηγεσία, 
δεν δόθηκε από την πλευρά του κ. Υφυπουργού καµία απάντηση, ούτε καν έγινε αναφορά, 
στα µεγάλα προβλήµατα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών (υποχρηµατοδότηση της 
εκπαίδευσης, οικονοµική αναβάθµιση εκπαιδευτικών, καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, κατάργηση της βάσης του «10», ουσιαστική στήριξη της ΤΕΕ κ.λπ.). 

Ο Υφυπουργός Παιδείας, απαντώντας στα αιτήµατα της οµοσπονδίας µας, εξήγγειλε 
µόνο την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να καθιερώσει από το 
Σεπτέµβρη ετήσια επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, να µειώσει τον αριθµό των µαθητών ανά 
τµήµα στους 25 κατά ανώνατο όριο, στη σύσταση επιτροπής για τις υπηρεσιακές µεταβολές 
των εκπαιδευτικών, στην αλλαγή του τρόπου διορισµού των εκπαιδευτικών στην Πρόσθετη 
∆ιδακτική Στήριξη (θα γίνεται πλέον από τους πίνακες αναπληρωτών-ωροµισθίων), και  στη  
θεσµοθέτηση πρακτικής άσκησης των µαθητών των ΕΠΑΛ. Ο Υφυπουργός παιδείας 
διευκρίνησε ότι η υλοποίηση πολλών από τα παραπάνω θα εξαρτηθεί από το εάν θα 
συµφωνήσει και το Υπουργείο Οικονοµικών και Οικονοµίας (Γ.Λ.Κ.). 

Από την πλευρά µας, βεβαίως,  θα  συνεχίσουµε και  το επόµενο χρονικό διάστηµα να 
απαιτούµε την επίλυση των  µεγάλων  προβληµάτων  της εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών, αλλά  και την υλοποίηση  των  παραπάνω  εξαγγελιών - προθέσεων της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ώστε  να µη παραµείνουν απλά προθέσεις. 

 
Η νέα, σκληρότερη λιτότητα - Απεργία 2/4/09 
Η κυβέρνηση, στο όνοµα της κρίσης και των επιταγών της ΕΕ, σχεδιάζοντας 

«διορθωτικές» κινήσεις για τη δήθεν θετική αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης εξαπέλυσε 
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την πιο βάρβαρη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών ενάντια στους εργαζόµενους, που 
καλούνται µονόπλευρα να πληρώσουν την κρίση µε πάγωµα µισθών και συντάξεων στο 
∆ηµόσιο, καθώς και των πάσης φύσεως επιδοµάτων.  
 Με τα κυβερνητικά µέτρα η συντριπτική πλειονότητα των καθηγητών, δεν θα 
πάρουν ούτε αυτά τα εφάπαξ «επιδόµατα ελεηµοσύνης» των 300 € και των 500 €. 
Συνεπώς, θα έχουν µηδενική αύξηση στις αποδοχές τους.  

  Από την άλλη, η εξαγγελία της κυβέρνησης για νέο µισθολόγιο, που θα αφορά µόνο 
τους νεοπροσλαµβανόµενους στο δηµόσιο, θα έχει ως αποτέλεσµα το διαχωρισµό νέων και 
παλαιών εργαζοµένων, µε συνέπεια εργαζόµενοι της ίδιας υπηρεσίας να έχουν διαφορετικές 
αποδοχές.  

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ κατήγγειλε τη χρεοκοπηµένη αυτή κυβερνητική πολιτική της 
µονόπλευρης και ανηλεούς λιτότητας για τους εργαζόµενους, η οποία σε συνδυασµό µε 
τη σχεδιαζόµενη αύξηση εισφορών στο ΤΠ∆Υ και δανεισµό του, αντί για την κρατική 
του επιχορήγηση που απαιτούν οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο, οδηγεί σε πρωτοφανή 
λεηλασία τα εισοδήµατα των εργαζοµένων. 

Συµµετείχαµε ενεργά στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Η οµοσπονδία οργάνωσε 
την ενηµέρωση των συναδέλφων για την καλύτερη δυνατή συµµετοχή στην 24ωρη απεργία 
της 2 Απρίλη, µε περιοδείες των µελών της, έκδοση αφίσας και σχετικής προκήρυξης. 

Είναι γεγονός πως µετά την απόρριψη της πρότασης της πρότασης του ∆Σ για 
απεργία διάρκειας και τα γεγονότα του ∆εκέµβρη το ∆Σ της ΟΛΜΕ δεν κατάφερε να 
καταλήξει σε εισήγηση προς τις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου, για να χαραχτεί µια 
τακτική κινητοποιήσεων το επόµενο διάστηµα. Οι διαφορετικές εκτιµήσεις σε επίπεδο 
∆Σ την περίοδο αυτή δεν επέτρεψαν την σύγκληση νέων γενικών συνελεύσεων του 
κλάδου. 

Κατά συνέπεια, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει τις δικές του σοβαρές ευθύνες για τη µη 
διαµόρφωση εισήγησης και τη µη πραγµατοποίηση Γ.Σ. των ΕΛΜΕ σε µια περίοδο µάλιστα 
που η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα αντιλαϊκά αντεργατικά µέτρα, όπως τη µη χορήγηση 
αυξήσεων, την άρνηση επιχορήγησης του ΤΠ∆Υ και του ΟΠΑ∆ µε την ταυτόχρονη 
προσπάθειά της να φορτώσει τα βάρη για τη στήριξη των ταµείων στους ασφαλισµένους.  

Οι Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, εφόσον πραγµατοποιούνταν, θα βοηθούσαν στην πιο 
αποτελεσµατική συζήτηση και προβολή της εκπαιδευτικής πρότασης της ΟΛΜΕ καθώς και 
την ισχυροποίηση της απαίτησης της ΟΛΜΕ για να δοθούν λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα 
του ∆ηµόσιου σχολείου απέναντι στον προσχηµατικό διάλογο του ΥΠΕΠΘ.  

Είναι γεγονός όµως ότι η δυστοκία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για διαµόρφωση εισήγησης 
ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι τα ∆.Σ. αρκετών ΕΛΜΕ της χώρας δεν ανταποκρίνονταν 
αυτή την κρίσιµη περίοδο σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις ενηµέρωσης και ενεργοποίησης των 
συναδέλφων.  

Η  αδικαιολόγητη, εντέλει, αδράνεια του κλάδου είναι το µείζον πρόβληµα. Και σε 
αυτό  είναι µεγάλη ανάγκη, που συνάπτεται µε την ίδια την ύπαρξη των συνδικάτων, να 
δώσουµε λύση άµεσα!  

 
Γ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΟΛΜΕ 2008-09 
1.Τα  εκρηκτικά προβλήµατα της ΤΕΕ 

Συνεχίζουµε και αυτή την περίοδο την προβολή των αιτηµάτων µας για την ΤΕΕ. 
Με εξαιρετικά επείγον υπόµνηµά µας στις 16.4.08 επανερχόµαστε στο θέµα  της 

τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και τις 
ΕΠΑΣ, επειδή έχουν δηµιουργηθεί πολλές υπεραριθµίες  και προτείνουµε:  

α) Οι υπεράριθµοι όλων των ειδικοτήτων να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε 
κενές οργανικές θέσεις ή να τοποθετούνται ως πλεονάζοντες σε σχολεία µιας οµάδας 
σχολείων που περιλαµβάνει τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ της ίδιας πόλης ή γειτονικών πόλεων, αν 
δεν υπάρχει σχολείο στην ίδια πόλη ή στην περιοχή µετάθεσης ή σε γειτονική πόλη σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις των οικείων ΠΥΣ∆Ε. 



 23

β) όλοι οι καθηγητές/-τριες τεχνικών ειδικοτήτων που η ειδικότητά τους καταργήθηκε 
στο σχολείο όπου υπηρετούσαν, αλλά και οι καθηγητές/-τριες µαθηµάτων γενικής παιδείας 
των ΤΕΕ που µετατράπηκαν σε ΕΠΑΣ, να τοποθετηθούν στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ 
στο οποίο προβλέπεται η αντίστοιχη ειδικότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανικό 
κενό, και η χρονική αφετηρία τοποθέτησής τους να ανατρέχει στο χρόνο που είχαν 
τοποθετηθεί στα ΤΕΕ από τα οποία προέρχονται.     

Για την υλοποίηση των  παραπάνω προτάσεων ζητούµε την άµεση παρέµβασής µε 
σχετική νοµοθετική ρύθµιση.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε  στις 9.10.08 µε τον Γεν. Γραµµατέα του 
ΥΠΕΠΘ µε αποκλειστικό θέµα συζήτησης την κατάσταση στην ΤΕΕ. Η συνάντηση 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραµµατισµένης δίωρης στάσης εργασίας που είχε 
προκηρύξει το ∆Σ της ΟΛΜΕ προκειµένου να διαµαρτυρηθούµε για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.  

Στη συνάντηση τέθηκε και το αίτηµά µας να ανασταλεί για τη φετινή χρονιά η 
εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης για τις αναθέσεις µαθηµάτων, αναγνωρίζοντας τα 
προβλήµατα που αυτή δηµιούργησε σε διάφορους κλάδους εκπαιδευτικών (ιδιαίτερα στους 
ΤΕ1, ΠΕ19-20, ΠΕ18 κ.ά.). Να υπογραφεί νέα µετά από ουσιαστικό διάλογο µε την ΟΛΜΕ 
και να εφαρµοστεί από τη νέα χρονιά. 

Η εκτίµησή µας πως οι προφορικές απαντήσεις του Γ.Γ. πέρα από τη 
«συµπάθεια» προς ορισµένα αιτήµατά µας δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισµα στην 
κατεύθυνση επίλυσης των προβληµάτων της ΤΕΕ, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε στη 
συνέχεια.  

Με δελτίο τύπου στις 30.11.08 το ΥΠΕΠΘ ανακοινώνει κάποιες ακόµη λεπτοµέρειες 
του συστήµατος πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά όχι 
το ποσοστό των θέσεων για ΑΤΕΙ. Το ∆Σ της ΟΛΜΕ ασκώντας κριτική σε αυτές τις 
εξαγγελίες που δεν ικανοποιούν τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, µιλάει για εξαγγελίες µε 
«δόσεις», απαράδεκτη καθυστέρηση και αδιαφορία για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως 
για τους µαθητές των ΕΠΑΛ και επανέρχεται επιµένοντας στην υιοθέτηση των 
προτάσεων του κλάδου. Είχε προηγηθεί µια εγκύκλιος µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς 
2007-08, µε εξαγγελίες για τα ΕΠΑΛ, που υποτίθεται θα νοµοθετούνταν το καλοκαίρι του 
2008. 

Τελικά το νοµοσχέδιο για το σύστηµα πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατατίθεται τέλος ∆εκέµβρη 2008 και ψηφίζεται από τη Βουλή 
τέλος Γενάρη 2009. Το ∆Σ της ΟΛΜΕ κατέθεσε υπόµνηµα για το συγκεκριµένο προς όλα τα 
κόµµατα της Βουλής και την επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων, στην οποία παρουσιάστηκαν 
οι θέσεις της οµοσπονδίας. 

Σχετικά µε το σύστηµα πρόσβασης ζητήσαµε, να προβλέπεται διευρυµένο ποσοστό 
εισαγωγής αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, να παρέχεται η 
δυνατότητα εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε τµήµατα ΑΤΕΙ που ανήκουν σε 
διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, νσ έχουν δικαίωµα µετεγγραφής, µε το πλαίσιο που 
κάθε φορά ισχύει, και οι φοιτητές/-τριες που προέρχονται από τα ΤΕΕ και τα ΕΠΑ.Λ. (αλλά 
και τα εσπερινά Λύκεια όλων των τύπων) και να καταργηθεί η βάση του «10», που 
τίθεται ως προαπαιτούµενο για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των 
αποφοίτων όλων των τύπων λυκείων. Επιµείναµε στο να νοµοθετηθούν οι επείγουσες  και 
αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις για την  ΤΕΕ όπως, να δηµιουργηθεί δηµόσιο 
Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, το οποίο θα αξιοποιεί την υποδοµή και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ., και θα περιλαµβάνει το σύνολο των 
ειδικοτήτων, να καταργηθεί η διάταξη που απαγορεύει στους αποφοίτους Λυκείων να 
εγγράφονται στο ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση ειδικότητας,  να υπαχθούν όλες οι σχολικές 
µονάδες που παρέχουν σήµερα δευτεροβάθµια τεχνικο - επαγγελµατική εκπαίδευση και 
ανήκουν σε άλλα υπουργεία (ΟΑΕ∆, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας) στο ΥΠΕΠΘ κ.ά.  
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Σε όλη τη διάρκεια της διετίας 2007-09 τα προβλήµατα της ΤΕΕ, οι προτάσεις και τα 
αιτήµατα της ΟΛΜΕ για τη λύση τους, ήταν στο αγωνιστικό πλαίσιο που αποφασίστηκε από 
τις Γενικές Συνελεύσεις των προέδρων των ΕΛΜΕ.  

Επισηµαίνουµε για µια ακόµη φορά πως η επιµονή της κυβέρνησης στην 
πολυδιάσπαση της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η παράδοση τµήµατός της – 
πτυχίο επίπεδου γ΄ - στον ιδιωτικό τοµέα, µε αναπόφευκτη συνέπεια την πλήρη υποβάθµισή 
της σε συνδυασµό µε τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, καθιστούν περισσότερο αναγκαία την 
κατάργηση του Ν. 3475/06.  
   2. Υπόµνηµα, παρέµβαση και συνάντηση µε ΥΠΕΠΘ για άµεσα προβλήµατα  
            Με την έναρξη της φετινής χρονιάς (1-10-08) το ∆Σ της ΟΛΜΕ κατέθεσε ένα ακόµα 
πολυσέλιδο υπόµνηµα προς το ΥΠΕΠΘ µε 12 σηµεία. Εκτός από την αναλυτική κατάσταση 
και τα άµεσα αιτήµατα για την ΤΕΕ που περιλαµβάνονταν σε αυτό αναφέρονταν τα 
παρακάτω ζητήµατα: τη βελτίωση της Π∆Σ µε αφορµή τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ 
προβάλλοντας τα αιτήµατα για αλλαγή του θεσµικού πλαισίου σε διαφορετική κατεύθυνση, 
την ανάκληση της εγκυκλίου για τα αναθέσεις µαθηµάτων, την επιµόρφωση και τις 
εκπαιδευτικές άδειες των εκπαιδευτικών, την παραίτηση για συνταξιοδότηση,  την εξόφληση 
όλων των οικονοµικών εκκρεµοτήτων στους εκπαιδευτικούς, τις τοποθετήσεις πολυτέκνων 
και γενικότερα τις προτάσεις της ΟΛΜΕ για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές 
µεταβολές των εκπαιδευτικών, τις βιβλιοθήκες και παρακράτηση των χηµικών στην ΕΕΧ. 

Και αυτό το υπόµνηµα παρέµεινε χωρίς απάντηση….. 
3. Παρεµβάσεις για την πρόσθετη διδακτική στήριξη και την ωριαία αποζηµίωση 

Επανειληµµένα οργανώσαµε διαµαρτυρίες για την έγκαιρη πληρωµή των συναδέλφων 
µας στη Π∆Σ, τον απαράδεκτο τρόπο διορισµού και την µεσαιωνικού τύπου εργασιακή σχέση 
του ωροµίσθιου. 
4. Προτάσεις για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές µεταβολές των 
εκπαιδευτικών (Φεβρουάριος 2008) 

Επιµείναµε στην επίλυση των προβληµάτων που αφορούν το εργασιακό καθεστώς και 
τις υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών, µέσα από την απαίτησή µας για την 
υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Το ΥΠΕΠΘ έχει µέχρι στιγµής  
απαντήσει µε τη σύστασης µιας επιτροπής µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της ΟΛΜΕ για να 
συζητηθούν οι αλλαγές στα Π∆ 50/96 και 100/97. 
5. Οι θέσεις της ΟΛΜΕ επί του σχεδίου νόµου για την «ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
των ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»  

Απαιτήσαµε τη υιοθέτηση των τεκµηριωµένων προτάσεων µας στο σχέδιο νόµου που 
προώθησε η κυβέρνηση για την  ειδική αγωγή. Τελικά το νοµοσχέδιο µε ελάχιστες 
τροποποιήσεις κατατέθηκε τον Αύγουστο στη βουλή χωρίς να δοθεί στους φορείς πριν το 
τελικό κείµενο και ψηφίστηκε εσπευσµένα. Αποτρέψαµε την περικοπή επιδοµάτων από το 
ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, που επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση µε το τελικό σχέδιο 
νόµου.  
6. Για το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ «Θέµατα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2008) 

Με υπόµνηµά του το ∆Σ της ΟΛΜΕ παρεµβαίνει στη βουλή σε ένα ακόµη 
νοµοσχέδιο, που καταθέτει το ΥΠΕΠΘ στις καλοκαιρινές διακοπές και χωρίς να έχει 
προηγηθεί διάλογος µε την ΟΛΜΕ. Στο νοµοσχέδιο αυτό προβλέπονται µεταξύ των άλλων οι 
διορισµοί αναπληρωτών, ο περιορισµός χρονικά της δυνατότητας παραίτησης των 
εκπαιδευτικών, η ακόµα µεγαλύτερη απαξίωση του παιδαγωγικού πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ κ.ά.  

Η ΟΛΜΕ απαιτεί και προτείνει µια σειρά από αλλαγές στο νοµοσχέδιο αυτό: 
Πρόσληψη αναπληρωτών µόνο σε περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης. 12µηνη 
σύµβαση εργασίας για τους αναπληρωτές µε πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
δικαιώµατα. Να διορίζονται σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού όσοι αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι 
συµπληρώνουν 18µηνη προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση, χωρίς καταληκτική 
ηµεροµηνία. Να θεσµοθετηθεί δηλαδή ως ανώτατος χρόνος στην «προσωρινή εργασία» το 
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18µηνο. Όλοι οι αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι να διορίζονται από τους πίνακες 
προϋπηρεσίας 

Σε κάθε περίπτωση, ως ΟΛΜΕ απορρίπτουµε τη µετατροπή και την υποβάθµιση της 
ετήσιας παιδαγωγικής κατάρτισης και του παιδαγωγικού πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ σε τρίµηνη 
επιµόρφωση. 

Ως αναφορά τη δυνατότητα παραίτησης των εκπαιδευτικών, θεωρώντας 
απαράδεκτο τον ακόµα µεγαλύτερο χρονικό περιορισµό της προτείναµε να υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής παραίτησης των εκπαιδευτικών µέχρι και την 30η Νοέµβρη. Οι 
εκπαιδευτικοί που προγραµµατίζουν να παραιτηθούν να ενηµερώνουν την υπηρεσία έγκαιρα 
(π.χ. µέχρι την 1η Σεπτέµβρη) για να γίνεται έγκαιρα και ο προγραµµατισµός της κάλυψης 
των κενών.  
7. Υπόµνηµα στον τον Υπουργό Οικονοµίας και  Οικονοµικών (ΤΠ∆Υ, ΟΠΑ∆, 176€) 

Στις 25.11.08 καταθέσαµε υπόµνηµα και οργανώσαµε παράσταση στο Υπουργείο 
Οικονοµικών απαιτώντας την άµεση και ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών ταµείων µας και ιδιαίτερα του ΤΠ∆Υ ώστε να καταβληθούν άµεσα τα 
οφειλόµενα στους συνταξιούχους, την άµεση και ουσιαστική κρατική επιχορήγηση του 
ΟΠΑ∆ για την πλήρη υγειονοµική  φαρµακευτική και ιατρική περίθαλψη των 
ασφαλισµένων εκπαιδευτικών και τέλος την καταβολή των αναδροµικών  της ειδικής 
µηνιαίας αποδοχής των 176 Ευρώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς  µε βάση και τις 
δικαστικές αποφάσεις (απόφαση εφετείου Θεσσαλονίκης), καθώς και την εφεξής χορήγηση 
του ποσού αυτού.  
8. Ασφαλιστικά Ταµεία και ΟΠΑ∆ 

Προκειµένου όλοι οι συνάδελφοι να έχουν µια όσον το δυνατόν πληρέστερη εικόνα 
για την οικονοµική κατάσταση των ασφαλιστικών µας ταµείων (ΤΕΑ∆Υ, ΤΠ∆Υ, ΜΤΠΥ)  
και του ΟΠΑ∆ ζητήσαµε πληροφόρηση από τις διοικήσεις τους τις οποίες και δηµοσιεύσαµε.  

Κατά τη διάρκεια ψήφισης του νόµου «Πετραλιά» για το ασφαλιστικό συµµετείχαµε 
στη συλλογή πάνω από 20.000 υπογραφών από τους εκπαιδευτικούς για δηµοψήφισµα, 
πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από όλα τα συνδικάτα.  

Ζητήσαµε την κατάργηση της αποκλειστικής προθεσµίας δυο ετών για την 
αναγνώριση προϋπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ. 
9. Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες (Φλεβάρης 2009) 

∆υναµικά παρενέβη η ΟΛΜΕ και στα προβλήµατα που αναδείχθηκαν στη 
διοργάνωση των εφετινών Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, αρνούµενη να 
παίζει ρόλο κοµπάρσου σε µια διοργάνωση µε έντονα διαγωνιστικό έως ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα, θέτοντας σε δεύτερη µοίρα τη συµµετοχή ή και τη δηµιουργία καθαυτή. 

Κατέθεσε συγκεκριµένες προτάσεις για την αλλαγή του θεσµού αναδεικνύοντας ότι οι 
καλλιτεχνικοί αγώνες πρέπει να διαπνέονται από ένα γνήσια παιδαγωγικό χαρακτήρα, 
να προωθούν τη συµµετοχή, τη δηµιουργική συνάντηση και την ανταλλαγή εµπειριών 
των µαθητών, να µην έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα, και να υπάρχει απόλυτη 
διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση. 

Οπωσδήποτε αποτελούν θετική εξέλιξη ορισµένες τροποποιήσεις που προωθήθηκαν 
από  το ΥΠΕΠΘ (νέα συγκρότηση επιτροπής, αλλαγή του θέµατος των αγώνων, τόπος 
διεξαγωγής κ.λπ.) µε τη σταθερή δράση µας και σε αυτό το θέµα.  

Επιµένουµε όµως στην πρότασή µας για συνολική αλλαγή του πλαισίου των 
καλλιτεχνικών αγώνων ώστε να αναδεικνύεται ο παιδαγωγικός και συµµετοχικός 
χαρακτήρας τους για όλα τα παιδιά και τα σχολεία της χώρας. 

Η πρόταση της ΟΛΜΕ είναι από την επόµενη χρονιά να οδηγηθούµε στην 
αντικατάσταση του θεσµού αυτού και τη θεσµοθέτηση «Μαθητικών Φεστιβάλ Έκφρασης 
& ∆ηµιουργίας» ανά περιοχή, χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα, όπου όλες οι µορφές 
τέχνης και όλες οι οµάδες µαθητών και µαθητριών που το επιθυµούν θα έχουν θέση. Όλοι οι 
συµµετέχοντες θα παίρνουν έπαινο συµµετοχής και οι υπεύθυνοι διδασκαλίας θα παίρνουν 
τιµητική διάκριση για τη διδασκαλία και εµψύχωση της οµάδας των µαθητών τους που θα 
συµµετέχει στο Μαθητικό Φεστιβάλ. Το επόµενο διάστηµα η οµοσπονδία µας θα ζητήσει από 
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όλους τους συναδέλφους προτάσεις µε στόχο να διαµορφώσουµε την συνολική πρόταση του 
κλάδου µας για το θεσµό. Με αυτές τις ενστάσεις, στους φετινούς αγώνες παραµείναµε ως 
παρατηρητές.  
10.Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

Ως ΟΛΜΕ εκφράσαµε επανειληµµένα την πλήρη αντίθεσή µας στις Συµπράξεις 
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ µέσω των οποίων ευνοείται η κυριαρχία του «σχολείου 
της αγοράς». Η ΟΛΜΕ, αλλά και ολόκληρο το εκπαιδευτικό κίνηµα, διαφωνεί και 
αντιµάχεται τις ρυθµίσεις που προωθούν την ακόµα µεγαλύτερη  ιδιωτικοποίηση  
και εµπορευµατοποίηση της δηµόσιας εκπαίδευσης, που προωθούνται µε τους νόµους 
3696/08 (νοµιµοποίηση κολλεγίων) και 3389/05 (συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα-Σ∆ΙΤ), αλλά και µε τις τροποποιήσεις τους που διατυπώθηκαν σε άρθρα του 
νοµοσχεδίου για τα ΕΠΑΛ και των οποίων ζητούµε την κατάργηση.. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το νέο νόµο, για τα σχολεία που ανεγείρονται µε Σ∆ΙΤ η 
ιδιωτική εταιρεία της σύµπραξης µπορεί να ασκεί τις αρµοδιότητες της µελέτης, 
κατασκευής, χρηµατοδότησης, πάσης φύσεως συντήρησης, τεχνικής και κάθε άλλης 
διαχείρισης και διάθεσης των ανεγερθέντων κτιρίων, καθώς και φύλαξης, ασφάλισης 
και λειτουργίας των κυλικείων των εν λόγω σχολικών µονάδων. Με αυτόν τον τρόπο 
ουσιαστικά παραδίνεται στους ιδιώτες, τουλάχιστον για τα επόµενα 25 χρόνια, µε 
σκοπό το κέρδος, ένα µεγάλο τµήµα των λειτουργιών των σχολείων. Οι συνέπειες θα 
είναι αρνητικές και για την ίδια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναστέλλονται δε για όλη 
τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων αυτών τυχόν αντίθετες διατάξεις νόµων! Η ΟΛΜΕ 
αντιτάχθηκε σε αυτή την διάταξη ζητώντας την κατάργησή της.  

Συµµετείχαµε επίσης σε κινητοποίηση ενάντια στις Σ∆ΙΤ που πραγµατοποιήθηκε στις 
5.11.08 στον ΟΣΚ. 

 
 ∆. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 
Οι σχέσεις του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τα µέλη της (ΕΛΜΕ) 

Και αυτή τη συνδικαλιστική διετία διαπιστώθηκαν οι σοβαρές οργανωτικές αδυναµίες 
µας, συνέπεια των οποίων ήταν και η µη πραγµατοποίηση, στη µεγάλη πλειοψηφία των 
ΕΛΜΕ, Γεν. Συνελεύσεων, παρότι σε αυτές επρόκειτο να συζητηθούν πολύ σοβαρά θέµατα. 
Σηµειώνουµε, επίσης, ότι και στις λίγες περιπτώσεις που έγιναν Γ.Σ. , αυτές, κατά κανόνα, 
δεν ήταν µαζικές.  

Η πλειοψηφία των µελών των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ, µε ευθύνη και του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
(λόγω έλλειψης του καλύτερου δυνατού κεντρικού προγραµµατισµού και συντονισµού), δε 
µπόρεσε να ενταχθεί λειτουργικά σε ένα σχεδιασµό, όπως τον επέβαλαν οι περιστάσεις, 
προκειµένου να ενεργοποιείται, κάθε φορά, αποτελεσµατικά ένα δίκτυο εκατοντάδων 
στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα, σε συνεργασία µε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. Οφείλουµε να 
παρατηρήσουµε ότι υπήρξαν περιπτώσεις µελών ∆.Σ. ΕΛΜΕ τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν 
ικανοποιητικά ούτε στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους (π.χ. διακίνηση του υλικού της 
ΟΛΜΕ ενόψει αγωνιστικών κινητοποιήσεων του κλάδου, ενηµέρωση των συναδέλφων µε 
την παρουσία τους στα σχολεία, κ.λπ.).  

 Αλλά και στο επίπεδο του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ υπήρχαν προβλήµατα λειτουργικών 
αδυναµιών εξαιτίας και του γεγονότος ότι µέλη του επέµειναν, κατά τη διετία 2007 – 09 να 
αντιλαµβάνονται το ρόλο τους, κατά το µάλλον ή ήττον, συµβολικό. Γι’ αυτό το λόγο δεν 
ήταν σπάνιες και οι απουσίες τους ακόµη και από τακτικές συνεδριάσεις του ∆.Σ. της 
Οµοσπονδίας.  
             Επιπλέον, στα πρωτοβάθµια σωµατεία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 
αποµαζικοποίηση των συλλογικών διαδικασιών (γενικές συνελεύσεις, αντιπρόσωποι 
σχολείων κ.λπ.). Η γενικότερη απαξίωση της συλλογικής δράσης που κυριαρχεί σήµερα στην 
κοινωνία έχει αναµφισβήτητα  επηρεάσει και τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα 
πρωτοβάθµια κυρίως συνδικάτα. Η ένταξη, εξάλλου, τα δέκα τελευταία χρόνια δεκάδων 
χιλιάδων νέων συναδέλφων καθώς και η ύπαρξη πάρα πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση άλλαξε τη σύνθεση του σώµατος των εκπαιδευτικών της 
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί από την ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να 
αφουγκραστούµε τους προβληµατισµούς και τα προβλήµατά όλων των συναδέλφων, ώστε να 
συµβάλουµε στην πλήρη ένταξή τους στη ζωή του συνδικάτου.  Σηµειώνεται, επίσης, ότι, τα 
τελευταία χρόνια, ο ρόλος των αιρετών του κλάδου ( µε ευθύνη πολλών από αυτούς) τείνει να 
κατανοείται όλο και από περισσότερους συναδέλφους – ισσες, ως διαµεσολαβητικός, ως 
ρόλος ο οποίος ενίοτε «υποκαθιστά» το συνδικάτο, διολισθαίνοντας µάλιστα σε πρακτικές 
παραγοντισµού και πελατειακών σχέσεων. Με ευθύνη, κυρίως, των συνδικαλιστικών 
παρατάξεων, το φαινόµενο αυτό πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να αντιµετωπισθεί άµεσα και 
αποτελεσµατικά. 
Οι σχέσεις του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τις εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και τις άλλες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις  
 Σταθερή επιδίωξη της οµοσπονδίας όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο συντονισµός µε τις 
άλλες εκπαιδευτικές οµοσπονδίες στην προσπάθεια δηµιουργίας καταρχήν ενός 
πανεκπαιδευτικού µετώπου που θα συµπεριλάµβανε όλους τους συντελεστές της 
εκπαιδευτικής κοινότητας όλων των βαθµίδων. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν (γι’ αυτό 
παραµένει ζήτηµα για διερεύνηση).  

Σε ότι αφορά ειδικότερα στη συνεργασία και στις σχέσεις ΟΛΜΕ-∆ΟΕ, κατά την 
περίοδο 2008-09, ενώ ξεκίνησε αυτή µε καλές προοπτικές, µε κοινές συσκέψεις, συνεντεύξεις 
τύπου και κοινό προγραµµατισµό για αγωνιστικές κινητοποιήσεις και άλλες πρωτοβουλίες, 
µετά τη διαφορετική επιλογή του ∆Σ της ∆ΟΕ στο θέµα της συµµετοχής του στο ΕΣΥΠ και 
µάλιστα όταν είναι δεδοµένα ότι αφενός συζητιέται ένα θέµα (λύκειο και εξετάσεις) που 
αφορά κυρίως τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αφετέρου πως η ΟΛΜΕ αποφάσισε να µη 
συµµετάσχει, οι σχέσεις των δύο οµοσπονδιών τραυµατίστηκαν. Οι σχέσεις αυτές και η 
συνεργασία, για να ευδοκιµήσουν, πρέπει να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται 
αποκλειστικά σε κινηµατική βάση. Στο µέλλον χρειάζεται να αναπτυχθούν και πάλι 
κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα συµβάλουν και στη δηµιουργία σταθερών 
σχέσεων ανάµεσα σε όλες τις εκπαιδευτικές  οµοσπονδίες.  

Κοινωνικά κινήµατα 
Συνεχίστηκε η δράση της ΟΛΜΕ και αυτή την περίοδο για τα ευρύτερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η χώρα µας αλλά και ολόκληρος ο κόσµος. Συνεχίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, 
την πολύχρονη παράδοση της Οµοσπονδίας µας συµµετείχαµε ως συνδιοργανωτές σε 
ανάλογες πρωτοβουλίες. Τέτοιες ήταν π.χ. παρεµβάσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, 
δράσεις υπέρ του αντιρατσιστικού κινήµατος, η στήριξη των µεταναστευτικών οργανώσεων, 
καθώς και οι κινητοποιήσεις για τους σκοπούς  του αντιπολεµικού κινήµατος (εκδηλώσεις 
και συλλαλητήρια για την απόκρουση  των ιµπεριαλιστικών σχεδίων στη ευρύτερη περιοχή 
µας και σε όλο τον κόσµο, πρωτοβουλίες σε κάθε σχολείο- συζητήσεις µε τους µαθητές).  

Συµµετείχαµε ενεργά στις διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεµο στη Γάζα εκφράζοντας την 
αλληλεγγύη µας µα το δοκιµαζόµενο λαό της Παλαιστίνης. Σε σχέση µε τη συµµετοχή των 
καθηγητών/-τριών στα συλλαλητήρια και στις παραπάνω εκδηλώσεις, οφείλουµε να 
επισηµάνουµε ότι αυτή, κατά κανόνα, δεν ήταν µαζική, σε βαθµό ανάλογο µε τη σηµασία και 
το χαρακτήρα αυτών των εκδηλώσεων. 

Συνεντεύξεις τύπου – περιοδείες – ενηµερώσεις – ενηµερωτικό υλικό 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ συνέχισε και αυτή την περίοδο να αξιοποιεί συστηµατικά τη 

δυνατότητα που µας προσφέρουν τα Μ.Μ.Ε. για την προβολή των θέσεων του κλάδου µας. 
Στο πλαίσιο αυτό, εξέδωσε πολλά ενηµερωτικά ∆ελτία Τύπου που αφορούσαν στη δράση 
του, στις πρωτοβουλίες και στις παρεµβάσεις του, έδωσε Συνεντεύξεις Τύπου σε 
πανελλαδικής εµβέλειας µέσα µαζικής επικοινωνίας και αξιοποίησε και κατά τις περιοδείες 
των µελών του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ τα ίδια µέσα στην περιφέρεια.  

Τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πραγµατοποίησαν επίσης ενηµερωτικού χαρακτήρα 
περιοδείες σε όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας, καθώς και συσκέψεις µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ και 
ενηµερώσεις σε σχολικά συγκροτήµατα.  

Έγινε προσπάθεια το Πληροφοριακό ∆ελτίο της ΟΛΜΕ  ώστε να βελτιωθεί ως προς 
την ύλη του και να φθάνει εγκαίρως σε όλα τα σχολεία.  Συζητήθηκε η αντικατάστασή του 
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από ένα πιο µικρό και συχνότερο σε κυκλοφορία έντυπο (ίσως µια διµηνιαία 16σελιδη 
εφηµερίδα) που είναι περισσότερο ελκυστικό, πληροφοριακό και πλουραλιστικό σε απόψεις 
και θεµατολογία. ∆εν κατέστη όµως δυνατή η υλοποίησή αυτής της ιδέας. Το νέο ∆Σ θα 
πρέπει να ξαναµελετήσει το ζήτηµα της έκδοσης και του χαρακτήρα του δελτίου, αλλά και 
της αποστολής του στα σχολεία. Κατά την ίδια, επίσης, χρονική περίοδο το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
µερίµνησε για την έκδοση του αναγκαίου ενηµερωτικού υλικού (αφίσες, µπροσούρες, κ.λπ.) 
ενόψει, κυρίως, αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Το τελευταίο διάστηµα από το ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ εκδόθηκε ενηµερωτικό υλικό (φυλλάδιο για τις τελευταίες εξελίξεις και τη στάση 
µας) αφίσες κ.λπ. Αξιοποιήσαµε και την περίοδο αυτή όσο το δυνατόν καλύτερα το διαδίκτυο 
για την ενηµέρωση των ΕΛΜΕ αλλά και όλων των συναδέλφων µας στα σχολεία. 
∆ίκτυο Εθελοντών αιµοδοτών ΟΛΜΕ -ΕΛΜΕ 

Συνεχίζοντας την προσπάθειά της για τη δηµιουργία δικτύου  εθελοντών αιµοδοτών 
καθηγητών και καθηγητριών, η Οµοσπονδίας µας διοργάνωσε, µε εξαιρετική επιτυχία,  
ηµέρες Εθελοντικής Αιµοδοσίας. Είτε το φθινόπωρο µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των 
Εκπαιδευτικών, είτε την περίοδο της άνοιξης στη µνήµη των µαθητών, που χάθηκαν πρόωρα 
και άδικα, των Λυκείων Φαρκαδόνας Τρικάλων και Μακρυχωρίου Ηµαθίας. Το ∆ίκτυο 
Εθελοντών Αιµοδοτών από εκπαιδευτικούς στο οποίο συµµετέχουν όλο και περισσότερες 
ΕΛΜΕ συνεχώς διευρύνεται. 
Οι σχέσεις της ΟΛΜΕ µε τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τα κοινωνικά κινήµατα στην 
Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο 

Είναι κοινή διαπίστωση πως σήµερα αποτελεί, επίσης, µεγάλη αναγκαιότητα η ανάπτυξη 
των σχέσεων της Οµοσπονδίας µας µε όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις της Ευρώπης, της 
Μεσογείου και ολόκληρου του κόσµου. Αυτή η αναγκαιότητα είναι προφανής από το γεγονός 
της προώθησης υπερεθνικών πολιτικών στα ζητήµατα της οικονοµίας, της εργασίας και της 
παιδείας, τόσο στην Ευρώπη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε ολόκληρο τον 
κόσµο (σε επίπεδο ΟΟΣΑ κ.λπ.). Πολιτικών που για την απόκρουση και ανατροπή τους 
απαιτείται η ευρύτερη συνεργασία των εργαζοµένων µέσα από τα συνδικάτα τους, σε 
πανευρωπαϊκή  και παγκόσµια κλίµακα. Και αυτό θα είναι περισσότερο αναγκαίο στο 
µέλλον. Όσο οι αποφάσεις θα λαµβάνονται όλο και περισσότερο σε υπερεθνικά όργανα και 
οργανισµούς, τόσο η αλληλεγγύη και η κοινή δράση των εργαζοµένων γενικά, αλλά και των 
εκπαιδευτικών ειδικότερα, µέσα από το οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα  θα καθίσταται 
«εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεση. 

Επίσης, οφείλουµε να τονίσουµε πως η ΟΛΜΕ δεν µπορεί παρά να είναι παρούσα στα 
κοινωνικά κινήµατα που αναπτύσσουν τη δράση τους τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας, 
στην Ευρώπη αλλά και παγκόσµια, για την ανατροπή των πολιτικών της νεοφιλελεύθερης 
καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης.  

Παρόντες, επίσης, οφείλουµε να είµαστε τόσο στο παγκόσµιο αντιπολεµικό κίνηµα 
όσο και δηµοκρατικό κίνηµα για τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα  από φυλή, 
χρώµα, φύλο, ιδεολογία, αξιοποιώντας και συνεχίζοντας την πλούσια δράση της 
Οµοσπονδίας στα παραπάνω κινήµατα σε ολόκληρη την ιστορία της. 
Η ΟΛΜΕ συµµετείχε τη διετία που πέρασε: 
Α. Στα συνέδρια της ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Εκπαιδευτικών) και της Ε.Ι. 
(Εκπαιδευτική ∆ιεθνής), καθώς και σε σεµινάρια και εκδηλώσεις που οργάνωσαν για 
διάφορα εκπαιδευτικά ζητήµατα (σε διάφορες χώρες). 
Β. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδικάτων του ΟΟΣΑ (Παρίσι) 
Γ. Στις συναντήσεις για το Μεσογειακό ∆ίκτυο Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (Κύπρος, 
Αθήνα, Μάλτα 2007-09) 
∆. Στο συνέδριο Βαλκανικών εκπαιδευτικών συνδικάτων στην Άγκυρα (Μάρτης 2009) 
Ε. Στο 5ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ στο Μάλµοε της Σουηδίας (Σεπτέµβρης 2008) 
και στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις για το 5ο και το 6ο ΕΚΦ. 
ΣΤ. Στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης του ΕΚΦ (δικτύωση, αλληλοπληροφόρηση 
και οργάνωση σεµιναρίων) 
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Ζ. Σε διάφορα άλλα συνέδρια και διεθνή φόρα που έχουν ενδιαφέρον για την 
οµοσπονδία. 

Είναι πολύ σηµαντικό η εµπειρία που αποκτάται από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να γίνεται 
κτήµα ολόκληρου του κλάδου µας. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η σταθερή 
λειτουργία τµήµατος διεθνών σχέσεων της οµοσπονδίας, µε αντικείµενο τη µετάφραση 
κειµένων ξένων οργανώσεων, αλλά και κειµένων της ΟΛΜΕ σε «διεθνείς» γλώσσες, τη 
δηµιουργία υποδοµής για τη ανάπτυξη σταθερών, συναδελφικών  και φιλικών σχέσεων 
ανάµεσα στην ΟΛΜΕ και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις του εξωτερικού. 

Μέχρι σήµερα, δηµοσιεύουµε σταθερά στο ∆ελτίο της ΟΛΜΕ σύντοµα σηµειώµατα 
και περιλήψεις από την εικόνα που µας δίνουν οι εκπρόσωποί µας στα διεθνή συνέδρια και 
συναντήσεις. Στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ έχουµε καθιερώσει τον κόµβο «∆ιεθνείς Σχέσεις», 
στον οποίο αναρτώνται µεταφρασµένα κείµενα διεθνών και υπερεθνικών οργανώσεων. Αυτά 
συµβάλλουν στην πληρέστερη ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις άλλες χώρες και για τις θέσεις των αντίστοιχων 
συνδικάτων. 
  Είναι δεδοµένη πλέον η αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου και του κύρους της 
ΟΛΜΕ από όλες τις οµοσπονδίες της Ευρώπης. Και αυτό αποδεικνύεται από µια σειρά 
γεγονότων τα τελευταία χρόνια. Η ΟΛΜΕ συµµετέχει στα προγράµµατα της  ETUCE «για 
την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και στα συνδικάτα εκπαιδευτικών» και «στις 
επιπτώσεις από την οικονοµική κρίση στον τοµέα της εκπαίδευσης» µε εκπροσώπους της στις 
οργανωτικές επιτροπές τους και στους εισηγητές των σεµιναρίων που θα διοργανωθούν στο 
πλαίσιό τους. Σε αρκετές περιπτώσεις κλήθηκαν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ ως κεντρικοί 
εισηγητές σε συνέδρια ξένων οµοσπονδιών ή άλλες εκδηλώσεις και οµιλίες (π.χ. στη Γαλλία, 
στην Τουρκία, στην Ιταλία).  Η Education International και η ETUCE δυο φορές εξέδωσαν 
ψηφίσµατα συµπαράστασης για τις  κινητοποιήσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Οι αγώνες 
και οι διεκδικήσεις µας είναι πλέον γνωστές σε όλο τον κόσµο.  

Η δράση της ΟΛΜΕ είναι πρωταγωνιστική τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ∆ίκτυο 
Εκπαίδευσης του ΕΚΦ, όσο και στη δηµιουργία του Μεσογειακού ∆ικτύου Εκπαιδευτικών 
Οργανώσεων. Η ανάπτυξη των σχέσεων της ΟΛΜΕ µε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις άλλων 
χωρών είναι σήµερα απαραίτητη όσο ποτέ. Η εµπειρία τους, η δράση και οι προτάσεις τους, 
αλλά και η γνώση των προβληµάτων της εκπαίδευσης στην κάθε χώρα µπορούν και πρέπει να 
αξιοποιηθούν στη δική µας δράση.  

 
ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Πολιτιστικά και ίδρυση οργανισµού 
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ διαπιστώνοντας τη µεγάλη σηµασία της πολιτιστικής δράσης της 

οµοσπονδίας και της ανάδειξης του ρόλου των εκπαιδευτικών, προχωρά στην δηµιουργία 
ενός Πολιτιστικού Οργανισµού (βρισκόµαστε στην τελική φάση διαµόρφωσης του 
καταστατικού του). ∆ιοργανώσαµε χριστουγεννιάτικες θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά 
των συναδέλφων µας όπως κάθε χρόνο, εκδήλωση για τον Μπρεχτ στο Μουσείο Μπενάκη 
στην Αθήνα (Φλεβάρης 2009), προβολή της ταινίας «Ανάµεσα στους τοίχους» σε 
κινηµατογράφο της Αθήνας (Νοέµβρης 2009). 

∆ιεύρυνση της κάρτας µέλους της ΟΛΜΕ 
Έγινε µια σοβαρή προσπάθεια διεύρυνσης δικαιωµάτων που παρέχονται στους 

εκπαιδευτικούς µέλη των ΕΛΜΕ µέσα από την κάρτα µέλους. Πέρα από τη διεύρυνση του 
καταλόγου των θεάτρων, κινηµατογράφων, εκδοτικών οίκων και µουσικών σκηνών και µετά 
από σχετικό αίτηµα της ΟΛΜΕ προς το Υπουργείο Πολιτισµού, που έγινε αποδεκτό, 
(απόφαση Γ.Γρ. ΥΠΠΟ 3091/4-11-2008), η κάρτα µέλους της ΟΛΜΕ ισχύει και για την 
ελεύθερη είσοδο των εκπαιδευτικών σε µνηµεία, οργανωµένους αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους και µουσεία, που ανήκουν στο ∆ηµόσιο. 

Άλλα θέµατα  
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Το ∆Σ της οµοσπονδίας προσπάθησε και αυτή την περίοδο για την καλύτερη 
οργάνωση των γραφείων της. Στο πλαίσιο αυτό, νοικιάστηκε ένα ακόµα γραφείο στο ίδιο 
κτίριο. Συγκροτήσαµε επίσης και τµήµα νοµικής στήριξης. Η αναγκαιότητα να αποκτήσει η 
οµοσπονδία δικά της ιδιόκτητα γραφεία και κυρίως αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων και 
εκδηλώσεων παραµένει ένα ανοικτό θέµα για τις επόµενες διοικήσεις της. 

Εκδόθηκε για δεύτερη χρονιά η ατζέντα της ΟΛΜΕ µε ενηµερωτικό υλικό. Μετά τη 
συµφωνία της Α∆Ε∆Υ µε το ΟΑΣΑ και µε πρωτοβουλία  και ευθύνη του ∆Σ της ΟΛΜΕ, 
εκδόθηκαν ετήσιες κάρτες του για εκπαιδευτικούς µε σηµαντική έκπτωση. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
Η δράση της τελευταίας διετίας του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και του οργανωµένου 

εκπαιδευτικού κινήµατος έγινε σε ένα κρίσιµο τοπίο του οποίου σηµαντικότερα στοιχεία 
ήταν: 

- Η αντιδραστική αναµόρφωση του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήµατος 
- Η  πρωτοφανής κρίση στα ασφαλιστικά ταµεία µας και η πολιτική επιλογή της 

κυβέρνησης  να ρίξει, για άλλη µια φορά, τα βάρη στους εργαζόµενους 
- Οι αγώνες των νέων, µαθητών και σπουδαστών το ∆εκέµβρη του 2008 και η 

ένταση της  κρατικής καταστολής 
- Το βάθος, πλάτος και η διάρκεια της οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης, η οποία 

πλήττει όλα τα στρώµατα των εργαζοµένων 
- Η βίαιη σκλήρυνση όλων των πολιτικών, οικονοµικών και εργασιακών όρων 
Ο ρόλος των συνδικάτων, και από αυτήν την άποψη, είναι ουσιαστικός, καίριος  και 

αναντικατάστατος. ∆εν υπάρχει, προς το παρόν, τίποτε άλλο το οποίο να υποκαθιστά τις 
αξίες της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας, που αυτά εκφράζουν. Ωστόσο, 
επισηµαίνουµε, για άλλη µια φορά, ορισµένα από τα  προβλήµατα:  

α) Μεγάλη απόσταση µεταξύ του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και των πρωτοβάθµιων σωµατείων.  
β) Αδρανοποίηση σηµαντικού αριθµού µελών του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 
γ) Αδυναµία εκπόνησης από το ∆,Σ  της ΟΛΜΕ ενός ενιαίου και συνεκτικού σχεδίου 

δράσης που να εµπνέει και να συσπειρώνει την πλειονότητα του κλάδου. 
δ)Έλλειψη παρέµβασης των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ σε πεδία δράσης, όπως το µισθολογικό, 

το εργασιακό,  το παιδαγωγικό, το πολιτισµικό  κ.λ.π. 
ε) Η αδυναµία µας να απαντήσουµε στην ιδεολογική - πολιτική επίθεση που 

συνίσταται στο «κάντο µόνος σου», «η συλλογικότητα δεν είναι αποτελεσµατική», «οι 
κοινωνικοί αγώνες είναι ατελέσφοροι».  

Οι αντιφάσεις, τέλος, του σ.κ.  που όχι µόνο είναι υπαρκτές αλλά και συνεχώς  
βαθαίνουν, σε συνδυασµό µε την αδυναµία του, να έχει κοινό σχεδιασµό «εξόδου από την 
κρίση», αποτελούν µια ακόµη αρνητική συνθήκη, µείζονος σηµασίας, στην παρούσα 
συγκυρία.             

               Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Έχοντας συνείδηση της αποστολής µας, µε σηµείο αναφοράς και τη βαριά 

κληρονοµιά του ιστορικού Συνδικάτου µας, θέλουµε να σας διαβεβαιώσουµε  ότι  κατά τη 
διετία  που πέρασε κάναµε ειλικρινείς προσπάθειες, για να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες 
σας και στις µεγάλες απαιτήσεις της σηµερινής συγκυρίας.   

Ανεξάρτητα από το θετικό ή αρνητικό ισοζύγιο  του απολογισµού µας και χωρίς 
διάθεση να µεταβιβάσουµε δικές µας, αµεταβίβαστες, ευθύνες σε άλλους, προσβλέπουµε 
στην εποικοδοµητική-δηµιουργική κριτική σας. Αυτή την κριτική την χρειαζόµαστε. Την 
έχει, όµως, ανάγκη και ο κλάδος µας. Γιατί η υπόθεση των απαραίτητων θετικών υπερβάσεων 
είναι υπόθεση κυρίως συλλογική.  

Γιατί το παρόν της ΟΛΜΕ και η θετική προοπτική της, η θετική προοπτική των 
αγώνων µας, είναι υπόθεση όλων µας! 

 


