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Αθήνα, 14/9/12

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ
Όπως ήδη η ΓΣ του κλάδου μας (Ιούνης 2012) αποφάσισε, προχωρούμε σε
κινητοποιήσεις με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Το πλαίσιο αιτημάτων βασίζεται στη μετασυνεδριακή ΓΣ και είναι το παρακάτω:
 Όχι στα νέα βάρβαρα μέτρα που ετοιμάζουν κυβέρνηση και τρόικα.
 Ανατροπή όλων των μνημονίων και συμβάσεων που υπέγραψαν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου με ΕΕ, ΔΝΤ και
Τρόικα.
 Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στο δημόσιο, να ανατρέψουμε τα
σχέδια τους για απόλυση 150.000 εργαζομένων. Όχι στην εφεδρείαεργασιακή διαθεσιμότητα ή όπως αλλιώς την βαφτίσουν
 Καμιά μείωση των δαπανών για την παιδεία, αύξηση των κρατικών δαπανών
για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15% του προϋπολογισμού.
 Πλήρης κατοχύρωση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Ελεύθερη
πρόσβαση στη γνώση.
 Να μην περάσουν τα σχέδια νόμων για το Γενικό και το Τεχνολογικό Λύκειο
που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας το
προηγούμενο έτος.
 Να μη περάσει το σχέδιο νόμου για τη διοίκηση της εκπαίδευσης που
καταργεί το σύλλογο διδασκόντων από όργανο διοίκησης του σχολείου και
μετατρέπει το διευθυντή σε μάνατζερ-αξιολογητή και μονάρχη της σχολικής
ζωής
 Να μη κλείσει κανένα σχολείο και να νομοθετηθεί το ανώτατο όριο μαθητών
ανά τμήμα στους 25 για τα γενικά μαθήματα, στους 20 για τις κατευθύνσεις
και την ΤΕΕ και ένας καθηγητής ανά 10 μαθητές στα εργαστήρια.

Άμεσα να γίνουν διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών για να καλυφτούν οι
ανάγκες, μόνιμη και σταθερή εργασία. Να καταργηθεί η υποχρεωτική διετής
παραμονή στην οργανική θέση
 Ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού και του έργου του.
Καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης. Καμιά αύξηση του διδακτικού ωραρίου.
 Όχι στο κλείσιμο των ειδικών και των διαπολιτισμικών σχολείων, όπως και
των ελληνόγλωσσων σχολείων εξωτερικού.
 Άμεση επαναλειτουργία των δημόσιων οργανισμών που έκλεισαν με
μνημονιακές αποφάσεις (ΟΕΔΒ, ΟΣΚ, ΟΕΚ, Εργ. Εστία κλπ).
 Κατάργηση του Βαθμολόγιου - Μισθολόγιου (ν.4024/11) που εξαθλιώνει
οικονομικά τους εκπαιδευτικούς και συνδέει τη βαθμολογική και



















μισθολογική εξέλιξη με την απόδοση και την αξιολόγηση. Σε κάθε
περίπτωση, να επανέλθει η ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη
των εκπαιδευτικών.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα αντιστεκόμαστε για να μην περάσει η αξιολόγηση
– χειραγώγηση, που φέρνει την υποταγή, τη διάσπαση του κλάδου, τη
μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις.
Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση του ν.2986 και του καθηκοντολόγιου. Λέμε
όχι στην «αυτοαξιολόγηση» και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Κανένας εκπαιδευτικός μέντορας – αξιολογητής. Δεν θα επιτρέψουμε,
συλλογικά και με αλληλεγγύη, να μπει κανένας αξιολογητής στην τάξη.
Άμεση επίλυση των σοβαρών ζητημάτων των αναπληρωτών (αναγνώριση
χρόνων υπηρεσίας, έγκαιρη πληρωμή, αναγνώριση προϋπηρεσίας και μετά
το 2010 για τους πίνακες).
Άμεση επίλυση του σοβαρού προβλήματος των μετακινήσεων των μαθητών.
Έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για να ανταποκριθούν στα
λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από την
αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
Άμεση ανάκληση όλων των μειώσεων μισθών στο δημόσιο και τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα με διόρθωση των μισθολογικών ανισοτήτων και αδικιών που
είχαν προκαλέσει οι προηγούμενες επιδοματικές πολιτικές. Επαναφορά του
13ου και 14ου μισθού στα πριν του 2009 επίπεδα.
Άμεση κατάργηση όλων των χαρατσιών για τους μισθωτούς και τους
αυτοαπασχολούμενους – επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, της μείωσης συντάξεων και
της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Να μη μετατραπούν τα
επικουρικά μας ταμεία σε επαγγελματικά και χάσουν το δημόσιο και
κοινωνικό τους χαρακτήρα.
Να ανατρέψουμε το ευρωπαϊκό σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας
που καταργεί κάθε έννοια ανεξάρτητης οικονομικής και κοινωνικής
πολιτικής.
Απέναντι στη λαίλαπα που ήρθε και συνεχίζεται οι εργαζόμενοι
βροντοφωνάζουμε πως υπάρχει λύση. Υπάρχει άλλη πολιτική! Το χρέος δεν
το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι. Δεν το αναγνωρίζουμε. Απαιτούμε τη
διαγραφή του.
ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ
ΤΗ ΧΩΡΑ.

Είναι φανερό πως για την νικηφόρα έκβαση των αγώνων μας σήμερα
απαιτείται η συσπείρωση και ο συντονισμός ευρύτερων τμημάτων εργαζομένων και
όχι η μεμονωμένη δράση. Στόχος μας είναι ο συντονισμός της δράσης μας με όλες
τις Ομοσπονδίες του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Τελική μας επιδίωξη
η δημιουργία ενός πανίσχυρου μετώπου εργαζομένων, που θα ανατρέψει την
πολιτική κυβέρνησης και τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ), με τελικό στόχο μια πολιτική προς
όφελος του εργαζόμενου λαού.

Πρόγραμμα δράσης
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προτείνει το παρακάτω πρόγραμμα δράσης:
1. Συμμετοχή στην 24ωρη πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση στις 26/9/12
που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ και στα συλλαλητήρια. Δίνουμε τη μάχη για την
επιτυχία της.
2. Νέα 24ωρη ή 48ωρη απεργία το διάστημα της κατάθεσης, συζήτησης και
ψήφισης των νέων αντιλαϊκών μέτρων στη βουλή, σε συντονισμό με άλλες
ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με ενσωμάτωση σε αυτές
ενδεχόμενες γενικές απεργίες.
3. Συλλαλητήρια στην Αθήνα με κατάληξη στο Σύνταγμα, αλλά και στις άλλες
πόλεις, και όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
4. Επιπλέον διοργάνωση απογευματινών συλλαλητηρίων ή συλλαλητηρίων τα
Σαββατοκύριακα, ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη
συζήτηση και ψήφιση των μέτρων.
5. Μέτρα συντονισμού και πολύμορφων δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
6. Συντονισμός δράσης με άλλες ομοσπονδίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
7. Νέες γενικές συνελεύσεις αμέσως μετά για την κλιμάκωση του αγώνα μας.
8. Καλούμε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ να κλιμακώσουν τη δράση τους μετά τις 26/9 με νέες
γενικές απεργιακές κινητοποιήσεις.
9. Η Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
29/9 στην Αθήνα. Οι Γ.Σ. των ΕΛΜΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 1728/9.

