Απόφαση του 16ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ
Έληξαν τα ξημερώματα της 3ης/7/2013 οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου
της ΟΛΜΕ. Στο συνέδριο συμμετείχαν 437 σύνεδροι που εκπροσώπησαν
87 ΕΛΜΕ από ολόκληρη τη χώρα. Οι παραπάνω αντιπρόσωποι
αναδείχθηκαν από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 3
μήνες και στις οποίες συμμετείχαν 44000 περίπου καθηγητές – μέλη
των ΕΛΜΕ.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την έγκριση των αποφάσεων που
αναφέρονται στους στόχους πάλης της Ομοσπονδίας για όλα τα μεγάλα
ζητήματα των εκπαιδευτικών και του Δημόσιου Σχολείου και θα
καθορίσουν τη δράση της για την επόμενη διετία. Επίσης καθορίστηκε
και το πρόγραμμα δράσης για το αμέσως επόμενο διάστημα.
Οι αποφάσεις είναι οι παρακάτω:
Η ΟΛΜΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη Δημόσια Δωρεάν
Εκπαίδευση για όλους.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων, που διαλύουν το
δημόσιο σχολείο και εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς.
Απαιτούμε αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας.
Αγωνιζόμαστε για να μη γίνει καμιά απόλυση εκπαιδευτικού.
Αγωνιζόμαστε για άμεση άρση της επιστράτευσης.
Αγωνιζόμαστε να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ- ΔΝΤ
Το 16ο Συνέδριο επικυρώνει το πλαίσιο αιτημάτων, όπως
καταγράφηκε στις Γενικές Συνελεύσεις Προέδρων των ΕΛΜΕ στις
23/2/2013 και 15/5/2013.
Το Συνέδριο αποφάσισε μια σειρά γενικά πολιτικά αιτήματα –
στόχους.
-- Έξω η τρόικα των ΕΚΤ-ΕΕ-ΔΝΤ από την Ελλάδα μαζί με όλους
τους παραμηχανισμούς της ΕΕ, κατάκτηση και διεύρυνση της εργατικής
λαϊκής κυριαρχίας και του δικαιώματος του λαού να αποφασίζει για τις
τύχες του.
-- Ανατροπή του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητας, των
δανειακών συμβάσεων, των μνημονίων κι όλου του μνημονιακού
νομικού οπλοστασίου που μας αλυσοδένει, όλα τα μέτρα που απορρέουν
από αυτό.
-- Έξοδο από το ΝΑΤΟ, κλείσιμο των βάσεων, καταδίκη και άρνηση
συμμετοχής στις ιμπεριαλιστικές εκστρατείες σε όλο τον κόσμο και,
άμεσα, στη Συρία. Αποτροπή της απειλής ιμπεριαλιστικού πολέμου στην
περιοχή μας, διάλυση του άξονα Ελλάδας – Ισραήλ.
-- Ανατροπή της πολιτικής Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ και όλων των
κυβερνητικών παραλλαγών άσκησης αυτής της πολιτικής, μέσα από
μαζικούς κοινωνικούς αγώνες.
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-- Δεν πουλάμε! Δεν παραχωρούμε το δημόσιο πλούτο! Ο δημόσιος
πλούτος ανήκει στο λαό. Γιατί χωρίς δημόσια-υγεία, παιδεία, δημόσιες
τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομεία, παραγωγή ρεύματος, νερό δεν υπάρχει
καμία δυνατότητα αξιοπρεπούς κοινωνικής οργάνωσης. Γιατί εμείς
μοχθούμε για να δημιουργηθεί ο κοινωνικός πλούτος και μας ανήκει.
Καμιά ιδιωτικοποίηση - ξεπούλημα. Δημόσιες όλες οι κοινωφελείς
υπηρεσίες. Δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφάλιση, υποδομές.
Αιτήματα –Στόχοι πάλης
Α) Όχι στις υποχρεωτικές μετακινήσεις – διαθεσιμότητες – απολύσεις.
Απαντάμε άμεσα σε κάθε προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων.
Αποφασίζουμε τη διαρκή λειτουργία του Συνεδρίου μας για όλη την
περίοδο μέχρι το άνοιγμα των σχολείων. Καλούμε τους συναδέλφους, τα
ΔΣ, τις ΕΛΜΕ και τους συνέδρους σε άμεση ετοιμότητα.
Β) Να καταργηθεί τώρα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που
κλείνει την ΕΡΤ και δίνει τη δυνατότητα για το κλείσιμο και άλλων
δημόσιων οργανισμών.
Γ) Ενιαίο δημόσιο και δωρεάν 12χρονο σχολείο των όλων και των ίσων.
--- Σχολείο ενταγμένο σε μια εκπαίδευση δημόσια, δωρεάν, με
παιδαγωγική ελευθερία, γνώση και αξιοπρέπεια.
--- Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα
εκπαίδευσης και εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας. Καμιά
ειδικότητα δεν περισσεύει στην τεχνική εκπαίδευση, όπως και στην
πραγματικότητα της ζωής. Όχι στη μαθητεία.
--- Όχι στην επιχειρηματικοποίηση – διάλυση της εκπαίδευσης--- Όχι
στους ταξικούς εξεταστικούς φραγμούς! Να μην περάσουν τα
εκτρωματικά σχέδια για την αντιδραστική αναμόρφωση του σχολείου με
βάση τις ανάγκες της αγοράς. Όχι στο σχολείο των ταξικών φραγμών –
αποκλεισμών, που διώχνει τους μαθητές από το σχολείο με τις
πολλαπλές εξετάσεις. Όχι στα νομοσχέδια για το νέο λύκειο των
πανελλαδικών σε κάθε τάξη που θα διώχνει τα παιδιά από το σχολείο,
και για το τεχνολογικό λύκειο που σκοτώνει τη γενική παιδεία και
επιβάλλει την στείρα κατάρτιση και τη μαθητεία-απλήρωτη και
ανασφάλιστη εργασία.
Δ) Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, στις
συγχωνεύσεις σχολείων – τμημάτων, στην κατάργηση ολόκληρων τύπων
σχολείων και εκπαιδευτικών θεσμών, που οδηγούν την ελληνική
εκπαίδευση πολλές δεκαετίες πίσω. 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις
κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια.
Ε) Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ ή το 15%
του προϋπολογισμού. Έκτακτη επιχορήγηση τώρα για την ουσιαστική

αντιμετώπιση των εξόδων των σχολείων, για τη σίτιση, ασφάλιση – υγεία
των μαθητών μας.
ΣΤ) Να καταργηθεί το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης απεργών.
Σταμάτημα
κάθε
συνδικαλιστικής
δίωξης,
κάθε
απόπειρα
τρομοκράτησης συναδέλφων μέσω πειθαρχικών, διαθεσιμότητας,
υποχρεωτικών μεταθέσεων. Καμιά δίωξη ενάντια στους συναδέλφους που
συμμετείχαν στην 24ωρη πανεργατική απεργία στις 13 Ιούνη,
στηρίζοντας τον αγώνα της ΕΡΤ.
Ζ) Κατάργηση του μισθολογίου – βαθμολογίου της φτώχειας και της
χειραγώγησης. Αυξήσεις στους μισθούς. Διπλασιασμός των αποδοχών του
νεοδιόριστου. Ενιαίος βασικός μισθός με χρονοεπίδομα.
Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας. Όχι στη διάλυση της
επικουρικής ασφάλισης και τη μείωση του εφάπαξ. Κατάργηση των
αντιασφαλιστικών νόμων. Σύστημα υγείας – συνταξιοδότησης – πρόνοιας
– κοινωνικής ασφάλισης για όλους αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν.
Η) Εκπαιδευτικοί μόνιμοι, με σταθερή εργασία. Μαζικοί διορισμοί
μόνιμων εκπαιδευτικών, ξεκινώντας από την άμεση αποκατάσταση των
αναπληρωτών που απολύονται ενώ καλύπτουν πάγιες ανάγκες και την
αξιοποίηση της νέας γενιάς εκπαιδευτικών που υποφέρει στην
αδιοριστία. Με αυτή τη λογική οι αναπληρωτές παραμένουν μέλη των
ΕΛΜΕ. Μαζικοί Διορισμοί καθηγητών. Τώρα 6.000. Διορισμοί σε
αντιστοιχία ένας προς έναν (1/1).
Θ) Όχι στην υποβάθμιση της εκπαίδευσης, στην αύξηση του διδακτικού
– εργασιακού ωραρίου και σε αυθαίρετες μετακινήσεις – διαθεσιμότητες
– απολύσεις. Ανατροπή της διαδικασίας που δημιουργεί πλασματικά
πλεονάσματα. Οργανικές θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς.
Προστασία των σοβαρά ασθενών εκπαιδευτικών με απαλλαγή από το
διδακτικό ωράριο, όχι σε «λογικές καιάδα», απολύσεων και εξώθησης σε
παραίτηση.
Ι) Να μην περάσει οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής μηχανισμού
αξιολόγησης που διαλύει εργασιακές – εκπαιδευτικές σχέσεις,
κατηγοριοποιεί σχολεία, καθηλώνει μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς
και οδηγεί σε απολύσεις. Κανείς αξιολογητής στην τάξη.
Ακυρώνουμε στην πράξη τα μέτρα υλοποίησής της με συλλογική δράση Κατάργηση όλου
του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην αξιολόγηση.

Μέσα στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί το Συνέδριο αποφασίζει να
προχωρήσει ο κλάδος σε απεργιακό αγώνα διαρκείας. Τη μορφή του
αγώνα, των απεργιακών κινητοποιήσεων, θα αποφασίσουν με
γενικές συνελεύσεις οι ΕΛΜΕ και η ΓΣ των προέδρων, το πρώτο
δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, με εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ, που θα
πρέπει να σταλεί στα σχολεία από την 1η Σεπτέμβρη. Οι
απεργιακές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα
από το αν υπάρχει ή όχι επιστράτευση.

Το συνέδριο πήρε μια σειρά αποφάσεις για τα παρακάτω ζητήματα:
-ενοποίηση ΟΛΜΕ – ΔΟΕ
-Ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό (προσθήκη για το Εφάπαξ)
- Προσχολική αγωγή
- Χαράτσια – φοροεπιδρομή – πλειστηριασμοί
- Πειθαρχικό δίκαιο
Παράρτημα με τις αποφάσεις των ΓΣ προέδρων Φεβρουαρίου και
Μαΐου 2013, τις ειδικές αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συνεδρίου
επισυνάπτεται.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Το πλαίσιο αιτημάτων βασίζεται στην τελευταία Γ.Σ. (5/10/12) συμπληρωμένο με τις
πρόσφατες εξελίξεις και είναι το παρακάτω:



















Όχι στα βάρβαρα μέτρα κυβέρνησης και τρόικας.
Ανατροπή όλων των μνημονίων και συμβάσεων που υπέγραψαν οι
κυβερνήσεις με ΕΕ, ΔΝΤ και Τρόικα.
Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στο δημόσιο, να ανατρέψουμε τα
σχέδια τους για απόλυση 150.000 εργαζομένων. Όχι στην εργασιακή εφεδρεία
– διαθεσιμότητα και τις αργίες. Κατάργηση των νόμων 4093/12 (3ο μνημόνιο,
μεσοπρόθεσμο) και 4057/12 (Πειθαρχικό Δίκαιο).
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.
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.
Να μη χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των Πειραματικών σχολείων. Να μην
γίνουν εισαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου.
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.
Απόσυρση του σχετικού σχεδίου ΠΔ.
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.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(15/5/2013)
Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας αποφάσισε τα εξής:
Πρόγραμμα Δράσης:
1. Δευτέρα, 13/5 ενημερώσεις τους συλλόγους διδασκόντων όλων των
σχολείων
2. Τρίτη, 14/5 σύγκληση Γ.Σ. των ΕΛΜΕ τους χώρας
3. Τετάρτη, 15/5 σύγκληση Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα
4. 24ωρη απεργία την Παρασκευή 17/5 και 5νθήμερη απεργία από 20/5 έως

24/5/2013
5. Νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ τους 23/5 και ΓΣ προέδρων τους 24/5 για
επανεκτίμηση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Το παραπάνω πρόγραμμα δράσης έχει ως γενικό πλαίσιο αιτημάτων τα αιτήματα που
υπερψηφίστηκαν από την τελευταία Γ.Σ. των Προέδρων (23 Φλεβάρη 2013:
http://olme-attik.att.sch.gr/new/?page_id=1174).
ΑΙΤΉΜΑΤΑ –ΑΙΧΜΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Καμία απόλυση εκπαιδευτικού – Διασφάλιση των εργασιακών
δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών
2. Άμεση απόσυρση του Π.Δ. για τους υποχρεωτικές μεταθέσεις
3. Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν.4093/12 και
4057/12) που έχει θέσει υπό διωγμό τους εκπαιδευτικούς
4. Απόσυρση του ΠΔ για την Αξιολόγηση. Κατάργηση του ν.4142/13 για την
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
5. Διασφάλιση των οργανικών θέσεων που απειλούνται από την αύξηση του
διδακτικού ωραρίου (ν.4152/13, παρ. Θ). Κατάργηση του ν.4152/13.
6. Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των
νεότερων. Κατάργηση του ν.4024/2011
7. Καμία κατάργηση – συγχώνευση σχολείου. 25 μαθητές κατ’ ανώτατο όριο
στην τάξη
8. Να μην περάσουν τα σχέδια νόμων για το Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο
που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα
9. Όχι τους μνημονιακές πολιτικές που διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση.

