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16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΜΕ     Αθήνα, 4/7/2013 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

 

‘Εληξαν 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 44.000 
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. 

Με βάση τις αποφάσεις αυτές η ΟΛΜΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη 
Δημόσια και Δωρεάν Εκπαίδευση για όλους.  

Θα συνεχίσει να αγωνίζεται: 

- ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων που διαλύουν το δημόσιο σχολείο και  
εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς 

- για να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ και 
κάθε κυβέρνηση που  υλοποιεί την ίδια πολιτική.  
- για ανατροπή του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητας, των 
δανειακών συμβάσεων και των μέτρων που απορρέουν απ' αυτές.  
- για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Ενάντια στον εργασιακό 
μεσαίωνα 

Κεντρικός άξονας της πάλης των καθηγητών το επόμενο διάστημα είναι η 
αποτροπή των υποχρεωτικών μεταθέσεων, διαθεσιμοτήτων και απολύσεων 
αναπληρωτών και μονίμων συναδέλφων, των συγχωνεύσεων και καταργήσεων 
σχολικών μονάδων και τμημάτων. 

Η ΟΛΜΕ θα αγωνιστεί, επίσης, για να ακυρωθούν τα μέτρα της 
αντιεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (γενικό και τεχνολογικό Λύκειο) που οδηγούν 
στο σχολείο των ταξικών φραγμών, των αποκλεισμών, των χορηγών και της αγοράς.  

Η ΟΛΜΕ, σε κοινό μέτωπο πάλης με όλους τους εργαζόμενους, θα συνεχίσει 
τον αγώνα ώστε να μην περάσει καμία ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα του 
δημόσιου πλούτου. Το φως, το νερό, η ενέργεια, οι συγκοινωνίες το περιβάλλον 
είναι κοινωνικά αγαθά που πρέπει να είναι προσιτά για όλο το λαό.  

Δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε, δεν αναγνωρίζουμε το ληστρικό - 
τοκογλυφικό χρέος.  
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Το Συνέδριο ενέκρινε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων για το ενιαίο 
δωδεκάχρονο σχολείο, για το μπλοκάρισμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, για  
την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για τη φοροληστεία και τα χαράτσια, για τα 
ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, για την αντιμετώπιση 
της ρατσιστικής και νεοναζιστικής δράσης στα σχολεία καθώς και για πολλά άλλα 
σημαντικά προβλήματα της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. 

Το Συνέδριο κατέληξε στο παρακάτω πρόγραμμα δράσης: 

 Απαντάμε άμεσα σε κάθε προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων. 
Αποφασίζουμε τη διαρκή λειτουργία του συνεδρίου μας, για όλη την 
περίοδο μέχρι και το άνοιγμα των σχολείων.  

 Καλούμε τους συναδέλφους, τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ και τους συνέδρους σε άμεση 
ετοιμότητα. 

 Συμπορευόμαστε με τον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ, ο οποίος χάραξε 
νικηφόρους δρόμους και θρυμμάτισε την εικόνα της κυβέρνησης. Η ΟΛΜΕ 
θα πάρει πρωτοβουλίες αγωνιστικού συντονισμού με ομοσπονδίες και 
σωματεία για την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που 
απολύει εργαζομένους στην ΕΡΤ, και προαναγγέλλει απολύσεις σε όλους 
τους δημόσιους οργανισμούς. 

 Καλούμε σε αντιιμπεριαλιστική αντι-ΕΕ διαδήλωση στις 18 Ιούλη, ενάντια 
στην επίσκεψη Σόιμπλε στην Ελλάδα.  

 Για Ιούλιο – Αύγουστο: Μετατρέπουμε τα σχολεία σε κέντρα ενημέρωσης 
και συσπείρωσης του εκπαιδευτικού κόσμου, των γονέων και μαθητών και 
όλων των εργαζομένων. Γονείς και μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς 
υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο. 

 Κανείς εκπαιδευτικός και κανένα σχολείο δεν περισσεύει. Μπλοκάρουμε 
κάθε διαδικασία σε Δ/νσεις Εκπ/σης και Περιφερ. Δ/νσεις που οδηγεί σε 
υπεραριθμίες και κατάργηση οργανικών θέσεων. 

 Οργανώνουμε συλλαλητήρια σε κάθε πόλη και νομό και συλλαλητήριο στην 
Αθήνα. 

  Απαντάμε άμεσα και αποφασιστικά σε κάθε επιχειρούμενη διαθεσιμότητα, 
απόλυση ή υποχρεωτική μετακίνηση συναδέλφου από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. 
Ειδικά στα σχολεία που συγχωνεύονται ή καταργούνται, δημιουργούμε 
άμεσα επιτροπές αγώνα και ενημερώνουμε την τοπική κοινωνία.  

 Προτείνουμε τη συνδιοργάνωση πανελλαδικού, κοινού συλλαλητηρίου στη 
Βουλή με συμμετοχή όλων όσων πλήττονται άμεσα από τις απολύσεις, από 
όλες τις Ομοσπονδίες δημόσιου και ιδιωτ. Τομέα (ΕΡΤ, ΠΟΕ – ΟΤΑ, ΠΟΕΔΗΝ 
κ.λπ. και τα πρωτοβάθμια σωματεία), όταν γίνει η πραξικοπηματική 
απόπειρα να περάσουν αιφνιδιαστικά στη Βουλή, τροπολογίες που θα 
επιτρέπουν διαθεσιμότητες – απολύσεις.  

 Άμεση σύγκλιση Γ.Σ. σε κάθε ΕΛΜΕ ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και 
να υπάρξει συντονισμός της δράσης μας.  
 
Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς συνεχίζεται ο οργανωμένος – 
συντονισμένος και παρατεταμένος αγώνας του κλάδου για να μην περάσουν 
τα καταστροφικά αντιεκπαιδευτικά μέτρα. 
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       Το 16ο Συνέδριο αποφασίζει ο κλάδος να προχωρήσει σε απεργία διαρκείας 
από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβρη. Τη συγκεκριμένη μορφή του 
απεργιακού αγώνα θα την αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις το 1ο 
δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.  
     Η απόφαση για απεργία διάρκειας, το Σεπτέμβρη, θα υλοποιηθεί από τον 
κλάδο, ανεξάρτητα από το εάν ισχύει ή όχι καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης.  

Το 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ καλεί τον ελληνικό λαό, γονείς, μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, να υπερασπίσουν το δημόσιο σχολείο ανατρέποντας τις 
πολιτικές κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ που υπονομεύουν τελικά το δικαίωμα στη 
μόρφωση για όλα τα παιδιά.  

 

Οργανώνουμε άμεσα ενεργοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας στις ΕΛΜΕ της 
χώρας: 

 Ενημέρωση των γονέων και των μαθητών 

 Επιτροπή αγώνα σε κάθε σχολείο  

 Συντονισμό με συλλόγους δασκάλων και πρωτοβάθμια σωματεία σε κάθε 
περιοχή.  

 Συντονιστικό πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών με πρωτοβουλία 
της ΟΛΜΕ. 

 Κεντρική επιτροπή αγώνα με ευθύνη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των ΕΛΜΕ Αττικής.  

Η διαδικασία έγκρισης της παραπάνω απόφασης ολοκληρώθηκε με την 
παρουσία του 70% περίπου των συνέδρων, μετά την αδικαιολόγητη αποχώρηση 
του 30% περίπου των αντιπροσώπων.  

  

Το προεδρείο του 16ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ 

 

  


