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Αθήνα, 09/02/2018

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ»
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε το επόμενο χρονικό διάστημα να αναδείξει το
σοβαρότατο πρόβλημα της πολιτικής των μη διορισμών στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Πάγια θέση του κλάδου είναι η κάλυψη όλων των κενών από μόνιμους
καθηγητές. Επιβάλλεται να γνωστοποιήσουμε σε όλη την ελληνική κοινωνία τις
καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής της απαγόρευσης διορισμών μονίμων
εκπαιδευτικών, καθώς και τη χρόνια εκμετάλλευση των αναπληρωτών. Για το σκοπό
αυτό το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε τα εξής:

Εβδομάδα δράσης για τους μόνιμους διορισμούς και το εργασιακό
καθεστώς των αναπληρωτών στο διάστημα 23 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου. Την
εβδομάδα αυτή θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις από τις τοπικές ΕΛΜΕ, και όπου δεν είναι αυτό δυνατό
στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το χρονικό διάστημα αυτό επίσης, οι
τοπικές ΕΛΜΕ θα πραγματοποιήσουν κι άλλες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις
δυνατότητές τους, για το ίδιο ζήτημα.

Διοργάνωση ημερίδας για τους μόνιμους διορισμούς και τους αναπληρωτές
την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου στην Α΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου (Ρόδος), περιοχή με υψηλό
ποσοστό αναπληρωτών.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή, 2 Μαρτίου στο Υπουργείο
Παιδείας και ώρα 13:00 καθώς και στη Θεσσαλονίκη, με αίτημα τους διορισμούς
μονίμων εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Για την επιτυχία της κινητοποίησης το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κηρύσσει τρίωρη
στάση εργασίας (11:00 έως 14:00) και καλεί τα Δ.Σ των ΕΛΜΕ να κηρύξουν τρίωρη
στάση εργασίας τις τρεις πρώτες ώρες (08:00 έως 11:00 π.μ.) προκειμένου να
διευκολυνθούν οι συνάδελφοι (αναπληρωτές και μόνιμοι) για να συμμετάσχουν. Το
Δ.Σ της ΟΛΜΕ θα κάνει παράσταση διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας απαιτώντας εδώ και τώρα μόνιμους διορισμούς για τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύνταξη ενημερωτικού κειμένου που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία εκπαιδευτικών (ETUCE), καθώς και σε όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα
μέλη, στο οποίο θα αναφέρονται οι καταστροφικές συνέπειες των μνημονίων στην
εκπαίδευση και θα καταγγέλλεται η απαγόρευση μονίμων διορισμών από την Τρόικα.
Θα ζητείται επίσης να αποσταλούν ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς τον Ευρωπαίο
Επίτροπο για την Παιδεία, αφού η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει αυτήν
την πολιτική προς τον Υπουργό Παιδείας της χώρας μας που την υλοποιεί.

Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Αθήνα.

Θα επιδιωχτεί να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στον Ευρωπαίο Επίτροπο για
την Παιδεία στις Βρυξέλλες με τη βοήθεια της EΤUCE

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Επιβάλλεται όλες οι δράσεις της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα η απεργιακή
συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας να έχουν τη μέγιστη δυνατή επιτυχία. Για το
σκοπό αυτό καλούνται οι τοπικές ΕΛΜΕ να συντονίσουν τις δράσεις και να
παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους συναδέλφους που επιθυμούν να
συμμετέχουν.

