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ΕΙΗΓΗΗ Δ ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΣΙ Γ ΣΩΝ ΕΛΜΕ 

  
Όπωσ ιδθ θ ΓΣ του κλάδου μασ (Ιοφνθσ 2012) αποφάςιςε, προχωροφμε ςε 
κινθτοποιιςεισ με το ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. 
 
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
Το πλαίςιο αιτθμάτων βαςίηεται ςτθ μεταςυνεδριακι ΓΣ και είναι το παρακάτω: 

 Όχι ςτα νζα βάρβαρα μζτρα που ετοιμάηουν κυβζρνθςθ και τρόικα. 
 Ανατροπι όλων των μνθμονίων και ςυμβάςεων που υπζγραψαν οι 

προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ Παπανδρζου και Παπαδιμου με ΕΕ, ΔΝΤ και 
Τρόικα. 

 Να μθν απολυκεί κανζνασ εργαηόμενοσ ςτο δθμόςιο, να ανατρζψουμε τα 
ςχζδια τουσ για απόλυςθ 150.000 εργαηομζνων. Όχι ςτθν εφεδρεία-
εργαςιακι διακεςιμότθτα ι όπωσ αλλιϊσ τθν βαφτίςουν 

 Καμιά μείωςθ των δαπανϊν για τθν παιδεία, αφξθςθ των κρατικϊν δαπανϊν 
για τθν Παιδεία ςτο 5% του ΑΕΠ ι ςτο 15% του προχπολογιςμοφ. 

 Πλιρθσ κατοχφρωςθ τθσ δθμόςιασ και δωρεάν εκπαίδευςθσ. Ελεφκερθ 
πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ. 

 Να μθν περάςουν τα ςχζδια νόμων για το Γενικό και το Τεχνολογικό Λφκειο 
που είχαν δοκεί ςτθ δθμοςιότθτα από το Υπουργείο Παιδείασ το 
προθγοφμενο ζτοσ. 

 Να μθ περάςει το ςχζδιο νόμου για τθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ που 
καταργεί το ςφλλογο διδαςκόντων από όργανο διοίκθςθσ του ςχολείου και 
μετατρζπει το διευκυντι ςε μάνατηερ-αξιολογθτι και μονάρχθ τθσ ςχολικισ 
ηωισ 

 Να μθ κλείςει κανζνα ςχολείο και να νομοκετθκεί το ανϊτατο όριο μακθτϊν 
ανά τμιμα ςτουσ 25 για τα γενικά μακιματα, ςτουσ 20 για τισ κατευκφνςεισ 
και τθν ΤΕΕ και ζνασ κακθγθτισ ανά 10 μακθτζσ ςτα εργαςτιρια. 

  Άμεςα να γίνουν διοριςμοί μονίμων εκπαιδευτικϊν για να καλυφτοφν οι 
ανάγκεσ, μόνιμθ και ςτακερι εργαςία. Να καταργθκεί θ υποχρεωτικι διετισ 
παραμονι ςτθν οργανικι κζςθ 

 Ουςιαςτικι και πολφπλευρθ ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ και του ζργου του. 
Κακιζρωςθ ετιςιασ επιμόρφωςθσ. Καμιά αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου. 

 Όχι ςτο κλείςιμο των ειδικϊν και των διαπολιτιςμικϊν ςχολείων,  όπωσ και 
των ελλθνόγλωςςων ςχολείων εξωτερικοφ. 

 Άμεςθ επαναλειτουργία των δθμόςιων οργανιςμϊν που ζκλειςαν με 
μνθμονιακζσ αποφάςεισ (ΟΕΔΒ, ΟΣΚ, ΟΕΚ, Εργ. Εςτία κλπ).      

 Κατάργθςθ του Βακμολόγιου - Μιςκολόγιου (ν.4024/11) που εξακλιϊνει 
οικονομικά τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςυνδζει τθ βακμολογικι και 

http://www.olme.gr/


μιςκολογικι εξζλιξθ με τθν απόδοςθ και τθν αξιολόγθςθ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, να επανζλκει θ ακϊλυτθ μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ 
των εκπαιδευτικϊν.  

 Ωσ ςυνδικαλιςτικό κίνθμα αντιςτεκόμαςτε για να μθν περάςει θ αξιολόγθςθ 
– χειραγϊγθςθ, που φζρνει τθν υποταγι, τθ διάςπαςθ του κλάδου, τθ 
μιςκολογικι κακιλωςθ, τθν άρςθ τθσ μονιμότθτασ και τισ απολφςεισ. 
Αγωνιηόμαςτε για τθν κατάργθςθ του ν.2986 και του κακθκοντολόγιου. Λζμε 
όχι ςτθν «αυτοαξιολόγθςθ» και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
Κανζνασ εκπαιδευτικόσ μζντορασ – αξιολογθτισ. Δεν κα επιτρζψουμε, 
ςυλλογικά και με αλλθλεγγφθ, να μπει κανζνασ αξιολογθτισ ςτθν τάξθ. 

 Άμεςθ επίλυςθ των ςοβαρϊν ηθτθμάτων των αναπλθρωτϊν (αναγνϊριςθ 
χρόνων υπθρεςίασ, ζγκαιρθ πλθρωμι, αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ και μετά 
το 2010 για τουσ πίνακεσ). 

 Άμεςθ επίλυςθ του ςοβαροφ προβλιματοσ των μετακινιςεων των μακθτϊν. 
 Ζκτακτθ επιχοριγθςθ των ςχολικϊν επιτροπϊν για να ανταποκρικοφν ςτα 

λειτουργικά ζξοδα των ςχολείων. Εξαίρεςθ των ςχολικϊν επιτροπϊν από τθν 
αφξθςθ του ειδικοφ φόρου κατανάλωςθσ ςτα καφςιμα. 

 Άμεςθ ανάκλθςθ όλων των μειϊςεων μιςκϊν ςτο δθμόςιο και τον ευρφτερο 
δθμόςιο τομζα με διόρκωςθ των μιςκολογικϊν ανιςοτιτων και αδικιϊν που 
είχαν προκαλζςει οι προθγοφμενεσ επιδοματικζσ πολιτικζσ. Επαναφορά του 
13ου και 14ου μιςκοφ ςτα πριν του 2009 επίπεδα. 

 Άμεςθ κατάργθςθ όλων των χαρατςιϊν για τουσ μιςκωτοφσ και τουσ 
αυτοαπαςχολοφμενουσ – επαναφορά του αφορολόγθτου ςτισ 12.000 ευρϊ. 

 Κατάργθςθ όλων των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων, τθσ μείωςθσ ςυντάξεων και 
τθσ αφξθςθσ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ. Να μθ μετατραποφν τα 
επικουρικά μασ ταμεία ςε επαγγελματικά και χάςουν το δθμόςιο και 
κοινωνικό τουσ χαρακτιρα. 

 Να ανατρζψουμε το ευρωπαϊκό ςφμφωνο δθμοςιονομικισ ςτακερότθτασ 
που καταργεί κάκε ζννοια ανεξάρτθτθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 
πολιτικισ. 

 Απζναντι ςτθ λαίλαπα που ιρκε και ςυνεχίηεται οι εργαηόμενοι 
βροντοφωνάηουμε πωσ υπάρχει λφςθ. Υπάρχει άλλθ πολιτικι! Το χρζοσ δεν 
το δθμιοφργθςαν οι εργαηόμενοι. Δεν το αναγνωρίηουμε. Απαιτοφμε τθ 
διαγραφι του. 

 ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ 
ΤΗ ΧΩΡΑ. 

Είναι φανερό πωσ για τθν νικθφόρα ζκβαςθ των αγϊνων μασ ςιμερα 
απαιτείται θ ςυςπείρωςθ και ο ςυντονιςμόσ ευρφτερων τμθμάτων εργαηομζνων και 
όχι θ μεμονωμζνθ δράςθ. Στόχοσ μασ είναι ο ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ μασ με όλεσ 
τισ Ομοςπονδίεσ του δθμοςίου αλλά και του ιδιωτικοφ τομζα. Τελικι μασ επιδίωξθ 
θ δθμιουργία ενόσ πανίςχυρου μετϊπου εργαηομζνων, που κα ανατρζψει τθν 
πολιτικι κυβζρνθςθσ και τρόικασ (ΕΕ-ΕΚΣ-ΔΝΣ), με τελικό ςτόχο μια πολιτικι προσ 
όφελοσ του εργαηόμενου λαοφ. 

            



Πρόγραμμα δράσης 

Το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ προτείνει το παρακάτω πρόγραμμα δράςθσ: 

1.   Συμμετοχι ςτθν 24ωρθ πανεργατικι απεργιακι κινθτοποίθςθ ςτισ 26/9/12 
που κιρυξε θ ΑΔΕΔΤ και θ ΓΕΕ και ςτα ςυλλαλθτιρια. Δίνουμε τθ μάχθ για τθν 
επιτυχία τθσ. 

2.   Νζα 24ωρθ ι 48ωρθ απεργία το διάςτθμα τθσ κατάκεςθσ, ςυηιτθςθσ και 
ψιφιςθσ των νζων αντιλαϊκϊν μζτρων ςτθ βουλι, ςε ςυντονιςμό με άλλεσ 
ομοςπονδίεσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα και με ενςωμάτωςθ ςε αυτζσ 
ενδεχόμενεσ γενικζσ απεργίεσ. 

3.  υλλαλθτιρια ςτθν Ακινα με κατάλθξθ ςτο φνταγμα, αλλά και ςτισ άλλεσ 
πόλεισ, και όλεσ τισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ. 

4.   Επιπλζον διοργάνωςθ απογευματινϊν ςυλλαλθτθρίων ι ςυλλαλθτθρίων τα 
αββατοκφριακα, ανάλογα με τθ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί κατά τθ 
ςυηιτθςθ και ψιφιςθ των μζτρων. 

5.  Μζτρα ςυντονιςμοφ και πολφμορφων δράςεων ςε τοπικό επίπεδο. 

6.  υντονιςμόσ δράςθσ με άλλεσ ομοςπονδίεσ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα.  

7. Νζεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ αμζςωσ μετά για τθν κλιμάκωςθ του αγϊνα μασ. 

8. Καλοφμε ΑΔΕΔΤ και ΓΕΕ να κλιμακϊςουν τθ δράςθ τουσ μετά τισ 26/9 με νζεσ 
γενικζσ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ. 

9. Η Γενικι υνζλευςθ των προζδρων των ΕΛΜΕ κα πραγματοποιθκεί το άββατο 
29/9 ςτθν Ακινα. Οι Γ.. των ΕΛΜΕ μποροφν να πραγματοποιθκοφν από τισ 17-
28/9. 

 

 


