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        ΠΡΟ:  
       τισ Γ.Σ. των ΕΛΜΕ τθσ χϊρασ 

 
ΕΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΙ Γ.. ΣΩΝ ΕΛΜΕ ΣΗ ΧΩΡΑ 

 
Με το 3ο Μνθμόνιο, που ψθφίςτθκε ςτθ Βουλι το Νοζμβριο του 2012 περνοφν βαριζσ αλυςίδεσ ςτο 

λαό. Χτυποφν όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα.  Μασ  οδθγοφν πίςω ολοταχϊσ, ςτον 
εργαςιακό μεςαίωνα.  

Τα μζτρα που ψθφίςτθκαν με το ν.4093/12 είναι ζνα ακόμα ιςχυρό πλιγμα ςτισ εργαςιακζσ μασ 
ςχζςεισ και ςτουσ μιςκοφσ μασ, τισ ςυντάξεισ και το αςφαλιςτικό ςφςτθμα ςτο ςφνολό του, ςτθν παιδεία και 
ςε όλα τα δθμόςια αγακά, ζνα ακόμθ βιμα που οδθγεί ςτθ φτωχοποίθςθ των εργαηομζνων και ςτθ βακειά 
υποβάκμιςθ τθσ ηωισ μασ. Η δραματικι μείωςθ των αποδοχϊν μασ που ςτουσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ ζφταςε 
το 45% του μιςκοφ, οδθγεί ςτθν εξακλίωςθ του κλάδου.  

Διακεςιμότθτα και αργία ακόμα και όςων απλά παραπζμπονται ςτα πεικαρχικά ςυμβοφλια, 
υποχρεωτικι μετάκεςθ ςε όλθ τθ χϊρα ανεξάρτθτα από οργανικι κζςθ με απόφαςθ Υπουργοφ, κατάργθςθ 
δϊρων, αφξθςθ ορίων θλικίασ ςτα 67 με 40 χρόνια υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ, κατακρεοφργθςθ του εφάπαξ 
και διάλυςθ των επικουρικϊν μασ ταμείων, απαγόρευςθ προςλιψεων μονίμων και ελαχιςτοποίθςθ αρικμοφ 
αναπλθρωτϊν το 2013 ςτο 13% του αρικμοφ τουσ το 2011 (μόλισ 2.000 πιςτϊςεισ) είναι μερικζσ από τισ 
επιπτϊςεισ τθσ πολιτικισ του μνθμονίου ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Με το ςχζδιο Π.Δ. για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν υλοποιείται ο ν. 4024/11 που τθ ςυνδζει με 
τθ μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τουσ μνθμονιακοφσ νόμουσ αλλά και με τισ 
κατά καιροφσ δθλϊςεισ των αρμόδιων Υπουργϊν οι απολφςεισ ςτο δθμόςιο (με όποιο όνομα και να 
παρουςιάηονται) ςυνδζονται με τθν αξιολόγθςθ. Οι κυβερνιςεισ ζχουν ςυμφωνιςει με τθν τρόικα τθ μείωςθ 
του αρικμοφ των δθμοςίων υπαλλιλων. Οι επιπτϊςεισ από τθ εφαρμογι αυτϊν των ςχεδίων κα είναι θ 
διάλυςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν, ο ανταγωνιςμόσ, θ μετατροπι των ςχζςεων ςτο 
ςχολείο ςε ηοφγκλα, θ κατάργθςθ κάκε ςυλλογικότθτασ που είναι θ βάςθ ενόσ δθμοκρατικοφ ςχολείο. Τα 
μονοπρόςωπα πρόςωπα αξιολόγθςθσ κα οδθγιςουν ςε εποχζσ «επικεωρθτιςμοφ». Η ουςιαςτικι ςτόχευςθ 
τθσ αξιολόγθςθσ είναι ο ζλεγχοσ και θ τιμωρία των εκπαιδευτικϊν.  

Το ςχζδιο τθσ αξιολόγθςθσ ςυνδζεται άμεςα με το νζο ςχολείο του ανταγωνιςμοφ, τθσ φτθνισ 
κατάρτιςθσ, τθσ αποςπαςματικισ και επιφανειακισ γνϊςθσ που κζλουν να δθμιουργιςουν. Η προτεινόμενθ 
αξιολόγθςθ των ςχολείων κα οδθγιςει ςτθν κατθγοριοποίθςθ, ςτθν υποβάκμιςθ και τελικά ςτο κλείςιμο 
αρκετϊν από αυτά. 

Στθν παιδεία ςυνολικά, με τον κρατικό προχπολογιςμό του 2013, μειϊνονται δραματικά οι, ιδθ 
χαμθλζσ, κρατικζσ δαπάνεσ (θ μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2009 φτάνει το 33 %), προωκοφνται νζεσ ςυγχωνεφςεισ 
ςχολείων με κφριο ςτόχο τα ΕΠΑΛ και τισ ΕΠΑΣ. 

Ιδιαίτερα αυτι τθν περίοδο οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ και οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ προωκοφν 
ςυμπτφξεισ τμθμάτων, ςτοιβάηουν ακόμα και 30 μακθτζσ ςτθν τάξθ, ενϊ μοιράηουν ζναν κακθγθτι ςε 
περιςςότερα τμιματα, μειϊνοντασ ταυτόχρονα τον εβδομαδιαίο χρόνο διδαςκαλίασ του κάκε μακιματοσ, 
δίνουν εντολζσ για υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο, προςπακοφν να κρφψουν τα χιλιάδεσ 
κενά εκπαιδευτικϊν που ξεπερνοφν τισ 2000, παρότι βριςκόμαςτε ςτον 6ο μινα του ςχολικοφ ζτουσ. 

Και ςαν να μθ φτάνουν όλα αυτά και πριν ςτεγνϊςει το μελάνι από τισ δθλϊςεισ του πρωκυπουργοφ 
πωσ «είναι τα τελευταία μζτρα», ζρχεται και το φορολογικό νομοςχζδιο με νζεσ επιβαρφνςεισ για τουσ 
εργαηόμενουσ και φοροαπαλλαγζσ για τουσ πλοφςιουσ και το μεγάλο κεφάλαιο.  

Και ζπονται νζα μζτρα και περικοπζσ τθ επόμενθ περίοδο, όταν δεν πιάνονται οι ςτόχοι. 
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Οφείλουμε να ςυνεχίςουμε τον αγϊνα μασ για : να ανατρζψουμε τθν πολιτικι των μνθμονίων 
κυβζρνθςθσ και τρόικασ (ΕΕ-ΔΝΣ-ΕΚΣ) και των εφαρμοςτικϊν τουσ νόμων, που πλιττουν τουσ 
εκπαιδευτικοφσ αλλά  και όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, τθ δθμόςια  εκπαίδευςθ αλλά και όλα τα κοινωνικά 
αγακά (υγεία, νερό, ρεφμα, ςυγκοινωνίεσ κ.λπ.). 
 

ΠΛΑΙΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ 
Το πλαίςιο αιτθμάτων βαςίηεται ςτθν τελευταία Γ.Σ. (5/10/12)  ςυμπλθρωμζνο με τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ και 
είναι το παρακάτω: 

 Όχι ςτα βάρβαρα μζτρα κυβζρνθςθσ και τρόικασ. 
 Ανατροπι όλων των μνθμονίων και ςυμβάςεων που υπζγραψαν οι κυβερνιςεισ με ΕΕ, ΔΝΤ και Τρόικα. 
 Να μθν απολυκεί κανζνασ εργαηόμενοσ ςτο δθμόςιο, να ανατρζψουμε τα ςχζδια τουσ για απόλυςθ 

150.000 εργαηομζνων. Όχι ςτθν εργαςιακι εφεδρεία - διακεςιμότθτα και τισ αργίεσ. Κατάργθςθ των νόμων 
4093/12 (3ο μνθμόνιο, μεςοπρόκεςμο) και 4057/12  (Πεικαρχικό Δίκαιο). 

 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.  

 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 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. 
Απόςυρςθ του ςχετικοφ ςχεδίου ΠΔ.  

 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. 
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 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 ΑΝΑΣΡΑΠΕΙ ΣΩΡΑ ΑΤΣΗ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ.  

ΝΑ ΦΤΓΕΙ Η ΣΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΝΣ ΑΠΟ ΣΗ ΧΩΡΑ. 
 
Πρόγραμμα δράσης 
Σο Δ.. τθσ ΟΛΜΕ προτείνει το παρακάτω πρόγραμμα δράςθσ: 
1. Κιρυξθ εβδομάδασ πανεκπαιδευτικισ δράςθσ, μαηί με τθ ΔΟΕ, από 4-8 ι 11-15 Μαρτίου 2013 (θ τελικι 

απόφαςθ για τθν θμερομθνία κα παρκεί ςτθ Γεν. Συνζλευςθ των Προζδρων των ΕΛΜΕ ζτςι ϊςτε να 
ςυμπζςουν οι θμερομθνίεσ με ενδεχόμενεσ κινθτοποιιςεισ άλλων κλάδων), που κα περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 

- 48ωρθ απεργία (επιςθμαίνουμε πωσ ιδιαίτερα για τθν απόφαςθ τθσ απεργίασ, απαιτείται να 
διαςφαλιςτεί θ ςυμμετοχι όςο το δυνατόν περιςςότερων εκπαιδευτικϊν – μελϊν των ΕΛΜΕ. Για το λόγο 
αυτό καλοφμε τα Δ.. των ΕΛΜΕ να πάρουν όλα εκείνα τα μζτρα που απαιτοφνται για να είναι θ απόφαςθ 
όςο το δυνατόν πιο μαηικι και όχι μόνο από αποφάςεισ Δ..). 
- ςυλλαλθτιρια ςε όλεσ τισ πόλεισ 
- ςυςκζψεισ ενθμζρωςθσ και κοινϊν δράςεων με τουσ ςυλλόγουσ και τισ ενϊςεισ γονζων 
- ςυςκζψεισ ενθμζρωςθσ ςυντονιςμοφ δράςεων  με ςωματεία από όλουσ τουσ χϊρουσ εργαηομζνων ςε 
τοπικό επίπεδο 
- διαμαρτυρίεσ και αποκλειςμοφσ ςτισ Περιφερειακζσ διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ 
- νζεσ Γενικζσ υνελεφςεισ ςτισ 8/3/13 ι ςτισ 15/3/13 και Γ.. προζδρων ςτισ 9/3/13 ι ςτισ 16/3/13 (ανάλογα 
με τθν τελικι απόφαςθ για τθν εβδομάδα πανεκπαιδευτικισ δράςθσ) για τθ ςυνζχιςθ και κλιμάκωςθ των 
κινθτοποιιςεων 
2.  Καμπάνια για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, γονιϊν και μακθτϊν αλλά και ολόκλθρθσ τθσ 
κοινωνίασ, για τισ επιπτϊςεισ των πολιτικϊν των μνθμονίων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τθν εκπαίδευςθ και 
τθν αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ κοινοφ μετϊπου για τθν ανατροπι τουσ. 
3. Επιδιϊκουμε το αγωνιςτικό ςυντονιςμό δράςθσ μασ με άλλεσ ομοςπονδίεσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ 
τομζα. υμμετζχουμε και ενιςχφουμε τισ κινθτοποιιςεισ ςε πανδθμοςιοχπαλλθλικό ι και πανεργατικό 
επίπεδο.  
4. Καλοφμε να Δ.. των ΕΛΜΕ να πάρουν όλα εκείνα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ μαηικι ςυμμετοχι των 
εκπαιδευτικϊν ςτισ Γ.. και ςτθ λιψθ των αποφάςεων. Προτείνουμε να αφιερωκεί χρόνοσ για τθ ςυηιτθςθ 
τθσ ειςιγθςθσ ςε κάκε ςφλλογο διδαςκόντων με τθν παρουςία εκπροςϊπων των Δ.. των ΕΛΜΕ και τθσ 
ΟΛΜΕ. 
5. Αγωνιηόμαςτε για τθ μαηικι ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν Πανεργατικι Απεργία τθσ 20θσ  Φλεβάρθ 
και τα υλλαλθτιρια που κα γίνουν ςε όλεσ τισ πόλεισ. Για λόγο αυτό κα πρζπει να οργανωκοφν περιοδείεσ 
ςε όλα τα ςχολεία με ευκφνθ των Δ.. των ΕΛΜΕ. 
6. Η Γενικι υνζλευςθ των προζδρων των ΕΛΜΕ κα πραγματοποιθκεί το άββατο 23/2 ςτθν Ακινα.  
 

 


