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ΑΠΟΦΑΕΙ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ (27-9-14) 

Α. ΕΙΗΓΗΗ-ΠΛΑΙΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ 
Η καταςτροφικι πολιτικι λιτότθτασ κυβζρνθςθσ – τρόικασ ςυνεχίηεται με αμείωτθ ζνταςθ 

ζχοντασ δθμιουργιςει ςυνκικεσ εξακλίωςθσ και κοινωνικισ εριμωςθσ ςε εργαηομζνουσ και 
ςοβαρι οπιςκοδρόμθςθ ςτα δθμόςια κοινωνικά αγακά.  

Σαυτόχρονα δθμιουργοφνται ςοβαροί κίνδυνοι για τθν ειρινθ ςτθν Ευρϊπθ και τθ Μζςθ 
Ανατολι. Η κατάςταςθ αυτι επιβάλλει το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, όπωσ και το ευρφτερο λαϊκό 
κίνθμα, να δυναμϊςει τον φιλειρθνικό προςανατολιςμό και τισ παρεμβάςεισ του. 

H κατάςταςθ που δθμιουργείται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ δείχνει ξεκάκαρα ποιοσ πρζπει να 
είναι ο ςτόχοσ για το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα ευρφτερα τθ χρονιά αυτι: Ανατροπι τθσ πολιτικισ 
κυβζρνθςθσ - ΕΕ - ΔΝΣ με μαηικοφσ, ενωτικοφσ αγϊνεσ. 

Ενϊ ξεκινά θ νζα ςχολικι χρονιά, ςτθ δθμόςια Εκπαίδευςθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ μια πρωτοφανισ 
επιχείρθςθ αποδόμθςθσ και υπονόμευςθσ του Δθμόςιου χολείου, του επιπζδου ηωισ, των 
βαςικϊν δικαιωμάτων και των εργαςιακϊν ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν. Αποτζλεςμα των 
ακολουκοφμενων εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν είναι να καταπατάται βάναυςα το δικαίωμα ςτθ 
μόρφωςθ, ςτθν εργαςία και τελικά ςτθ ηωι και το μζλλον τθσ νεολαίασ. 

Οι πιο πρόςφατεσ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ βάναυςθσ επίκεςθσ, μετά τθ δραματικι μείωςθ μιςκϊν 
και ςυντάξεων και τθν τραγικι υποβάκμιςθ τθσ αςφάλιςθσ και περίκαλψθσ, είναι εξίςου 
καταςτροφικζσ: Βίαιθ κατάργθςθ ςθμαντικϊν τομζων και ειδικοτιτων ςτα ΕΠΑΛ, κατάργθςθ των 
ΕΠΑ, διακεςιμότθτεσ/απολφςεισ χιλιάδων εκπαιδευτικϊν, νζοσ νόμοσ για το Λφκειο που ωκεί 
χιλιάδεσ μακθτζσ ςτθ μακθτεία και τθν πρόωρθ κατάρτιςθ. Σαυτόχρονα, επιχειρείται μζςω τθσ 
αξιολόγθςθσ/χειραγϊγθςθσ να κατθγοριοποιθκοφν τα ςχολεία με ςτόχο πολλά από αυτά να 
καταργθκοφν και οι εκπαιδευτικοί που εργάηονται ςε αυτά να οδθγθκοφν ςτθν απόλυςθ. Και όλα 
αυτά ςε ζνα κλίμα ανταγωνιςμοφ, αντιπαρακζςεων, υποταγισ και φόβου.  

Οι πρακτικζσ αυτζσ ςυνδυάηονται με τθν υποβάκμιςθ και διάλυςθ βαςικϊν υποςτθρικτϊν δομϊν 
τθσ εκπαίδευςθσ (ενιςχυτικι διδαςκαλία, γραμματειακι υποςτιριξθ, βιβλιοκικεσ, φφλαξθ 
ςχολείων κ.ά.), κακϊσ και με ςυγχωνεφςεισ ςχολείων και ςυμπτφξεισ τμθμάτων, με αποτζλεςμα να 
προκφπτουν πλθκωρικά τμιματα και ςχολεία, πράγμα που δυςχεραίνει ακόμα περιςςότερο το 
ζργο του ςχολείου. 

Με τισ διακεςιμότθτεσ/απολφςεισ, το μθδενιςμό των νζων προςλιψεων μονίμων, τθ μθ 
αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν, τθν αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου, τθ 
δραματικι μείωςθ των μετακζςεων και αποςπάςεων, τισ υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ, τθν ανάκεςθ 
διδακτικοφ ζργου μζχρι και ςε πζντε ςχολικζσ μονάδεσ, τθ βίαιθ εξϊκθςθ ςτθ ςυνταξιοδότθςθ, με 
επιςτζγαςμα τισ νζεσ ανακζςεισ μακθμάτων και με φόβθτρο το νζο πεικαρχικό δίκαιο, 
ΚΑΣΑΦΕΡΑΝ να ςυρρικνϊςουν τον κλάδο μασ κατά 30.000 μζςα ςε μια πενταετία. Καλλιζργθςαν 
ζνα κλίμα εμφφλιου πολζμου και ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςε ςυναδζλφουσ διαφορετικϊν 
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ειδικοτιτων, με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτο ίδιο το ζργο του ςχολείου, μια και είναι προφανζσ ότι οι 
εργαςιακζσ ςχζςεισ των κακθγθτϊν επθρεάηουν άμεςα τισ ςυνκικεσ μόρφωςθσ των παιδιϊν. 

τθ βάςθ όλων αυτϊν είναι προφανζσ ότι η δραματική μείωςη των δημόςιων δαπανών για την 
Παιδεία ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηςη  βαςικών λειτουργιών τησ δημόςιασ 
εκπαίδευςησ. 
Βαςικόσ ςτόχοσ όλου του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ είναι θ οργάνωςθ των αγϊνων των 
εργαηομζνων για να ςταματιςουν αυτζσ πολιτικζσ λιτότθτασ και καταςτροφισ των κοινωνικϊν 
αγακϊν. 
Σο οργανωμζνο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα των κακθγθτϊν (ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ) κα ςυμβάλει ςε αυτι τθν 
κατεφκυνςθ οργανϊνοντασ τθν πάλθ και τισ αντιςτάςεισ του. 
 
Ιδιαίτερα κα αγωνιςτοφμε για τα παρακάτω αιτήματα αιχμήσ: 

- καμιά απόλυςθ εκπαιδευτικοφ – επαναφορά των καταργθμζνων τομζων και ειδικοτιτων 
ςτα ΕΠΑΛ και όλων των εκπαιδευτικϊν ςε αυτά, κανείσ εκπαιδευτικόσ εκτόσ δομϊν του 
υπουργείου παιδείασ, 

- αφξθςθ των δαπανϊν για τθν παιδεία ςτο 5% του ΑΕΠ, 
- να παγϊςουν άμεςα όλεσ οι διαδικαςίεσ για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και των 

ςχολείων, ακϊλυτθ μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ και τθν κατάργθςθ του 
ν.4024/11, που τισ ςυνδζει με τθν αξιολόγθςθ, κατάργθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για 
τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και ςχολείων,  

- κατάργθςθ του αντιεκπαιδευτικοφ ν.4186/13, 
- ανϊτερο όριο 20 μακθτϊν ςτο τμιμα, 15 ςτισ κατευκφνςεισ, ολιγομελι τμιματα ειδικά ςτα 

ΕΠΑΛ, 
- επαναφορά του προθγοφμενου ωραρίου, 
- να καλυφκοφν όλα τα κενά εκπαιδευτικϊν τϊρα, με προςλιψεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν,  

άμεςοσ  διοριςμόσ όςων είναι διοριςτζοι από το 2008 (ΑΕΠ) και οι υπόλοιποι από τουσ 
πίνακεσ προχπθρεςίασ αναπλθρωτϊν, να αναγνωριςτεί ολόκλθρθ θ προχπθρεςία 
αναπλθρωτϊν-ωρομιςκίων από το 2010, να καταργθκοφν οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του 
ν.3848/10,   

- ουςιαςτικζσ αυξιςεισ των αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν, ιδιαίτερα των νζων ςυναδζλφων, 
- άμεςθ κατάργθςθ του νζου πεικαρχικοφ (4093/12 και 4057/12) – να ςταματιςει κάκε 

δίωξθ για ςυνδικαλιςτικι δράςθ, 
- αφξθςθ των ςυντάξεων (κφριων και επικουρικϊν), 
- πλιρθσ κάλυψθ τθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ όλων των εκπαιδευτικϊν, 
- όχι ςτθ νζα φορομπθχτικι πολιτικι (ΕΝΦΙΑ), αφξθςθ του αφορολόγθτου ορίου για τουσ 

μιςκωτοφσ, 
- όχι ςτθ διάλυςθ / ςυρρίκνωςθ / ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων κοινωνικϊν αγακϊν. 

Β. Πρόγραμμα δράςησ 

1. Πρϊτοσ άξονασ δράςησ: Ενωτικζσ αγωνιςτικζσ πρωτοβουλίεσ ΟΛΜΕ, με ομοςπονδίεσ 
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα και ΑΔΕΔΤ για: φορολογικό – ςυνταξιοδοτικό – νζο 
μιςκολόγιο – νζοσ ςυνδικαλιςτικόσ νόμοσ. Πρόταςθ προσ ΑΔΕΔΤ για 
πανδθμοςιοχπαλλθλικι κινθτοποίθςθ (ςυλλαλθτιριο και ςτάςθ) ςτισ 10 Οκτϊβρθ θμζρα 
τθσ εκδίκαςθσ ςτο τΕ τθσ προςφυγισ τθσ ΑΔΕΔΤ για τθν αξιολόγθςθ,  και απεργία 
(πανεργατικι) το Νοζμβρθ. 



2. Δεφτεροσ άξονασ δράςησ: Με αιχμι τα εργαςιακά αιτιματα των εκπαιδευτικϊν και τα 
εκπαιδευτικά προβλιματα (ν.4186/13, περικοπζσ, ςυγχωνεφςεισ κ.λπ.), επιδίωξθ άμεςθσ 
ςυνεργαςίασ με τθ ΔΟΕ για διαμόρφωςθ κοινοφ προγράμματοσ αγωνιςτικϊν 
κινθτοποιιςεων από τον Οκτϊβρθ, με κλιμάκωςθ και διάρκεια, με πρϊτο βήμα την 
οργάνωςη ςυλλαλητηρίων για την παιδεία τον Οκτϊβρη. Αναγκαία προχπόκεςθ θ 
προςζγγιςθ και ςτενι ςυνεργαςία ΕΛΜΕ και διδαςκαλικϊν ςυλλόγων ςε όλθ τθν Ελλάδα  
και θ ςυνεργαςία με τουσ ςυλλόγουσ και τισ ενϊςεισ γονζων. 

3. Σρίτοσ άξονασ δράςησ: προγραμματιςμόσ παρεμβάςεων τθσ ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ ςε 
ςυνεργαςία με τα  ςυντονιςτικά των εκπαιδευτικϊν ςε διαθεςιμότητα, με ςυγκεντρϊςεισ 
ςτα υπουργεία Παιδείασ και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ. 

4. Σζταρτοσ άξονασ δράςησ: υλοποιϊντασ τθν απόφαςθ του Γ.. τθσ ΑΔΕΔΤ ςτισ 21/8/2014, με 

τθν οποία αποφαςίςτηκε η προκήρυξη Απεργίασ – «Αποχήσ», «από 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ υλοποίηςησ τησ ατομικήσ αξιολόγηςησ (ΠΔ 
152/13) των εκπαιδευτικϊν, αλλά και τθσ αυτοαξιολόγθςθσ – 
αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και κάκε διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου που πραγματοποιείται ςε 
υλοποίθςθ του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου (ν. 4024/11, ν. 
4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10)», καλοφμε όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, τουσ Διευθυντζσ ςχολείων και τουσ χολικοφσ 
υμβοφλουσ να μη ςυμμετάςχουν ςε καμιά διαδικαςία με την 
οποία υλοποιείται το παραπάνω νομοθετικό πλαίςιο για την 
Αξιολόγηςη.  
 
ΟΛΟΙ ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ ΣΩΝ ΕΛΜΕ 
-Οργανϊνουμε τισ αντιςτάςεισ μασ ςε τοπικό και κεντρικό επίπεδο 
-Κανείσ μαθητήσ, κανείσ εκπαιδευτικόσ δεν περιςςεφει 
- Αγϊνασ για την υπεράςπιςη του δημόςιου ςχολείου. 
 

 Γ. ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ 

Με ψήφουσ 74 υπζρ και 1 κατά προςτίθεται διάταξη ςτον κανονιςμό του ταμείου 
αλληλοβοήθειασ τησ ΟΛΜΕ  

http://olme-attik.att.sch.gr/files/annprelme/TAMEIOALLILEG.pdf 
και δίνεται η δυνατότητα τησ χρηματοδότηςησ καταςκηνϊςεων για τα παιδιά των 

εκπαιδευτικϊν που ωσ τϊρα καλφπτεται από το τακτικό ταμείο. 
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