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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο σχεδιασµός µας για τη συνδικαλιστική χρονιά 2008-09
Συνάδελφοι, -ισσες,
Η πολιτική της κυβέρνησης δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασµού ή πολύ
περισσότερο θετικών προσδοκιών. Είναι γνωστό ότι και το 2008 οι δηµόσιες
δαπάνες για την εκπαίδευση συνέχισαν την καθοδική πορεία τους φθάνοντας σε
απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα (3,4% του ΑΕΠ). Γι’ αυτό ο όρος υποχρηµατοδότηση
δε µπορεί να αποδώσει, πλέον, τη δραµατική πραγµατικότητα. Παράλληλα, η
πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων εντείνεται. Όλο και µεγαλύτερα τµήµατα της
εκπαίδευσης µέσω των Σ∆ΙΤ (επαγγελµατική κατάρτιση κλπ) εκχωρούνται στους
ιδιώτες. Ακόµη και η προωθούµενη διεύρυνση-εµβάθυνση του εγχειρήµατος της
«Αποκέντρωσης», µε τον «Καποδίστρια 2», φαίνεται ότι θα χρησιµοποιηθεί ως
όχηµα και µέσο για το πέρασµα των σχολείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την ίδια
στιγµή και αφού απέτυχε η προσπάθεια συνταγµατικής αναθεώρησης, η κυβέρνηση,
υπονοµεύοντας µε κάθε ευκαιρία το δηµόσιο πανεπιστήµιο, υπό την πίεση και των
πολυώνυµων µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων, επιχειρεί να παρακάµψει το αρθρ.
16 του Συντάγµατος, ώστε να ανοίξει διάπλατα το δρόµο για την ίδρυση ιδιωτικών
πανεπιστηµίων. Εν τω µεταξύ ο κοµµατισµός, η ηµετεροκρατία, τα φαινόµενα
αλαζονείας και η κακή διαχείριση των κοινών υποθέσεων δίνουν ισχυρό το στίγµα
τους και στη ∆ιοίκηση της εκπαίδευσης.
Σε όλα τα παραπάνω αθροίζονται, βεβαίως, ένας βαθιά ταξικός, κρατικός
προϋπολογισµός, που µειώνει ακόµη περισσότερο τις κοινωνικές δαπάνες, αυξάνει
τους έµµεσους φόρους, φορολογεί µε µεγαλύτερη αναλγησία τους πολλούς και
κοινωνικά ασθενέστερους. Μια εισοδηµατική πολιτική πολύ σκληρής λιτότητας
για τους εργαζόµενους και το λαό. Μια πολιτική, η οποία µε την πρόσφατη
νοµοθετική παρέµβαση της κυβέρνησης, αποδοµεί πλήρως το δηµόσιο και
κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος (ενοποιεί τα ταµεία
επικουρικής σύνταξης περιορίζοντας τις επικουρικές συντάξεις στο 20% και αυξάνει
τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες, τους νέους εργαζόµενους, τους εργαζόµενους στα
Β.Α.Ε. και ιδιαίτερα τις µητέρες …) !
Ειδικότερα, η εισοδηµατική πολιτική, µε «αυξήσεις» 4,5% (2,5% + 2%)
αντιστοιχεί σε µεσοσταθµική αύξηση 3,1%. Έτσι η πραγµατική αύξηση στο σύνολο
των αποδοχών είναι µόνο 2%.
Αν συνυπολογίσουµε ότι δεν προβλέπεται
αναπροσαρµογή της φορολογικής κλίµακας, η τελική «αύξηση» του µισθού είναι
µόλις 1,3%, δηλαδή 11 έως 21€ το µήνα. Κι’ ενώ ο πληθωρισµός τρέχει µε 5%!
Οι παραπάνω πολιτικές, που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
είναι αποδεκτές από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις, αποτελούν δεδοµένα τα οποία
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συνιστούν κορυφαία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για όλους τους
εργαζόµενους.
Συναδέλφισσες, -οι,
Η επόµενη περίοδος θα είναι ιδιαίτερα κρίσιµη. Με όλα τα προηγούµενα
ζητήµατα συµπορεύονται και τα, επίσης, πολύ σηµαντικά όπως αυτά της επέκτασης
των αντιδραστικών «µεταρρυθµίσεων» στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση µε τα εκρηκτικά προβλήµατα της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
(ΤΕΕ), της δοµής και του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, της στελέχωσής της, της
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, που έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στην ηµερήσια
διάταξη και της νέας περιόδου. Ζητούν, περισσότερο επιτακτικά, θετικές απαντήσεις
και λύσεις.
Αυτά τα δεδοµένα, αυτές οι αντικειµενικές συνθήκες όχι µόνο δεν
επιτρέπουν καµία αναµονή, αλλά οδηγούν αναπόφευκτα σε νέα και σφοδρή
κοινωνική σύγκρουση.
Το εκπαιδευτικό σ.κ. οφείλει να είναι πολιτικοποιηµένο, ταξικό, οργανωτικά
αυτόνοµο και ακηδεµόνευτο. Να καθορίζει τα αιτήµατα, τις στάσεις και την πολιτική
συµπεριφορά του, ανεξάρτητα από το πιο κόµµα κυβερνά. Ο ετεροκαθορισµός
αποτελεί ευθεία βολή στην ανεξαρτησία και αυτοτέλεια του σ.κ. Η κυρίαρχη πολιτική
σκέψη προσπαθεί να κατοχυρώσει την ιδιώτευση, την αποστράτευση και το ατοµικό
βόλεµα. Το σ.κ. δεν µπορεί να εµφανίζεται αµήχανο απέναντι στα κυρίαρχα εχθρικά
ιδεολογικά ρεύµατα.
Πρέπει, επίσης, µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να δυναµώσει τους αγώνες
του για την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Σε θέση, λοιπόν, µάχης οι εκπαιδευτικοί και όχι απαθείς, δειλοί, µοιραίοι
και άβουλοι να µετασχηµατίσουµε γόνιµα και θετικά την προηγούµενη εµπειρία µας.
Ενώ, παράλληλα µε την προσπάθειά µας να επιτύχουµε τους ευρύτερους στόχους
µας, το εκπαιδευτικό κίνηµα πρέπει να δώσει έµφαση:
στα καθηµερινά προβλήµατα του σχολείου,
στα πρωτοβάθµια σωµατεία,
στους µαθητές και στις µαθήτριες και στην ποιότητα της δουλειάς µας.
Η ενότητα στη δράση και η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι εµπορεύσιµες και
αγοραίες ιδέες. Περιφερειακά και κεντρικά τα ∆Σ των ΕΛΜΕ και το ∆Σ της ΟΛΜΕ
πρέπει να ασκήσουν πολιτική ευαισθησίας απέναντι στα ευρύτερα κοινωνικά
ζητήµατα τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες, τους µαθητές κ.λπ. και να
διαπαιδαγωγήσουν τους εκπαιδευτικούς µε γνώµονα την αρχή της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Οι εκπαιδευτικοί, ως εργαζόµενοι σε ένα ευαίσθητο κοινωνικό χώρο, µε τα
συλλογικά όργανά τους πρωτοστάτες, πρέπει να οργανώσουµε ένα ισχυρό µορφωτικό
και αγωνιστικό ρεύµα το οποίο να διαπερνά και να διαχέεται στο σύνολο της
κοινωνίας. Στην πολιτιστική βαρβαρότητα απαντάµε µε την ποιότητα των ιδεών µας.
Η απόσταση της ηγεσίας από τη βάση, η έλλειψη συνοχής και έµπνευσης του
κλάδου µας µπορεί να γεφυρωθεί µόνο µε την εργώδη, συνεχή και ανιδιοτελή
προσφορά όλων των µεσαίων στελεχών του κλάδου και κυρίως των µελών των ∆Σ
των ΕΛΜΕ
Αγαπητοί / ές συνάδελφοι /σσες,
Ενόψει της νέας συνδικαλιστικής χρονιάς, οι δύο Οµοσπονδίες της
εκπαίδευσης, ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ, µε δυναµικό που ξεπερνά τους 160.000
εκπαιδευτικούς, πρέπει να σχεδιάσουν και να αποφασίσουν την κοινή δράση τους.
Γιατί συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Στη βάση δηλαδή κοινών εργασιακών,
µισθολογικών, συνταξιοδοτικών, εκπαιδευτικών κ.λ.π. όρων, έχουµε ήδη
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διαµορφώσει κοινό, στα περισσότερα ζητήµατα, διεκδικητικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα,
το συµφέρον µας ως εργαζόµενων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
καθώς και το συµφέρον της δηµόσιας εκπαίδευσης και όλων των µαθητών και
µαθητριών µας, ιδιαίτερα αυτών, που προέρχονται από τα λαϊκά στρώµατα και τις
ασθενέστερες κοινωνικά οµάδες, απαιτεί τη δηµιουργία ενός πολύ ισχυρού
προοδευτικού πανεκπαιδευτικού µετώπου, το οποίο θα συγκρουστεί αποτελεσµατικά
και νικηφόρα µε τη νεοφιλελεύθερη, αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική της
κυβέρνησης. Με στόχο µια πραγµατικά δωρεάν δηµόσια εκπαίδευση, υψηλής
ποιότητας, για όλους και σε όλες τις βαθµίδες της. Για έναν εκπαιδευτικό
ικανοποιητικά αµειβόµενο και επαρκώς υποστηριζόµενο από την πολιτεία στο
εξαιρετικά δύσκολο έργο του.
Χωρίς να παραβλέπουµε τα προβλήµατα που υπήρξαν στο παρελθόν
αναφορικά µε τις σχέσεις των δύο Οµοσπονδιών µας, χωρίς να υποτιµάµε τις
δυσκολίες µιας τέτοιας προσπάθειας, οφείλουµε να βλέπουµε µπροστά µε
αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την προοπτική
µπορούµε να ανοίξουµε από τώρα τη συζήτηση και να πάρουµε αποφάσεις για
θέµατα συνεργασιών (βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα) όπως αυτή του ΚΕΜΕΤΕ
της ΟΛΜΕ µε το ΙΠΕΜ της ∆ΟΕ κ.λπ. Η διαπιστωµένη ανάγκη για κοινή δράση των
δύο Οµοσπονδιών πρέπει να οδηγήσει σε σταθερότητα και διεύρυνση της
συνεργασίας τους.
Αξιοποίηση εκπαιδευτικού συνεδρίου - µετασυνεδριακή διαδικασία
Θεωρούµε πολύ σηµαντικό, γόνιµο και χρήσιµο τον προβληµατισµό που
κατατέθηκε στο τριήµερο των εργασιών του 8ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της
ΟΛΜΕ. Τα πορίσµατά του οφείλουµε να τα αξιοποιήσουµε κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, ενώ πρέπει να καταβάλουµε προσπάθεια ώστε τα εκπαιδευτικά
Συνέδριά µας να πραγµατοποιούνται τακτικά.
Την επόµενη σχολική χρονιά, το ∆Σ της ΟΛΜΕ, να σχεδιάσει και να
υλοποιήσει ένα πρόγραµµα µετασυνεδριακών ηµερίδων και εκδηλώσεων. Στόχος, να
αξιοποιήσουµε όσα συµπεράσµατα είναι ώριµα για να ενταχθούν στις αποφάσεις του
επόµενου 14ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ και στις διεκδικήσεις του κλάδου µας το
επόµενο διάστηµα.

Το πλαίσιο των αιτηµάτων µας-κύριες αιχµές διεκδίκησης
Με βάση την απόφαση του 13ου Συνεδρίου µας και τις απαιτήσεις της
σηµερινής συγκυρίας, ως αιτήµατα αιχµής των κινητοποιήσεών µας για την
επόµενη συνδικαλιστική χρονιά προτείνουµε τα παρακάτω:
• Άµεση αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
τουλάχιστον
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400
ευρώ συνολικές καθαρές αποδοχές στον νεοδιόριστο. ∆ιπλασιασµός της
ωριαίας αποζηµίωσης και σύνδεσή της µε τις συνολικές αποδοχές των
εκπαιδευτικών. Άµεση καταβολή του επιδόµατος των 176 ευρώ και του
συνόλου των αναδροµικών. Άµεση καταβολή όλων των δεδουλευµένων.
• ∆ηµόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση, µε
προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ
για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης.
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• Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση και εφαρµογή
της µεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για τοµείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ
κ.λπ. Καµιά κατάργηση σχολικής µονάδας, διασφάλιση της µόνιµης εργασίας
όλων των εκπαιδευτικών. Υπαγωγή των σχολών ΤΕΕ άλλων Υπουργείων στο
ΥΠΕΠΘ.
• Κατάργηση της βάσης του 10.
• Όχι στην αποκέντρωση και συγκεκριµένα στην υπαγωγή των σχολικών
µονάδων στους δήµους.
• Όχι στην αξιολόγηση - χειραγώγηση των εκπαιδευτικών
• Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας.
Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού
πλαισίου (νόµοι «Σιούφα», «Ρέππα», «Πετραλιά») και επιστροφή όλων των
οφειλόµενων στα ασφαλιστικά ταµεία.
• Κατάργηση του ν. 3467/06 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
και κατάρτιση και ψήφιση νέου, αντικειµενικού, αξιοκρατικού, αξιόπιστου..
• Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από
τα διδακτικά καθήκοντα.
• Να µην ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήµια. Μη εφαρµογή της οδηγίας
36/2005. Κατάργηση του νόµου-πλαίσιο για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Κατάργηση των
Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών.

Προγραµµατισµός της δράσης µας
1.

Συνάντηση των ∆.Σ. ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ, την πρώτη εβδοµάδα του
Σεπτέµβρη, για το σχεδιασµό κοινής δράσης. Ταυτόχρονα, να γίνει
προσπάθεια καταγραφής των κοινών αιτηµάτων

2.

Ενηµερωτικού χαρακτήρα περιοδείες όλων των µελών του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
σε όλες τις έδρες των ευρύτερων διοικητικών περιφερειών της χώρας,
συναντήσεις- κοινές συσκέψεις µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ των περιφερειών,
συνεντεύξεις τύπου κ. λ. π. από 12 έως 25 Σεπτέµβρη. Κοινές συσκέψεις,
µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ και των ∆ιδασκαλικών Συλλόγων

3.

Κοινές εκδηλώσεις ΟΛΜΕ-∆ΟΕ και ΕΛΜΕ - ∆ιδασκαλικών Συλλόγων µε
εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα.

4.

∆ιαµόρφωση εισήγησης του ∆Σ της ΟΛΜΕ, µε βάση τις ανάγκες και τις
προτεραιότητες του εκπαιδευτικού κινήµατος και αποστολή της στα ∆.Σ.
των ΕΛΜΕ µέχρι 30 Σεπτέµβρη

5.

Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ από 1 έως 10 Οκτώβρη

6.

Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 11 Οκτώβρη, η οποία θα
αποφασίσει τη συγκεκριµένη µορφή των απεργιακών κινητοποιήσεων του
κλάδου. Οι κινητοποιήσεις αυτές θα έχουν τα χαρακτηριστικά της
διάρκειας, της έντασης και κλιµάκωσης και θα καλύπτουν ολόκληρη τη
διάρκεια του διδακτικού έτους.
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