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ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ Γ ΙΑ  Τ ΙΣ  ΓΣ  ΤΩΝ ΕΛΜΕ  

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου, η κοινωνία και οι εργαζόμενοι 

βιώνουν, για 6η χρονιά, τη συνέχιση νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας με μειωμένες 

και προβληματικές τις κοινωνικές αντιστάσεις, ενώ βρίσκονται στα όρια της οικονομικής 

αντοχής, με κυρίαρχο την απογοήτευση, την αναμονή και την ατομικότητα. 

Αντικειμενικά έρχεται στο προσκήνιο, επιτακτικά, η αναζήτηση των δρόμων της 

αντίστασης. Η ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος, οι καλά οργανωμένοι 

μαζικοί ενωτικοί αγώνες, και οι στοχευμένες κινηματικές δράσεις, είναι ο μόνος 

αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν μικρές και μεγάλες νίκες που θα 

αναζωογονήσουν το κίνημα και την ελπίδα, πείθοντας τους εργαζόμενους ότι αυτές οι 

πολιτικές μπορούν να ανατραπούν και θα ανατραπούν με τη μαζική συμμετοχή, τη λαϊκή 

επαγρύπνηση και τους μεγάλους αγώνες. 

Στο χώρο της Παιδείας η κυβέρνηση προσπαθεί να συνδυάσει με έναν αποσπασματικό 

τρόπο μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που έχει ανάγκη το σημερινό σχολείο, με τις 

μνημονιακές απαιτήσεις των περικοπών, την υποχρηματοδότηση της παιδείας και τις 

κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία μέτρα του Υπουργείου, είχαν σαν βασικό στόχο την 

εξοικονόμηση προσωπικού. 

Οι μηδενικοί διορισμοί μονίμων και η μείωση του αριθμού των αναπληρωτών, επέβαλαν 

τις παρεμβάσεις του Υπουργείου (κατάργηση 3ώρου υπευθύνων εργαστηρίων Φυσικής – 

Πληροφορικής, μείωση των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ, διεύρυνση αναθέσεων, 

μείωση των ωρών μαθημάτων στο Γυμνάσιο). 

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνει αντικειμενικά τις εργασιακές σχέσεις των 

εκπαιδευτικών (μείωση προσλήψεων αναπληρωτών, μεγαλύτερη κινητικότητα – 

περισσότεροι σε περισσότερα σχολεία – δραματική μείωση αριθμού μεταθέσεων). Θετικό 

γεγονός αποτελεί ωστόσο η ικανοποίηση σε ποσοστό 76% των αιτήσεων απόσπασης 

αποτέλεσμα της πίεσης των οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος (ΟΛΜΕ- αιρετοί), 

πίεση που συνεχίστηκε και για την πραγματοποίηση δεύτερου κύκλου αποσπάσεων, με 

περιορισμένη επιτυχία. Παράλληλα στο ίδιο διάστημα υπήρξαν και αλλαγές με θετικά 

στοιχεία, όπως το νέο πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ στη βάση των θέσεων της ΟΛΜΕ), η 

λειτουργία αντισταθμιστικών μέτρων στήριξης των μαθητών (ενισχυτική), η πιστοποίηση 

γλωσσομάθειας και Η/Υ από το δημόσιο σχολείο, η ενίσχυση μαθημάτων Τέχνης, το 

ανοικτό σχολείο κλπ). 

Οι τελευταίες αλλαγές στα Γυμνάσια (περισσότερος χρόνος για μάθημα, λιγότερες 

εξετάσεις μόνο σε τέσσερα, αλλαγές σε διδακτικές μεθόδους, αξιολόγηση μαθητών έχουν 

θετικά στοιχεία με βάση και τις θέσεις της Ομοσπονδίας, έγιναν όμως χωρίς ουσιαστικό 

διάλογο και έρευνα, έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και προϋποθέτουν  άλλο επίπεδο 

προετοιμασίας και την αναγκαιότητα ουσιαστικής επιμόρφωσης των καθηγητών. 



Ταυτόχρονα οι εργασιακές σχέσεις ενός σημαντικού τμήματος του κλάδου - μετακίνηση σε 

πολλά σχολεία – αυξημένο ωράριο -  δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή του. 

Με αυτά τα δεδομένα το ξεκίνημα της νέας χρονιάς θα έχει πρόσθετες δυσκολίες αν 

παρθεί υπόψη ότι το πάγωμα των μισθών με την αύξηση της φορολογίας (εισοδήματος, 

έμμεση, ΕΝΦΙΑ) και με τις επικείμενες αλλαγές σε εργασιακά και συνδικαλιστικό νόμο, 

θα δημιουργηθούν ακόμα πιο ασφυκτικές καταστάσεις στις ζωές των εργαζόμενων. 

Σ’ αυτές τις καταστάσεις είναι φανερό ότι το μόνο αντίβαρο μπορεί και πρέπει να είναι 

η ανάπτυξη τέτοιων αγώνων, που μέσα από το συντονισμό και τη σύγκλιση όλων των 

δυνάμεων σε πανεργατικό και σε πανεκπαιδευτικό μέτωπο, θα αποτρέψουν την 

εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών και θα δημιουργήσουν ρωγμές, ανοίγοντας τους 

δρόμους της συνολικής ανατροπής. 

Βασική προϋπόθεση είναι να καταπολεμηθούν χρόνιες παθογένειες του 

συνδικαλιστικού κινήματος, που κρατούν τους εργαζόμενους μακριά από τα σωματεία. 

Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να κινητοποιηθούν οι ΕΛΜΕ, έτσι ώστε μαζί με τους 

αιρετούς να συσπειρώσουν τους συναδέλφους πάνω στα πραγματικά τους προβλήματα. 

Για την ενίσχυση τέτοιων δράσεων και για τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των 

συναδέλφων στη ζωή του σωματείου είναι απαραίτητο και εν όψει της νέας σχολικής 

χρονιάς να επιμείνουμε σε άμεσα μέτρα, όπως: 

 Περιοδείες μελών ΔΣ ΕΛΜΕ – ενίσχυση της ζωντανής επαφής με τα σχολεία.  

 Ανάδειξη και ενεργοποίηση του θεσμού του αντιπροσώπου του σχολείου. Σε βασικά 

θέματα, πριν από τα ΔΣ ή τις ΓΣ των ΕΛΜΕ, επιδιώκουμε συνεδριάσεις συλλόγων για 

επεξεργασία των εισηγήσεων και διαμόρφωση προτάσεων. Αξιοποίηση του Διαδικτύου 

για συλλογή προτάσεων και σκέψεων από τους συλλόγους των καθηγητών, υλικό που 

θα εμπλουτίζει τη συζήτηση στα ΔΣ ή στις ΓΣ. 

 Μεγαλύτερο βάρος στα καθημερινά προβλήματα των συναδέλφων (μετακινήσεις, 

διαθέσεις, συγκρότηση τμημάτων, κρούσματα εργασιακού εκφοβισμού, κλπ) και στην 

προσπάθεια επίλυσής τους μέσα από παρεμβάσεις των ΕΛΜΕ και αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις στις Διευθύνσεις.  

 Παρότρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής και παρέμβασης του κάθε συναδέλφου στη 

δημόσια ζωή του σωματείου (συνέλευση, ημερίδες, εκδηλώσεις, κλπ) Δημιουργία 

προϋποθέσεων για να φτιαχτεί ένα πλαίσιο ώστε οι άγονες μικροπαραταξιακές 

αντιπαραθέσεις να δώσουν τη θέση τους σε διαδικασίες που θα ευνοούν την εμπλοκή 

των “ανένταχτων” συναδέλφων στη συζήτηση και την επεξεργασία προτάσεων για τη 

λύση προβλημάτων. 

 Αξιοποίηση του 11ου εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ με ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

που θα ενισχύσουν κριτικές παρεμβάσεις πάνω στο περιεχόμενο σπουδών και τα 

εκπαιδευτικά ζητήματα στα πλαίσια των συνεπειών των μνημονίων.. 

 

 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 Βασική επιδίωξη, μέσα από τη δουλειά των πρωτοβάθμιων και των αιρετών, 

είναι η ενεργοποίηση και η συσπείρωση των συναδέλφων πάνω στα πραγματικά 

προβλήματα του κλάδου, σε όλα τα επίπεδα, (Σχολείο – ΠΥΣΔΕ – Περιφέρεια και 

Πανελλαδικά) με αξιοποίηση και εναλλαγή όλων των μορφών δράσης: συσκέψεις 

– παραστάσεις – συγκεντρώσεις – συλλαλητήρια – απεργιακές κινητοποιήσεις σε 

μετωπική βάση, με βασικές αιχμές τους άξονες: δαπάνες – διορισμοί – κενά – 

μετακινήσεις – τμήματα. Κόκκινη γραμμή για το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να 

αποτελέσει η πιθανότητα ενεργοποίησης του 3848/10 για υποχρεωτικές 

αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΔΕ. Εξουσιοδότηση στο ΔΣ της ΟΛΜΕ για κήρυξη 24ωρης 

απεργίας αν προκύψουν έκτακτα σοβαρά επίδικα για τον κλάδο. 

 Ταυτόχρονα, η ΟΛΜΕ σε συνεργασία και συντονισμό με τη ΔΟΕ και το γονεϊκό 

κίνημα, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για παρεμβάσεις στο μεγάλο ζήτημα 

της Παιδείας εν όψει των αλλαγών που έχουν εξαγγελθεί σε δαπάνες, μόνιμους 

διορισμούς,  δομή σχολείου,  αξιολόγηση – επιμόρφωση, αναλυτικά προγράμματα 

με βάση τις θέσεις της Ομοσπονδίας. 

 Παράλληλα, η Ομοσπονδία μας μαζί με τα άλλα συνδικάτα και τις 

Συνομοσπονδίες θα πρέπει να οργανώσουν κεντρικές παρεμβάσεις αντίστασης – 

και με απεργιακή κινητοποίηση, αξιοποιώντας και την εμπειρία από το 

Ασφαλιστικό – εν όψει των επικείμενων μνημονιακών απαιτήσεων που θα 

επιχειρηθεί να υλοποιηθούν στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των 

συνδικαλιστικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων (κήρυξη απεργίας, ανταπεργία, 

συνδικαλιστικός νόμος). Το εργατικό κίνημα θα πρέπει να διεκδικήσει την 

επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα τη 

δυνατότητα συλλογικών ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων, το μισθολογικό 

ξεπάγωμα, την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. 
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