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ΓΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ 29-9-2012

Συνάδελφοι,
Σχετικά

με την απεργία στις 26/9 : και στη δική μας την ΕΛΜΕ τα

ποσοστά συμμετοχής κυμάνθηκαν στο 30%. Πραγματοποιήσαμε τη ΓΣ
του

σωματείου

την

27/9

αλλά

δεν

είχαμε

απαρτία,

οπότε

πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποτέλεσμα των
οποίων είναι η εισήγηση που διαμόρφωσε το ΔΣ και την οποία σας
παρουσιάζω στη συνέχεια.
Συνάδελφοι,
Κατά την γνώμη μας είναι αναγκαιότητα να προβληματισθεί ευρύτερα
το συνδικαλιστικό κίνημα για τις αιτίες που οι εργαζόμενοι απαξιώνουν
τις συλλογικές διεκδικήσεις σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τις
κοινωνικές και εργασιακές κατακτήσεις.
Μήπως τις θεωρεί αναποτελεσματικές;
Μήπως τις θεωρεί θεωρεί ανεδαφικές;
Μήπως δυσπιστεί για τις προθέσεις των συνδικαλιστών;
Μήπως ο εκπαιδευτικός κλάδος έχει εντάξει και τους συνδικαλιστές στο
ευρύτερο πλαίσιο της διαπλοκής και της ρουσφετολογίας;
Είναι προφανές ότι οι μέχρι τώρα αγώνες με τον τρόπο που προτείνονται
ή υλοποιούνται δε φαίνεται να συμβάλλουν στη μαζικοποίηση του
κινήματος ούτε να προβάλλουν σημαντική αντίσταση στις προωθούμενες
πολιτικές.

Συνεπώς, αποτελεί ζητούμενο ποιες διαδικασίες και πρακτικές μπορούν
να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη συγκυρία.
Καλούμαστε εκ των πραγμάτων, αν δεν θέλουμε ν’ αφεθούμε στην τύχη
μας, εν μέσω κρίσης, να υπερασπιστούμε την επιβίωσή μας, την
αξιοπρέπεια μας, τη δουλειά μας, υπερβαίνοντας τις τετριμμένες
λύσεις και συνήθειες.
Είναι μονόδρομος η ανάγκη να προτείνουμε νέες και βιώσιμες λύσεις σε
συλλογικό πάντα πνεύμα, όχι με παραδοσιακές συνταγές που οδηγούν
στη διατήρηση παλιών στρεβλών καταστάσεων που απογοητεύουν τους
εργαζόμενους και αποδυναμώνουν ακόμα περισσότερο την αδύναμη και
ταλαιπωρημένη δημόσια παιδεία, καθηγητές και μαθητές.
Λύσεις, που θα δίδουν απάντηση στα καθημερινά προβλήματα των
εκπαιδευτικών, θα προσφέρουν μια αισιόδοξη προοπτική.
Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε από την ΟΛΜΕ, ως ένα κομμάτι ισότιμο
του εκπαιδευτικό κινήματος, ως θα όφειλε, αλλά μέχρι τώρα δεν
το έχει πράξει, να σκύψει και στα προβλήματα των εκπαιδευτικών
των ΠΠΣ (Σε 15 σελίδες υπομνήματος στο Υπουργείο η ΟΛΜΕ ούτε μία
λέξη διέθεσε για τους 1000 εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ, ενώ περιέλαβε
πολλά συγκεκριμένα αιτήματα για συγκεκριμένα άλλα σχολεία)
Στα σχολεία αυτά μετά την ψήφιση του νέου νόμου 3966/2011 και την
τροπολογία 4072/2012

από τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του

θεσμού εφαρμόσθηκαν επιλεκτικά σημεία του νόμου. Ειδικότερα, σε
σχέση με τους εκπαιδευτικούς, εφαρμόστηκαν όλες οι

δυσμενείς

ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπονταν από το νόμο για το εργασιακό
καθεστώς, όπως η προβλεπόμενη απώλεια της οργανικής θέσης, η
αύξηση του ωραρίου (για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών η αύξηση
είναι της τάξης του 40%), ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν όλες οι

αυξημένες υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ., όπως οι
δειγματικές διδασκαλίες σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς, καθοδήγηση σε
πρακτική άσκηση φοιτητών κ.α.
Ζητήσαμε και στη ΓΣ τον Ιούνιο αλλά και με γραπτό υπόμνημα προς το
ΔΣ της ΟΛΜΕ να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων στην
προσπάθεια τους να ανατρέψουν το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των
ΠΠΣ.
Ζητούμε από την ΟΛΜΕ στο πλαίσιο των αιτημάτων της να
συμπεριλάβει και τα αιτήματα των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ.
Όσον αφορά δε την εισήγηση της ΟΛΜΕ για το πλαίσιο αιτημάτων
ψηφίζουμε Λευκό με το σκεπτικό που αναφέρθηκε από προηγούμενους
ομιλητές και αφορούσε στην ανυπαρξία πολιτικού σκεπτικού.
Στο πρόγραμμα δράσης ψηφίζουμε Ναι.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΑΙ

