
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου η Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ. Οι 
αποφάσεις που πάρθηκαν για το Πρόγραμμα Δράσης ήταν οι εξής:
Υπερψηφίστηκε το Πρόγραμμα Δράσης που περιλάμβανε την πραγματοποίηση 48ωρης 
Απεργίας μέσα στο Μάρτη, ενάντια στην αξιολόγηση, τη φοροληστεία και τα χαράτσια, τις 
αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση και το «νέο σχολείο». Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στήριξαν 
σε όλη την Ελλάδα, με όλες τους τις δυνάμεις την πρόταση για την Απεργία. Σε 26 ΕΛΜΕ οι 
άλλες δυνάμεις καταψήφισαν την Απεργία ή ψήφισαν λευκό. 
Οι  δυνάμεις  του  ΠΑΜΕ  π  ρότειναν  επιπλέον  συγκεκριμένα  μέτρα  παρεμπόδισης  και   
ακύρωσης της αξιολόγησης στην πράξη.  

Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Διοικητικά Συμβούλια 15 
ΕΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα. Στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ η πρόταση 
αυτή συγκέντρωσε την ψήφο από 43 ΕΛΜΕ. 

Η πρόταση ήταν η εξής:
 Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση. Να αποσυρθεί τώρα.
 Καμιά συμμετοχή στο διάλογο-απάτη με το Υπουργείο Παιδείας.
 Ζητάμε την κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση.
 Οργανώνουμε  πλατιά  καμπάνια  ενημέρωσης  σε  γονείς,  μαθητές  για  το  τι  σημαίνει  

αξιολόγηση, τι επιπτώσεις θα έχει στο μαθητή, στο σχολείο, στη λαϊκή οικογένεια.
 Παίρνουμε μέτρα ώστε συλλογικά να οργανώσουμε την ακύρωση της αξιολόγησης στην 

πράξη. Χωρίς οργανωμένη και συλλογική  απειθαρχία η αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν 
να αποτραπεί!   Δηλαδή:  

I. Μπλοκάρουμε  με  όρους  συλλογικών  αποφάσεων  και  όρους  κινήματος  την  
οποιαδήποτε  απόπειρα  εφαρμογής  της  αξιολόγησης  και  την  ακυρώνουμε  στην  
πράξη  με  αποφάσεις  Δ.Σ.,  Γενικών  Συνελεύσεων  και  Επιτροπών  Αγώνα,  των 
συλλόγων καθηγητών σε κάθε σχολείο .

II. Δε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται  με την εφαρμογή της 
αξιολόγησης (σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε δεχόμαστε τους 
αξιολογητές στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους.

III. Κανένας αξιολογητής δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές 
από τα συνδικάτα και τα σωματεία. 

Ωστόσο, για μόλις 6 ψήφους (κάθε ΕΛΜΕ διαθέτει, ανάλογα τον όγκο της συγκεκριμένες 
ψήφους), δεν πέρασε η πρόταση για μέτρα ακύρωσης της αξιολόγησης στην πράξη. 

Και αυτό γιατί   η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε στα Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις σε 38   
ΕΛΜΕ, από ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και από ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
ΕΛΜΕ Λάρισας: ψήφισε λευκό. Στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ, ΣΥΡΙΖΑ 
και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ καταψήφισαν την πρόταση για μέτρα ακύρωσης της αξιολόγησης στην 
πράξη.  
ΕΛΜΕ Ρεθύμνου: ψήφισε λευκό.  Στο  ΔΣ της ΕΛΜΕ αυτοδυναμία έχει  το  ενιαίο  σχήμα 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ. Αν είχαν υπερψηφίσει (η ΕΛΜΕ διαθέτει 4 ψήφους), τα μέτρα 



αυτά θα είχαν συμπεριληφθεί. Η ΕΛΜΕ ψήφισε κατά και στη 48ωρη Απεργία, που ωστόσο, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ είχαν υπερψηφίσει στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ!
ΕΛΜΕ Α’ Δωδεκανήσου: Ψήφισε λευκό. Στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ, οι δυνάμεις του 
ενιαίου σχήματος ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ αλλά και των ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ δεν στήριξαν 
την πρόταση. 
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας: ψήφισε λευκό. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο ΔΣ της ΕΛΜΕ δεν ψήφισαν 
τα μέτρα παρεμπόδισης της αξιολόγησης στην πράξη. Αν είχαν υπερψηφίσει τα μέτρα (η 
ΕΛΜΕ διαθέτει 6 ψήφους), θα περνούσε η πρόταση στη Γενική Συνέλευση Προέδρων. 
Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας: ψήφισε λευκό. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ διαθέτουν αυτοδυναμία στο 
Δ.Σ. (4 έδρες στις 7). Από κοινού με τη ΔΑΚΕ, υπερψήφισαν το πρόγραμμα δράσης της 
ΟΛΜΕ που δεν είχε κανένα μέτρο παρεμπόδισης της αξιολόγησης.
ΕΛΜΕ  Θήρας: ψήφισε  λευκό.  Στη  Γενική  Συνέλευση  της  ΕΛΜΕ  το  ενιαίο  σχήμα 
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΡΙΖΑ, κ.α) που έχει και αυτοδυναμία στο ΔΣ,  στήριξε το πρόγραμμα 
δράσης  που  πρότεινε  η  ΟΛΜΕ,  που  δεν  είχε  κανένα  μέτρο  παρεμπόδισης  της 
αξιολόγησης. Καταψήφισε την πρόταση, ώστε το πρόγραμμα δράσης να συμπληρωθεί από 
πρακτικά μέτρα ακύρωσης της αξιολόγησης.
ΕΛΜΕ Πρέβεζας: ψήφισε λευκό. Στο Δ.Σ. έχουν αυτοδυναμία οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. 
ΕΛΜΕ  Β’  Δυτικής  Αττικής: Ψήφισε  λευκό.  Ο  ΣΥΡΙΖΑ  στο  ΔΣ  της  ΕΛΜΕ  διαθέτει 
αυτοδυναμία (4 έδρες στις 7). 
Α’  ΕΛΜΕ  Θεσσαλονίκης: Η  προηγούμενη  Γενική  Συνέλευση  είχε  υιοθετήσει  τα 
συγκεκριμένα  μέτρα  παρεμπόδισης  που  πρότεινε  το  ΠΑΜΕ.  Στην  τελευταία  Γενική 
Συνέλευση,  όλοι  μαζί,  ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΡΙΖΑ,  Αγ.  Κινήσεις  και 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ανέτρεψαν  την  απόφαση  της  προηγούμενης  Γενικής 
Συνέλευσης. Υιοθέτησαν, όλοι από κοινού, Αν η Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης είχε ψηφίσει υπέρ 
(διαθέτει 7 ψήφους), τα μέτρα θα είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα δράσης. 
Α’ ΕΛΜΕ Έβρου: ψήφισε λευκό. Τον Σεπτέμβριο η πλειοψηφία του Δ.Σ. είχε υιοθετήσει τα 
μέτρα παρεμπόδισης της αξιολόγησης, μετά από πρόταση του ΠΑΜΕ. Στο τελευταίο Δ.Σ. 
της  ΕΛΜΕ,  πριν  τη  Γ.Σ.  Προέδρων,  ΔΑΚΕ  και  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  (έχουν  πλειοψηφία)  τα 
καταψήφισαν. 
ΕΛΜΕ Λέσβου: ψήφισε λευκό.  Ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ στη Γ.Σ.  Προέδρων (ΠΑΣΚ) 
ψήφισε  ενάντια  στην  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΛΜΕ,  που  είχε  υιοθετήσει  τα  μέτρα 
παρεμπόδισης! Ήταν υποχρεωμένος  από την απόφαση της ΕΛΜΕ να τα υπερψηφίσει. 
Ωστόσο, τα καταψήφισε, με το «έτσι-θέλω». 
ΕΛΜΕ Λευκάδας: ψήφισε λευκό. Στην ΕΛΜΕ έχουν απόλυτη πλειοψηφία οι δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ (5 έδρες στις 7).

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Μπορεί ο κάθε συνάδελφος να δει τι ψήφισε η 
ΕΛΜΕ του στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ.

Δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο, να δει στην πράξη ποια 
δύναμη παλεύει να ενώσει τον κλάδο, για να δώσει τη μάχη και ποιες δυνάμεις τον 

διασπούν, αφήνουν τον κλάδο απροετοίμαστο μπροστά στη σφαγή!
Αποδεικνύεται ότι, παρά τις «αντιμνημονιακές και συγκρουσιακές» κορώνες, ΣΥΡΙΖΑ 

και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ δεν έχουν γραμμή σύγκρουσης, αλλά διαχείρισης. 
Με τη λογική της διαχείρισης όμως, τη λογική του μικρότερου κακού, οι αγώνες δεν 

μπορεί να είναι αποτελεσματικοί. Οδηγούνται στην ήττα!

Καλούμε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να ορίσει άμεσα την ημερομηνία της Απεργίας.
Όλοι στον Αγώνα και στην 48ωρη Απεργία.

Αθήνα 28/2/3013


