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        ΠΡΟΣ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  
 
 

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ ενέκρινε το παρακάτω διεκδικητικό 
πλαίσιο, που συγκροτείται από δύο ισότιµους άξονες:  
  

- τον άξονα που προβάλλει την ανάγκη της αποτροπής της αντιδραστικής 
συνταγµατικής αναθεώρησης µε αιχµές τα άρθρα 16, 24 και 103 και 

- τον άξονα των κεντρικών µας διεκδικήσεων που κωδικοποιούνται σε 
τέσσερις ξεχωριστές ενότητες: 
 
Οικονοµικά 
• Καθαρές αποδοχές, 1400 ευρώ στο εισαγωγικό κλιµάκιο 
• Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ 
 
Εργασιακά 
• Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους, διορισµός αποκλειστικά µόνιµων 
εκπαιδευτικών 
• Κατάργηση του ωροµισθίου και του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
πραγµατικής αναπλήρωσης 
• Κατάργηση του νόµου για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. Άµεση 
κατάρτιση, ψήφιση και εφαρµογή νέου νόµου, αντικειµενικού και αξιοκρατικού 
 
Ασφαλιστικά 
• Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια υπηρεσίας. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 
νόµων 
 
Εκπαιδευτικά 
• ∆ηµόσια Εκπαίδευση πραγµατικά δωρεάν σε όλες τις βαθµίδες 
• Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε προοπτική το ενιαίο 
12χρονο σχολείο 
• Κατάργηση της βάσης του «10», που θεσµοθετήθηκε ως προϋπόθεση για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ - ΤΕΙ 
• Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο. Κατάργηση του θεσµικού 
πλαισίου της αξιολόγησης που προωθεί το σχολείο της αγοράς 
• Κατάργηση του Νόµου για τη Β/βάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και εφαρµογή 
της µεταβατικού χαρακτήρα πρότασης της ΟΛΜΕ σχετικά µε τοµείς, ειδικότητες στα 
ΕΠΑΛ και τη δηµιουργία Μεταλυκειακού Έτους Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση 



σχολικής µονάδας, διασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών. 
 
 Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ αποφάσισε το παρακάτω πρόγραµµα 
δράσης του κλάδου µας: 

 
1. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 15 Φλεβάρη, ηµέρα έναρξης της 

συζήτησης για τα αναθεωρητέα άρθρα του Συντάγµατος στην Ολοµέλεια της 
Βουλής. Εξουσιοδότηση σε κάθε περίπτωση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να 
εναρµονίσει την απεργιακή κινητοποίηση µε την πρώτη ηµέρα έναρξης της 
συζήτησης στη Βουλή, αν τροποποιηθεί ο προγραµµατισµός που έχει ήδη 
ανακοινωθεί. 

 
2. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 27 Φλεβάρη, ηµέρα 

πραγµατοποίησης της α΄ ψηφοφορίας στη Βουλή επί των αναθεωρητέων 
άρθρων. Εξουσιοδότηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να εναρµονίσει την απεργιακή 
κινητοποίηση σε περίπτωση αλλαγής της ηµεροµηνίας για την κρίσιµη 
ψηφοφορία. 
 

3. Νέες Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ από 26/2 έως 2/3 και Γ.Σ. 
Προέδρων στις 3/3. Οι Γενικές αυτές Συνελεύσεις θα κληθούν να συζητήσουν και 
να εγκρίνουν εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για κλιµάκωση του απεργιακού 
αγώνα µέσα στο Μάρτιο, που αποτελεί κρίσιµη περίοδο εξελίξεων, 
συνεκτιµώντας όλες τις σχετικές παραµέτρους. 
 

Το µήνα Μάρτιο είναι γνωστό ότι πραγµατοποιούνται οι τελικές ψηφοφορίες 
για τα αναθεωρητέα άρθρα του Συντάγµατος. Είναι, επίσης, εξαιρετικά πιθανή η 
εισαγωγή προς ψήφιση στη Βουλή του αντιδραστικού Νόµου – Πλαισίου για τα ΑΕΙ 
– ΤΕΙ, που πυροδότησε τη φοιτητική εξέγερση της προηγούµενης Άνοιξης. Τέλος, η 
περίοδος αυτή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την πορεία αντιµετώπισης των 
οικονοµικών, εργασιακών και εκπαιδευτικών µας αιτηµάτων. Είναι, εποµένως, 
προφανές ότι συγκεντρώνονται εκείνες οι ορατές προϋποθέσεις που ευνοούν τη 
συγκρότηση ενός αυθεντικού πανεκπαιδευτικού µετώπου. 

Είναι αυτονόητο, τέλος, ότι το πεδίο ανάπτυξης των αγώνων µας, 
εκτείνεται µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 

 
Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε µετά από ονοµαστική ψηφοφορία που είχε 

το εξής αποτέλεσµα: 
  
 61 ΕΛΜΕ ψήφισαν ΥΠΕΡ (αντιστοιχούν σε 333 ψήφους) 
 10 ΕΛΜΕ ψήφισαν ΚΑΤΑ (αντιστοιχούν σε 59 ψήφους) 
 6 ΕΛΜΕ ψήφισαν ΛΕΥΚΟ (αντιστοιχούν σε 34 ψήφους) 
 
 
 

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
 


