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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας που 
πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 15/11/07 στην Αθήνα, αποφάσισε τα παρακάτω: 
 
   - Πραγµατοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 26 Νοέµβρη 2007 
µε  συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στα µεγαλύτερα, τουλάχιστον, αστικά 
κέντρα της χώρας. 
   - Νέες  Γ.Σ. των ΕΛΜΕ,  καθώς και Γ.Σ. των Προέδρων  το Γενάρη του 2008 
για να αποφασίσουµε τη συνέχιση και κλιµάκωση των απεργιακών 
κινητοποιήσεών µας. 
   -  Σε κάθε περίπτωση, αν η Κυβέρνηση προχωρήσει σε νέες αντιασφαλιστικές – 
αντεργατικές ρυθµίσεις στο διάστηµα µέχρι τις Γ.Σ. του Γενάρη, εξουσιοδοτείται 
το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. Προέδρων. 
 
 Τα αιτήµατα αιχµής των κινητοποιήσεών µας είναι τα εξής:  
 

• 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 στο νεοδιόριστο. ∆ιπλασιασµός της 
ωριαίας αποζηµίωσης και σύνδεσή της µε τις συνολικές αποδοχές των  
εκπαιδευτικών. 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. Κατάργηση του Ν. 3475/06 για 
την τεχνική εκπαίδευση και εφαρµογή της µεταβατικής πρότασης της 
ΟΛΜΕ για τοµείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ κ.λπ. Μεταλυκειακό Έτος 
Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση σχολικής µονάδας, διασφάλιση της 
µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών. Ενσωµάτωση των σχολών 
άλλων Υπουργείων στο ΥΠΕΠΘ. 

• Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας. 
Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού 
πλαισίου και επιστροφή όλων των οφειλόµενων στα ασφαλιστικά ταµεία.  
Πάγωµα των δυσµενών αλλαγών του ν. 3029/02, που µειώνουν σταδιακά 



τις συντάξεις από 1/1/2008. Ακύρωση των νέων αντιασφαλιστικών 
ρυθµίσεων που προωθεί η κυβέρνηση. 

• Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από 
τα διδακτικά καθήκοντα.  

• Κατάργηση των Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών. Όχι στα ιδιωτικά 
πανεπιστήµια. 

 
Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε µετά από ψηφοφορία που είχε το παρακάτω 

αποτέλεσµα: 
 
61 ΕΛΜΕ ΥΠΕΡ 
11 ΕΛΜΕ ΚΑΤΑ 
3 ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΟ 
 
Οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις ΕΛΜΕ είναι: 
 
371 ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ (82%) 
59 ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ (13%) 
24 ΨΗΦΟΙ ΛΕΥΚΟ (5%) 

 
 
 
     

 
 
 


