
Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ  E.I./ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ETUCE 

στη συνάντησή της στο Λουξεµβούργο στις 4 – 6 ∆εκεµβρίου 2006 
 
• Με απόφαση του συνεδρίου της ∆ΟΕ οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας   Εκπαίδευσης 

ξεκίνησαν έναν µεγαλειώδη απεργιακό αγώνα από τις 18 Σεπτέµβρη 2006 µε συνεχείς 
πενθήµερες απεργίες,  µέχρι τις 27 Οκτωβρίου, όπου συµπληρώθηκαν 6 εβδοµάδες 
συνεχούς απεργίας, 

• Το ίδιο διάστηµα οι εκπαιδευτικοί της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε απόφαση της 
ΟΛΜΕ πραγµατοποίησαν 12 ηµέρες απεργίας. 

• Αυτή την περίοδο επίσης πραγµατοποιούνταν 2 συλλαλητήρια κάθε εβδοµάδα σε όλες 
τις µεγάλες πόλεις της χώρας.  

• Στις 5 Οκτώβρη, παγκόσµια ηµέρα των εκπαιδευτικών, µια πολύ µεγάλη διαδήλωση και 
συναυλία πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στην οποία συµµετείχαν πάνω από 20.000 
εκπαιδευτικοί. 

• Επίσης µεγάλα συλλαλητήρια στα οποία συµµετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές, 
φοιτητές αλλά και άλλοι εργαζόµενοι πραγµατοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,  
αλλά και σε άλλες πόλεις. Στα συλλαλητήρια της Αθήνας στις 11, 18 και 25 Οκτώβρη 
διαδήλωσαν µαχητικά 20.000 – 30.000 κόσµου. Ήταν από τα µεγαλύτερα συλλαλητήρια 
των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα. 

• Την ίδια περίοδο επίσης: 
- Μαθητές σε πάνω από 1000 σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

προχώρησαν σε καταλήψεις περίπου για 3 εβδοµάδες. 
- Η Α∆Ε∆Υ (Συνοµοσπονδία των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) και η ΓΣΕΕ 

(Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων στον Ιδιωτικό τοµέα) κήρυξαν απεργίες και 
στάσεις εργασίας αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών. 

- Η ΠΟΣ∆ΕΠ (Οµοσπονδία των Πανεπιστηµιακών Εκπαιδευτικών) συµµετείχε 
στις κινητοποιήσεις µε 24ωρες ανά εβδοµάδα απεργίες. 

- Φοιτητές σε αρκετές πανεπιστηµιακές σχολές προχώρησαν σε ολιγοήµερες 
καταλήψεις των σχολών τους. 

• Όµως οι κινητοποιήσεις για την παιδεία στην Ελλάδα δεν σταµάτησαν. Στις 3 και 9 
Νοέµβρη πραγµατοποιήθηκαν επίσης απεργίες, στάσεις εργασίας και διαδηλώσεις από 
τις οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών. Στις διαδηλώσεις συµµετείχαν µαχητικά µαθητές 
και φοιτητές.  

• Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες ετοιµάζονται για νέο γύρο κινητοποιήσεων τη νέα χρονιά. 
 
Τα κυριότερα αιτήµατα των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών είναι τα παρακάτω: 
 

⇒ Η άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. Να σηµειώσουµε 
πως η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στις δαπάνες αυτές ανάµεσα στις 25 
χώρες της Ε.Ε. διαθέτοντας µόνο το 3,5% του ΑΕΠ γι΄ αυτές. Παρά τις δεσµεύσεις 
της κυβέρνησης ότι αυτές θα αυξηθούν σταδιακά κάθε χρόνο στον προϋπολογισµό 
έχουµε µείωση του σχετικού ποσοστού. 

⇒ Η αύξηση του µισθού των εκπαιδευτικών, ώστε ο κατώτερος µισθός να είναι 1400 
ευρώ καθαρά. (Σήµερα είναι περίπου 1050 ευρώ). 

⇒ Η στήριξη της δηµόσιας εκπαίδευσης και η αντίθετη στην εµπορευµατοποίηση και  
στην ιδιωτικοποίησή της. 

⇒ Η επαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 
⇒ Παιδαγωγική ελευθερία του εκπαιδευτικού και δηµοκρατία στο σχολείο. 



⇒ Να µην αναθεωρηθεί το Σύνταγµα  όπως προωθείται. Όχι  στα ιδιωτικά 
πανεπιστήµια. 

 
Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα διαµορφώνουν ένα µεγάλο πανεκπαιδευτικό µέτωπο, µαζί 
µε τους γονείς, τους φοιτητές, τους µαθητές αλλά και τα συνδικάτα των εργαζοµένων για 
τη στήριξη της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. 
 

 Αποφάσισε ότι: 
 

Η Γενική Συνέλευση της ETUCE και της  Πανευρωπαϊκής ∆οµής της  E.I. εκφράζει 
την συµπαράσταση στον αγώνα των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων της Ελλάδας για τη 
στήριξη της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, την άµεση αύξηση  των δαπανών για την 
παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ, την ουσιαστική βελτίωση των αποδοχών και την 
επιστηµονική στήριξη εκπαιδευτικών. 

 
Η Γενική Συνέλευση της ETUCE και της  Πανευρωπαϊκής ∆οµής της  E.I ζητά από 

την Ελληνική κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήµατα των εκπαιδευτικών, να 
στηρίξει µε όλα τα µέσα τη δηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους, να µην τροποποιήσει 
το Σύνταγµα και επιτρέψει την ίδρυση Ιδιωτικών πανεπιστηµίων. 

 
Ζητά επίσης από την κυβέρνηση της Ελλάδας να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο 

µε τους εκπαιδευτικούς φορείς για απαιτούµενες εκπαιδευτικές αλλαγές. Χωρίς τη συναίνεση 
των εκπαιδευτικών και πολύ περισσότερο ενάντιά  τους δεν µπορεί να προχωρήσει 
οποιαδήποτε εκπαιδευτική αλλαγή. 
 
 


