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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ 
ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ   ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,  3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
Αθήνα: Προπύλαια  

Θεσσαλονίκη: Αγαλµα Βενιζέλου  
στις 12 το µεσηµέρι 

 
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΜΕΡΟΣ  

ΣΤΗN  ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(από 11.00 έως 14.00, από 14.00 έως 17.00 και από 19.00 έως 22.00 αντίστοιχα  

για τους 3 κύκλους λειτουργίας των σχολείων) 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Η πρόσφατη Γεν. Συνέλευση των ΕΛΜΕ όλης της χώρας, εκτιµώντας τη νέα φάση 
των εξελίξεων, που  καθορίζεται τόσο από την ισχυρή δυναµική  του  νέου πεδίου µετωπικής 
δράσης και συντονισµού που συγκροτούν οι µαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, όσο και 
από το αντικειµενικό όριο αντοχής και δυνατοτήτων  του κινήµατος των εκπαιδευτικών,  
αποφάσισε τη συνέχιση του αγώνα µε αναπροσαρµοσµένες µορφές, ικανές να λειτουργήσουν  
προωθητικά στο πλαίσιο του κοινού πανεκπαιδευτικού αγώνα. 
Συνάδελφοι, /-ισσες 
 Πρέπει να κατανοηθεί ότι οι νέες µορφές συνέχισης του αγώνα µας  συγκροτούν ένα 
πλαίσιο µαχητικής συµµετοχής του κλάδου µας  σε όλα τα επόµενα κορυφαία γεγονότα, όπως 
αυτά θα διαµορφώνονται  µε βάση τους σχεδιασµούς του κοινού πανεκπαιδευτικού αγώνα. Η 
αγωνιστική αυτή πορεία του κλάδου µας  δεν θέλουµε να αποτελεί µορφή διαµαρτυρίας. 
Θέλουµε, ενταγµένη  στο πανεκπαιδευτικό µέτωπο, να έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, ώστε να µας 
επιτρέπει  τη διαρκή διεκδίκηση του συνόλου των αιτηµάτων µας, τη συγκέντρωση δυνάµεων,  
αφήνοντας ταυτόχρονα ανοικτή τη δυνατότητα επανακλιµάκωσης των κινητοποιήσεών µας. 
Κοµβικό σηµείο εξελίξεων  αποτελεί ο Ιανουάριος του 2007, περίοδος κατά την οποία θα 
επιχειρηθεί  η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος. 
 Ο γενικός σχεδιασµός της αγωνιστικής πορείας  του κλάδου µας, όπως αποφασίστηκε 
στην πρόσφατη Γεν. Συνέλευση των ΕΛΜΕ της χώρας  περιγράφεται από τα παρακάτω σηµεία.  
1. Συµµετέχουµε στα προκαθορισµένα ήδη από το µαθητικό κίνηµα συλλαλητήρια στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες πόλεις, την Παρασκευή, 3/11/06. Πραγµατοποιούµε,  
µετά από απόφαση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ,  πανελλαδική τρίωρη στάση εργασίας από τις 
11.00 έως 14.00 για τον πρωινό κύκλο, από τις 14.00 έως 17.00 για τον απογευµατινό κύκλο  
και από 19.00 έως 22.00 για τον εσπερινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων. 
2. Συµµετέχουµε στο επόµενο κορυφαίο αγωνιστικό γεγονός, που είναι τα συλλαλητήρια 
της Πέµπτης, 9/11/06, µε βάση τις προτάσεις των Γ.Σ. των φοιτητικών συλλόγων, όπου µε 
την ίδια απόφαση  του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πραγµατοποιούµε νέα πανελλαδική τρίωρη στάση 
εργασίας. 
3. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας πρότασης συνδιοργανώνουµε 3ήµερο Παιδείας από 15 
έως και 17/11. Απευθυνόµαστε µε οργανωµένο τρόπο σε γονείς και ευρύτερα σε όλους τους 
εργαζόµενους για την υπόθεση της υπεράσπισης της δηµόσιας και δωρεάν Παιδείας. 
Συµµετέχουµε σε διακριτό µπλοκ αγώνα µαζί µε όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης στις 
µεγάλες πορείες για το Πολυτεχνείο. Τέλος, προτείνουµε την οργάνωση τις µέρες αυτές, µε 



όλες τις Οµοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, ενός Συνεδρίου Αγώνα για τη ∆ηµόσια 
Εκπαίδευση, που θα καταλήξει σε µια κοινή ∆ιακήρυξη για τη ∆ηµόσια Παιδεία. 
4. Συνεχίζουµε µε νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και Γ.Σ. Προέδρων, που εκτιµούν την κατάσταση, 
στηρίζουν και ενισχύουν το πρόγραµµα του αγώνα µας µε σκοπό την αγωνιστική 
συµµετοχή του κλάδου στα επόµενα κορυφαία γεγονότα του κοινού πανεκπαιδευτικού και 
πανεργατικού αγώνα. 
5. Σε κάθε περίπτωση, πραγµατοποιούµε Γ.Σ. στο 2ο 10ήµερο του Ιανουαρίου, µε στόχο την 
κλιµάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων του κλάδου στο 3ο 10ήµερο του Ιανουαρίου 
µε τα χαρακτηριστικά της έντασης και της διάρκειας. 
Τέλος, διασαφηνίζουµε ότι η προοπτική ανάπτυξης των αγώνων µας δεν 
µπορεί παρά να διατρέχει ολόκληρη τη σχολική χρονιά µέχρι το τέλος της. 
 
Συνεχίζουµε να διεκδικούµε:  
• Αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ 
• 1.400 ευρώ καθαρά στο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο 
• Σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας – Όχι στους αντιασφαλιστικούς 

νόµους και τις σχεδιαζόµενες νέες αντιασφαλιστικές ανατροπές 
• Γνήσιες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
• Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του θεσµού του ωροµίσθιου αλλά και 

του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης 
• Κατάργηση του Ν. 3475 για την ΤΕΕ 
• Καµιά κατάργηση σχολείου – ∆ιασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών 

της ΤΕΕ 
• Καθιέρωση ολοκληρωµένου συστήµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τις 

προτάσεις του κλάδου 
• Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης – Παιδαγωγική ελευθερία και 

δηµοκρατία στο σχολείο 
• 25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια 
• Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής δηµόσιας εκπαίδευσης µε προοπτική το Ενιαίο 

12χρονο Σχολείο 
• Κατάργηση της βαθµολογικής βάσης του 10 ως προϋπόθεσης εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 
• Κατάργηση της περιβόητης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Ν.2811/2000), που 

ποινικοποιεί τις µαθητικές κινητοποιήσεις 
• Απόσυρση του απαράδεκτου σχεδίου νόµου – πλαισίου για τα ΑΕΙ 
• Κατάργηση του νόµου για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και ψήφιση νέου 

νόµου, αντικειµενικού και αξιοκρατικού, για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης 
• Όχι στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος. 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ  ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ! 

 
 ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ  ΤΗ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ. 

 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΜΦΘΕΙ Η Α∆ΙΑΛΛΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ Ο 
ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΝΑΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ! 

 
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

 


