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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  
ΣΤΙΣ 12 το µεσηµέρι ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

  
Η καινούργια χρονιά αναδεικνύει µε το ξεκίνηµά της, τόσο την ένταση και την έκταση της 

κυβερνητικής επίθεσης κατά του κόσµου της εκπαίδευσης και της εργασίας, όσο και τις ορατές 
δυνατότητες να υπάρξει ένα αυθεντικό µέτωπο αγώνα που θα περιλαµβάνει σε αγωνιστική  
συµπαράταξη τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων καθώς και το κίνηµα της σπουδάζουσας 
νεολαίας.  
∆εν µπορεί παρά να αντιταχθούµε σθεναρά: 
• στις προσπάθειες ολοκλήρωσης της συντηρητικής «µεταρρύθµισης» που αφορά πλέον όλες 

τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 
• στην παγίωση και κλιµάκωση της εξοντωτικής λιτότητας για τους εργαζόµενους, γεγονός 

που υπογραµµίστηκε και µε την πρωθυπουργική οµιλία στη ∆ΕΘ  
(Η κυβέρνηση µπορεί να κλείνει το µάτι στους εκπαιδευτικούς για παροχές το πολύ 1 ευρώ την 
ηµέρα, µέσω της σταδιακής χορήγησης των 103 ευρώ, οι εκπαιδευτικοί όµως δεν 
αποπροσανατολίζονται) 

• στη γενίκευση της επισφαλούς εργασίας (άρση της µονιµότητας στο ∆ηµόσιο) 
• στην πλήρη εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης (ιδιωτικά ΑΕΙ) µε τη σχεδιαζόµενη 

αναθεώρηση του Συντάγµατος 
• στις ριζικές ανατροπές στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα που 

προετοιµάζονται για την επόµενη κυβερνητική θητεία 
• στην απορρύθµιση και παραπέρα υποβάθµιση του χώρου της ΤΕΕ µε την προσπάθεια 

κατάργησης 61 σχολείων και την εργασιακή οµηρία και ανασφάλεια των εκπαιδευτικών της 
• στην επιβολή νέων προγραµµάτων, διδακτικών µεθόδων και βιβλίων χωρίς τους 

εκπαιδευτικούς και ενάντια σε αυτούς και την υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης 
• στην αναβολή επ’ αόριστον της αύξησης των δαπανών για την παιδεία. 
 

Οι αγωνιστικές διαθέσεις που διατρέχουν τους χώρους της εκπαίδευσης από τη φοιτητική 
εξέγερση του Μάη-Ιούνη µέχρι τον αγωνιστικό βηµατισµό των συναδέλφων µας της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης διαµορφώνουν µια σηµαντική δυνατότητα να συγκροτηθεί στο 
πλαίσιο ενός κοινού πανεκπαιδευτικού αγώνα µια τέτοια αγωνιστική «δύναµη πυρός» που να 
µπορεί να ανασχέσει την επίθεση κατά των δικαιωµάτων µας, αλλά και το κυριότερο, να 
αποσπάσει υπολογίσιµες κατακτήσεις. 
 
 Συναδέλφισσες / -οι,  

 
Σας καλούµε να πάρετε ενεργητικά και µαχητικά µέρος στο µεγάλο 

ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ την Τετάρτη 20 Σεπτέµβρη στα Προπύλαια του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 12 το µεσηµέρι. 
 



Για το σκοπό αυτό το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας σε πανελλαδική 
κλίµακα από τις 11.00 µέχρι τις 14.00 για τον πρωινό κύκλο και από τις 14.00 µέχρι τις 17.00 
για τον απογευµατινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων. Στους νοµούς της περιφέρειας που 
διαµορφώνεται κλίµα και βούληση συµµετοχής στο Συλλαλητήριο προτείνουµε την κήρυξη 
συµπληρωµατικής 3ωρης στάσης από τις αντίστοιχες ΕΛΜΕ, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα 
συµµετοχής των συναδέλφων. 
 

Σας επισυνάπτουµε ακόµη τη σχετική απόφαση της Ε.Ε της Α∆Ε∆Υ που αναφέρεται στην 
κήρυξη 3ωρης παναττικής στάσης εργασίας για όλους τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο. 
 
∆ιεκδικούµε:  
 

• 5% του ΑΕΠ οι δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία  
• 1400 ευρώ καθαρά στον νεοδιόριστο  
• Σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας  
• Γνήσιες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας  
• Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους  
• Καµιά κατάργηση σχολείου - ∆ιασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των 

εκπαιδευτικών της ΤΕΕ  
• Καµιά κατάργηση σχολείου - ∆ιασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των 

εκπαιδευτικών της ΤΕΕ  
• Κατάργηση του Ν. 3475 για την ΤΕΕ 
• Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο  
• Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης  
• Όχι στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος  
• Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής δηµόσιας εκπαίδευσης µε προοπτική το 

Ενιαίο 12χρονο Σχολείο  
• 25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια 

 
• ∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ  ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗ! 
• ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ! 
• ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΧΗΜΑ Η 

ΕΛΠΙ∆Α! 
  

 

 
 


