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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τον απεργιακό αγώνα της ∆ΟΕ. Απευθύνει θερµό 
αγωνιστικό χαιρετισµό σε όλους τους συναδέλφους της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
που δίνουν από χθες τη µάχη της απεργίας µε πολύ υψηλά ποσοστά συµµετοχής σε όλες 
τις περιοχές της χώρας. 

Η µαζική συµµετοχή στην απεργία δίνει αποστοµωτική απάντηση στους 
κυβερνώντες που έκαναν και κάνουν τα πάντα για να συκοφαντήσουν και να 
υπονοµεύσουν το δίκαιο αγώνα των συναδέλφων µας και διαψεύδει τις «Κασσάνδρες» 
και την ίδια την Υπουργό Παιδείας που προεξοφλούσαν αποτυχία! 
 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. 

Καλούµε όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες να πάρουν ενεργητικά και 
µαχητικά µέρος στο αυριανό ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στα 
Προπύλαια του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στις 12 το µεσηµέρι. 

Για το σκοπό αυτό το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει κηρύξει 3ωρη στάση εργασίας σε 
πανελλαδική κλίµακα από τις 11.00 π.µ. µέχρι  τις 14.00 µ.µ. για τον πρωινό κύκλο και από 
τις 14.00 µ.µ. µέχρι τις 17.00 µ.µ. για τον απογευµατινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων.  
 

Στη σηµερινή συνεδρίασή του το  ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε την 
πραγµατοποίηση νέας Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας για την Τρίτη 26/9 ή την  
Τετάρτη 27/9,  11.00 π.µ. – 14.00 µ.µ. για τον πρωινό κύκλο και 14.00 µ.µ. – 17.00 µ.µ. 
για τον απογευµατινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων και την συνδιοργάνωση νέου 
πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Καλεί τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας να κηρύξουν 
συµπληρωµατική στάση εργασίας από 8.00 π.µ. – 11.00 π.µ. και από 17.00 µ.µ. – 20.00 
µ.µ, ώστε ουσιαστικά η κινητοποίηση του κλάδου να πάρει χαρακτήρα 24ωρης 
Πανελλαδικής Απεργίας. Ο καθορισµός της οριστικής ηµεροµηνίας θα γίνει σε συνεννόηση 
µε το ∆.Σ. της ∆ΟΕ τις αµέσως επόµενες ηµέρες. 

 
∆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 
• 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 
• 25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια 
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