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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (3/2/07)  

 
 Το 2006 άφησε πίσω του τα ίχνη της καταιγιστικής επίθεσης της κυβερνητικής 
πολιτικής σε βάρος των εργαζόµενων. Μεταξύ άλλων, ψηφίστηκε από την κυβερνητική 
πλειοψηφία ένας ακόµη αντιλαϊκός προϋπολογισµός, που αναπαράγει µε µεγαλύτερη 
ένταση την πολιτική της µονόπλευρης λιτότητας µέσω  και της υπερφορολόγησης των 
λαϊκών στρωµάτων διευρύνοντας ακόµη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. 
 Ειδικότερα, χαρακτηριστικές όψεις του νέου κρατικού προϋπολογισµού είναι: α) Η 
αύξηση και φέτος των, άδικων κοινωνικά, έµµεσων φόρων ταυτόχρονα µε τη συνεχιζόµενη 
µείωση της φορολογίας των κερδών των µεγάλων επιχειρήσεων. β) Η παραπέρα µείωση 
των ήδη χαµηλών δαπανών για όλους τους κοινωνικούς τοµείς, όπως η παιδεία, η υγεία και 
η κοινωνική πρόνοια. Αξίζει να σηµειώσουµε, για µια ακόµη µια φορά, ότι το ποσοστό των 
δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία ανέρχεται για το 2007 στο 3,42% του ΑΕΠ, µικρότερο 
ακόµη και από το ποσοστό του 3,52% του προϋπολογισµού για το 2006. Αυτό αποδεικνύει 
πόσο κενές περιεχοµένου υπήρξαν οι προεκλογικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης για 
σταδιακή αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ,  δέσµευση που 
χαρακτήρισε επίσηµα ως «ανέφικτη» για την 4ετία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη 
συνάντησή του µε τις εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
µεγαλειώδους απεργιακής κινητοποίησής των εκπαιδευτικών. γ) Η διατήρηση σε 
απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα των δηµόσιων επενδύσεων για υποδοµές, ιδιαίτερα σε 
κοινωνικούς τοµείς όπως η υγεία και η παιδεία. Προωθείται µε τον τρόπο αυτό η πολιτική 
των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία υπηρετείται, όπως είναι γνωστό, µέσω και των 
«Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα» (Σ∆ΙΤ). 
 Αποτέλεσµα των προβλέψεων του νέου προϋπολογισµού είναι και η διαφαινόµενη 
νέα εισοδηµατική πολιτική για τους µισθωτούς του δηµοσίου και τους συνταξιούχους, που 
θα εξισορροπεί ή θα υπερβαίνει σχηµατικά και εντελώς οριακά το ύψος του επίσηµου 
πληθωρισµού (αναµενόµενες «αυξήσεις» 3,5% επί του βασικού µισθού, συνεπώς 2% 
περίπου επί του  συνόλου των αποδοχών του εκπαιδευτικού). Αυτό µεταφράζεται σε 
µείωση των αποδοχών µας, η οποία, τελικά, γίνεται ακόµη µεγαλύτερη, αν συνδυαστεί µε 
τη µη τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας.  
 Το 2006 είναι µια χρονιά, επίσης, που εφαρµόζεται για πρώτη φορά ο 
αντιεκπαιδευτικός νόµος για την ΤΕΕ µε τις γνωστές, πλέον, αρνητικές συνέπειες για τη 
δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση, τους µαθητές µας και τους συναδέλφους µας 
κλάδων-ειδικοτήτων. Τις συνέπειες αυτές τις έχουµε επανειληµµένα επισηµάνει, αναδείξει 
και καταγγείλει. 

Με Υπουργικές Αποφάσεις που υλοποιούν το νόµο αυτόν επιχειρείται η βίαιη 
εξώθηση των µαθητών από την εκπαίδευση στην πρόωρη και ατελή κατάρτιση, ενώ 
ταυτόχρονα τελούν υπό κατάργηση 61 σχολικές µονάδες της ΤΕΕ και περιορίζεται 
σηµαντικά ο αριθµός των τοµέων και των ειδικοτήτων. 
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Είναι γνωστές, επίσης, οι προτάσεις µας, που έχουν µεταβατικό χαρακτήρα και οι 
οποίες κινούνται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τις επιλογές της Κυβέρνησης, όπως 
αυτές αποτυπώνονται στο ν. 3475/06, του οποίου απαιτούµε την άµεση κατάργηση. 
     Για άλλη µια φορά καταγγέλλουµε το ΥΠΕΠΘ και την Κυβέρνηση, γιατί 
συνεχίζουν να αγνοούν προκλητικά τις τεκµηριωµένες προτάσεις µας! 
 Η χρονιά που πέρασε στιγµατίστηκε από κυβερνητικές πολιτικές αποφάσεις για 
εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας  και την εισβολή των ιδιωτικοποιήσεων, ως 
ευρύτερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι µόνο στο χώρο των κρατικών τραπεζών 
(Εµπορική) αλλά και σε κρίσιµους, στρατηγικής σηµασίας, τοµείς δηµόσιων υποδοµών, 
που αφορούν κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες όπως ο ΟΤΕ, η ∆ΕΗ και τα µεγάλα λιµάνια 
της χώρας. 
 Είναι η χρονιά που σφραγίστηκε από την ένταση και την κλιµάκωση του 
αυταρχισµού µε την καταστολή των αγώνων των εκπαιδευτικών, της νεολαίας και όλων 
των αγωνιζόµενων τµηµάτων των εργαζοµένων καθώς και µε την προσπάθεια του 
περιορισµού του δικαιώµατος των διαδηλώσεων, αλλά και µε την επέκταση του δικτύου 
παρακολούθησης µε τις ηλεκτρονικές κάµερες στους δρόµους. Είναι όµως και η χρονιά 
διεξαγωγής πολλών αποφασιστικών και ελπιδοφόρων αγώνων στη χώρα µας, όπως ήταν οι 
αγώνες των φοιτητών, των εκπαιδευτικών, των ναυτεργατών, των λιµενεργατών και των 
συµβασιούχων. Αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο είχαµε σηµαντικούς εκπαιδευτικούς και 
εργατικούς αγώνες, µεταξύ των οποίων ο αγώνας των Γάλλων φοιτητών κατά της 
Σύµβασης της Πρώτης Απασχόλησης.  
 Έτσι, το ξεκίνηµα του 2007 βρήκε τον κόσµο της εκπαίδευσης σε µια κρίσιµη 
αντιπαράθεση µε την Κυβέρνηση και τους κυρίαρχους οικονοµικούς κύκλους, µε βασικό 
επίδικο ζήτηµα την αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος, που έχει στο 
στόχαστρό της το άρθρο 16 επιδιώκοντας να αναιρέσει θεµελιώδη δηµοκρατικά, 
µορφωτικά και εργασιακά δικαιώµατα.  

Ειδικότερα: 
Το άρθρο 16 κατοχυρώνει τον αποκλειστικά δηµόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθµιας 

Εκπ/σης και γενικότερα – σε νοµικό επίπεδο – τη δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες 
ως υποχρέωση του Κράτους. Με την αναθεώρησή του, που προωθεί η κυβέρνηση, 
παραχωρούνται νέα πεδία κερδοφορίας στο κεφάλαιο µε τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών 
πανεπιστηµίων. Είναι παραπάνω από βέβαιο - παρά την αποπροσανατολιστική ορολογία 
των εισηγητών για «µη κερδοσκοπικά, µη κρατικά Πανεπιστήµια» – ότι θα επιβληθούν 
υψηλά δίδακτρα και θα γιγαντωθούν, εποµένως, οι ταξικοί φραγµοί, αφού θα µπορούν να 
σπουδάζουν σ’ αυτά µόνο όσοι έχουν αντίστοιχες οικονοµικές δυνατότητες. 

Επιπρόσθετα, µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τίθεται ευθέως το ζήτηµα της 
αµφίβολης ποιότητας των σπουδών που θα παρέχουν τα ιδιωτικά αυτά Πανεπιστήµια, αφού 
ουσιαστικά θα αποτελούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, µεταµφίεση των γνωστών 
Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών και των ποικιλώνυµων Κολεγίων, οπότε παραµένει µετέωρη 
και όλη η φιλολογία για τον δήθεν περιορισµό της φοιτητικής µετανάστευσης. 

Η πιο σηµαντική όµως ανατροπή και επιδίωξη αφορά την ίδια τη δηµόσια 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, τις λειτουργίες και τον προσανατολισµό της. Με µοχλό την 
προσπάθεια να κατοχυρωθεί, και συνταγµατικά, ενιαία αξιολόγηση µε βάση τις ανάγκες 
και τις προτεραιότητες της αγοράς, τα ιδιωτικά Πανεπιστήµια θα γίνουν ο καταλύτης 
για την επιχειρηµατική άλωση και την υποταγή των δηµόσιων πανεπιστηµίων στα 
άµεσα συµφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Πρωτίστως όµως αυτό που 
συµπυκνώνει η αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι η ριζική αµφισβήτηση της µόρφωσης ως 
καθολικού κοινωνικού δικαιώµατος µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της δηµόσιας 
εκπαίδευσης συνολικά και σε όλες τις βαθµίδες.  
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Το κεντρικό νεοφιλελεύθερο δόγµα, που εµπνέει και την παρούσα συνταγµατική 
αναθεώρηση, δοµείται άλλωστε πάνω στην αντίληψη ότι δεν µπορεί να υφίστανται πλέον 
κοινωνικά δικαιώµατα παρά µόνον ατοµικές δυνατότητες, που αναδεικνύονται µέσα από 
τις λειτουργίες της αγοράς. Παρά την κορυφαία σηµασία που έχει η προωθούµενη 
αναθεώρηση του άρθρου 16, ως εκπαιδευτικό κίνηµα αγωνιζόµαστε συνολικά κατά της 
συνταγµατικής αναθεώρησης εξαιτίας µιας σειράς σοβαρών ανατροπών, που 
επιχειρούνται σε βάρος του κόσµου της εργασίας και της κοινωνικής πλειοψηφίας.  
∆εν µπορεί να αγνοήσει κανείς την αναθεώρηση των άρθρων 103 και 104, που αφορούν 
το δικαίωµα στη σταθερή και εγγυηµένη εργασία, µε κυρίαρχη πλευρά την κατάργηση της 
µονιµότητας για τους νεοεισερχόµενους στο δηµόσιο κατά το πρότυπο των ∆ΕΚΟ, καθώς 
και µια σειρά συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες, όπως θα είναι η κατάρρευση των 
ασφαλιστικών ταµείων των εργαζόµενων στο δηµόσιο. ∆εν µπορεί να παραβλέψει κανείς 
ούτε την αναθεώρηση του άρθρου 24, που αναφέρεται στην προστασία των δασών και 
των ελεύθερων χώρων, που εκχωρούνται ουσιαστικά στο κατασκευαστικό κεφάλαιο ∆εν 
πρέπει, τέλος, να υποτιµηθεί η αναθεώρηση του άρθρου 100, που οδηγεί σε περιορισµό 
των κοινωνικών δικαιωµάτων και δηµοκρατικών ελευθεριών, που πλήττονται τόσο µε την 
ίδρυση του «Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου» ως υπερδικαστηρίου, όσο και µε την 
ενσωµάτωση στο εσωτερικό δίκαιο αντεργατικών κοινοτικών οδηγιών (σχετική η 
ερµηνευτική δήλωση του άρθρου 28).  
        Στις κινητοποιήσεις του τελευταίου 8µήνου, χιλιάδες εκπαιδευτικοί και των τριών 
βαθµίδων, φοιτητές, σπουδαστές και εργαζόµενοι βρέθηκαν στους δρόµους σε όλες τις 
µεγάλες πόλεις της χώρας για να αντισταθούν σε όλες τις αντιεκπαιδευτικές, αντεργατικές 
και αντιλαϊκές πολιτικές επιλογές που αµφισβητούν ριζικά τη δηµόσια και δωρεάν 
εκπαίδευση και τη µόρφωση ως καθολικό κοινωνικό αγαθό. Όλες αυτές οι χιλιάδες των 
απεργών και των διαδηλωτών διατράνωσαν την απαίτησή τους να µην παραδοθεί η 
εκπαίδευση στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στις επιχειρήσεις, στις προτεραιότητες και στις 
ανάγκες αύξησης της κερδοφορίας τους, σε βάρος της εργασίας και της κοινωνίας 
γενικότερα.  
 Οι παραπάνω εξελίξεις δείχνουν ότι είναι υπαρκτή η κινηµατική δυνατότητα και 
δυναµική, για να µην αναγορευτεί ο νόµος της αγοράς σε συνταγµατικό καταστατικό 
χάρτη της χώρας. 
 Η απόφαση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης να αποσυρθεί από τις διαδικασίες της 
αναθεώρησης του Συντάγµατος στην παρούσα Βουλή – µε αποτέλεσµα να απαιτείται 
πλέον η πλειοψηφία των 180 ψήφων στην επόµενη Βουλή για την επίτευξη της 
αναθεώρησης – όχι µόνον αντανακλά τις βαθύτερες διεργασίες στην εκπαίδευση και στην 
κοινωνία, αλλά αναδεικνύει και τις δυνατότητες του κινήµατος να ενώνεται, να αγωνίζεται 
και να κατακτά νίκες. 
 Η Κυβέρνηση βρίσκεται πλέον απολογούµενη µε εξαιρετικά συρρικνωµένες τις 
πολιτικές και κοινωνικές συµµαχίες της.  
 Το εκπαιδευτικό κίνηµα - µε πρωτοπόρους τους µαχόµενους φοιτητές – συνεχίζει 
αταλάντευτα τον αγώνα του αναζητώντας παράλληλα τους δρόµους της πανεργατικής – 
παλλαϊκής του διεύρυνσης µε στόχο την οριστική αποτροπή της αντιδραστικής 
συνταγµατικής αναθεώρησης συνολικά, και του άρθρου 16 ειδικότερα, που κατοχυρώνει 
νοµικά τη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους ως υποχρέωση του Κράτους, καθώς και 
την αντίληψη ότι η µόρφωση είναι καθολικό κοινωνικό δικαίωµα.  
 Ο κλάδος µας είναι αποφασισµένος να συνεχίσει να αγωνίζεται για την υπόθεση 
του Πανεκπ/κού Μετώπου διεκδικώντας την ικανοποίηση του συνόλου των δίκαιων,  
ώριµων και αναγκαίων αιτηµάτων µας.  
 Στη νέα χρονιά θα επανακριθεί και το ζήτηµα που προκάλεσε τη φοιτητική 
εξέγερση της Άνοιξης του 2006. Πρόκειται για τον περιβόητο Νόµο – Πλαίσιο για τα ΑΕΙ 
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– ΤΕΙ, ο οποίος προωθεί συνθήκες απροκάλυπτης επιχειρηµατικής λειτουργίας στα 
ανώτατα ιδρύµατα µε µάνατζερ, επιλεκτική κρατική χρηµατοδότηση, περικοπή των δωρεάν 
συγγραµµάτων καθώς και περιστολή του Πανεπιστηµιακού Ασύλου και ευρύτερα του 
ελεύθερου φοιτητικού συνδικαλισµού. 
 ∆εν αποκλείεται, επίσης, παρά την προσωρινή, σκόπιµη αδρανοποίηση, να 
επανεµφανιστεί η «Έκθεση του ΕΣΥΠ για τη Β/βάθµια Εκπ/ση», ενδεχοµένως και µε τη 
µορφή νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Η περιβόητη αυτή έκθεση, στο όνοµα της δήθεν  
«οικονοµικής αυτοτέλειας» των σχολικών µονάδων, προτείνει τη θεσµοθέτηση  
οικονοµικών υποδιευθυντών (µάνατζερ), µε στόχο την αυτοχρηµατοδότηση των σχολείων 
µέσω της εξεύρεσης χορηγών. Προτείνει, επίσης, τον πολλαπλασιασµό των εξετάσεων 
«τύπου Αρσένη» από τη Γ΄ Γυµνασίου, την ίδρυση «Ακαδηµίας Εισαγωγικής 
Επιµόρφωσης» ως πρόσθετης διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτικών πέραν του ΑΣΕΠ. 
Τέλος, θεωρεί απαραίτητη την επιβολή της υποχρεωτικής παραµονής των εκπαιδευτικών 
στο σχολείο κατά 10 ώρες πέραν του διδακτικού ωραρίου. 
 Το 2007, εκτός από ένα ακόµη έτος συνέχισης της λιτότητας και των 
ιδιωτικοποιήσεων, εκτιµάµε ότι θα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτηµα του 
ασφαλιστικού µε την ανατροπή των βασικών του πυλώνων (κοινωνικός χαρακτήρας, 
αλληλεγγύη των γενεών) και µε αναπόφευκτες συνέπειες τη µείωση των συντάξιµων 
αποδοχών, τη διεύρυνση των ορίων ηλικίας και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, 
παρά τις περί του αντιθέτου κυβερνητικές διαβεβαιώσεις. Η πολιτική αυτή είναι 
στρατηγική επιλογή των κυρίαρχων κύκλων στη χώρα µας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Υπενθυµίζεται ότι στο επίπεδο της Ε.Ε. έχουν ήδη δροµολογηθεί µια σειρά εξελίξεων για 
το 2007 που αφορούν την ανατροπή ή τον περιορισµό ζωτικών δικαιωµάτων του κόσµου 
της εκπαίδευσης και της εργασίας (όπως είναι η σύνοδος Υπουργών Παιδείας στο Λονδίνο 
στις 16-18 Μαΐου 2007). Μεταξύ αυτών και η τελική έγκριση της οδηγίας Μπολκενστάιν, 
η οποία λόγω των ασαφειών της είναι µια ακόµη παγίδα για τους εργαζόµενους.  
 Σηµειώνουµε, ακόµη, ότι το ΥΠΕΠΘ,  µε βάση το διάτρητο νόµο 3467/06, που 
ψήφισε στη Βουλή η κυβερνητική πλειοψηφία, έχει δροµολογήσει τις διαδικασίες για την 
«επιλογή» των στελεχών της εκπαίδευσης έχοντας, ουσιαστικά, θέσει υπό οµηρία τους µη 
προσκείµενους στο κυβερνών κόµµα υποψηφίους. Και στην προκειµένη περίπτωση, η 
αξιοπιστία των εκπαιδευτικών θεσµών, αναπόφευκτα, δοκιµάζεται σκληρά. Γι’ αυτό ως 
εκπαιδευτικό κίνηµα αντιδρούµε στα σχέδια κοµµατικής άλωσης της διοίκησης της 
εκπαίδευσης!    
 Σε ό,τι αφορά τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις – πολύ ενδεικτικά - ως 
εκπαιδευτικοί, εργαζόµενοι και συνδικαλιστικό κίνηµα εκφράζουµε τη βαθιά ανησυχία µας 
και την ισχυρή αντίθεσή µας για την κλιµάκωση της πολεµικής φρίκης και των 
συνεχιζόµενων ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων στο Ιράκ, στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη κι 
όσων επαπειλούνται σε άλλες γωνιές του πλανήτη (Συρία, Ιράν κ.λπ.). Ως ΟΛΜΕ,  
εκφράζουµε σταθερά την έντονη αντίθεση του εκπαιδευτικού κόσµου στις συνεχιζόµενες 
πολυπληθείς ελληνικές στρατιωτικές αποστολές σε όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη, 
εκεί που, στην πραγµατικότητα, προωθούνται οι επιδιώξεις του διεθνούς πλέγµατος του 
κεφαλαίου και της ιµπεριαλιστικής Νέας Τάξης.  
 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ ενέκρινε το παρακάτω διεκδικητικό πλαίσιο, που 
συγκροτείται από δύο ισότιµους άξονες:  
  

- τον άξονα που προβάλλει την ανάγκη της αποτροπής της αντιδραστικής 
συνταγµατικής αναθεώρησης, µε αιχµές τα άρθρα 16, 24 και 103, και 
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- τον άξονα των κεντρικών µας διεκδικήσεων, που κωδικοποιούνται σε τέσσερις 
ξεχωριστές ενότητες: 
 
Οικονοµικά 
• Καθαρές αποδοχές 1.400 ευρώ στο εισαγωγικό κλιµάκιο 
• Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ 
 
Εργασιακά 
• Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους, διορισµός αποκλειστικά µόνιµων 
εκπαιδευτικών 
• Κατάργηση του ωροµισθίου και του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
πραγµατικής αναπλήρωσης 
• Κατάργηση του νόµου για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. Άµεση 
κατάρτιση, ψήφιση και εφαρµογή νέου νόµου, αντικειµενικού και αξιοκρατικού 
 
Ασφαλιστικά 
• Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια υπηρεσίας. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 
νόµων 
 
Εκπαιδευτικά 
• ∆ηµόσια Εκπαίδευση πραγµατικά δωρεάν σε όλες τις βαθµίδες 
• Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε προοπτική το ενιαίο 
12χρονο σχολείο 
• Κατάργηση της βάσης του «10», που θεσµοθετήθηκε ως προϋπόθεση για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ - ΑΤΕΙ 
• Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο. Κατάργηση του θεσµικού 
πλαισίου της αξιολόγησης που προωθεί το σχολείο της αγοράς 
• Κατάργηση του Νόµου για τη Β/βάθµια Επαγγελµατική Εκπαίδευση και εφαρµογή 
της µεταβατικού χαρακτήρα πρότασης της ΟΛΜΕ σχετικά µε τοµείς, ειδικότητες στα 
ΕΠΑΛ και τη δηµιουργία Μεταλυκειακού Έτους Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση 
σχολικής µονάδας, διασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
Το πρόγραµµα δράσης του κλάδου συνεκτιµά τόσο την κινηµατική αναγκαιότητα 

(όπως αυτή προκύπτει από τις κρίσιµες εξελίξεις της περιόδου που αναλύθηκαν 
προηγουµένως), όσο και τις αγωνιστικές διαθέσεις της βάσης του κλάδου (που βρίσκονται 
σήµερα σε προφανή αναντιστοιχία) σε µια συντεταγµένη προσπάθεια γεφύρωσης και 
εναρµόνισης. 

 Τα κριτήρια µε τα οποία συγκροτήσαµε το πρόγραµµα δράσης είναι: 
 
α) Να περιλαµβάνει βήµατα κατανοητά για τη σηµασία και την αναγκαιότητα τους, 
που γι’ αυτό να ταυτίζονται µε τις κρίσιµες ηµεροµηνίες της διαδικασίας αναθεώρησης 
του Συντάγµατος, που έτσι κι αλλιώς αποτελούν κόµβους κινηµατικών γεγονότων. 
 
β) Να αποβλέπει στη συγκρότηση των ευρύτερων δυνατών κινηµατικών µετώπων µε 
άλλους αγωνιζόµενους χώρους και κλάδους ενισχύοντας το βαθµό συσπείρωσης και 
πολλαπλασιάζοντας τη δύναµη πυρός όχι µόνο του κλάδου µας αλλά και των 
υπόλοιπων συνιστωσών. Αξιοποιούµε µε αυτό τον τρόπο τη «νέα µατιά» για τη 
στρατηγική των αγώνων που, έστω πρωτόλεια, διαµόρφωσαν οι κινητοποιήσεις της 
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εκπαίδευσης την προηγούµενη περίοδο και συµπυκνώνονται στην ανάγκη του 
συντονισµού και της ευρύτερης αγωνιστικής συµπόρευσης, ώστε να γίνουν οι αγώνες  
µας για τις µεγάλες ανατροπές αποτελεσµατικοί και νικηφόροι. 
 
γ) Να περιγράφει µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια την προοπτική και την κορύφωσή 
τους ως αγώνων σύγκρουσης, διάρκειας και πραγµατικής διεκδίκησης των αιτηµάτων 
µας.  

 
Για να επιτύχουµε τον απαιτούµενο υψηλό βαθµό συσπείρωσης του κλάδου και για 

να διαµορφώσουµε όρους συγκέντρωσης δυνάµεων ευρύτερου εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού φάσµατος, ικανών να παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά, απαιτούνται, µεταξύ 
άλλων:  
- ενεργοποίηση – κινητοποίηση του δικτύου των συνδικαλιστικών στελεχών µας µε 
επικεφαλής όλα τα µέλη των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας  
- συστηµατικός συντονισµός του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ µε βάση 
συγκεκριµένο και στοχευµένο πρόγραµµα πολύµορφων δράσεων και παρεµβάσεων 
(π.χ. περιοδείες και επισκέψεις – συζητήσεις ενηµερωτικού χαρακτήρα στα σχολεία, 
ανοιχτές εκδηλώσεις µε επίκεντρο τα φλέγοντα προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών, παραστάσεις στις ηγεσίες των κοµµάτων, συλλαλητήρια κ.λπ.) 
- συνεργασία µε τους άλλους φορείς, εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστικούς, 
κοινωνικούς, όχι µόνο στο πεδίο των συσκέψεων και των συνεννοήσεων, αλλά και σ’ 
αυτό της κοινής δράσης και του κοινού αγώνα 
- τεκµηριωµένη και πειστική προβολή των θέσεων και διεκδικήσεών µας µέσω και 
της αξιοποίησης του κατάλληλου επικοινωνιακού σχεδιασµού 
 
Με βάση τα παραπάνω, αποφασίζουµε: 
 
1. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 15 Φλεβάρη, ηµέρα έναρξης της 

συζήτησης για τα αναθεωρητέα άρθρα του Συντάγµατος στην Ολοµέλεια της 
Βουλής. Εξουσιοδότηση σε κάθε περίπτωση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να 
εναρµονίσει την απεργιακή κινητοποίηση µε την πρώτη ηµέρα έναρξης της 
συζήτησης στη Βουλή, αν τροποποιηθεί ο προγραµµατισµός που έχει ήδη   
ανακοινωθεί. 

 
2. 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 22 Φλεβάρη, ηµέρα πραγµατοποίησης 

της α΄ ψηφοφορίας στη Βουλή επί των αναθεωρητέων άρθρων. Εξουσιοδότηση 
του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να εναρµονίσει την απεργιακή κινητοποίηση σε 
περίπτωση αλλαγής της ηµεροµηνίας για την κρίσιµη ψηφοφορία.  

 
3. Νέες Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ από 26/2 έως 2/3 και Γ.Σ. Προέδρων στις 

3/3. Αυτές οι Γενικές Συνελεύσεις θα κληθούν να συζητήσουν και να εγκρίνουν  
εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για κλιµάκωση του απεργιακού αγώνα µέσα στο 
Μάρτιο, που αποτελεί κρίσιµη περίοδο εξελίξεων, συνεκτιµώντας όλες τις 
σχετικές παραµέτρους. 

 
Το µήνα Μάρτιο είναι γνωστό ότι πραγµατοποιούνται οι τελικές ψηφοφορίες για τα  

αναθεωρητέα άρθρα του Συντάγµατος. Είναι, επίσης, εξαιρετικά πιθανή η εισαγωγή προς 
ψήφιση στη Βουλή του αντιδραστικού Νόµου – Πλαισίου για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ, που 
πυροδότησε τη φοιτητική εξέγερση της προηγούµενης Άνοιξης. Τέλος, η περίοδος αυτή θα 
είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την πορεία αντιµετώπισης των οικονοµικών, εργασιακών και 



 

 

7

7

εκπαιδευτικών µας αιτηµάτων. Είναι, εποµένως, προφανές ότι συγκεντρώνονται εκείνες οι 
ορατές προϋποθέσεις που ευνοούν τη συγκρότηση ενός αυθεντικού πανεκπαιδευτικού 
µετώπου. 

Είναι αυτονόητο, τέλος, ότι το πεδίο ανάπτυξης των αγώνων µας εκτείνεται 
µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 
 
 
 
 
 

 
  


