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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ  ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (7/10/06) 

      
  
 Η απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου µας τη ∆ευτέρα 2/10/06 και την Τρίτη 
3/10/06 πέτυχε και τους δύο αντικειµενικούς της στόχους: συνέβαλε στην ενίσχυση και 
ισχυροποίηση του απεργιακού αγώνα των συναδέλφων µας της Α/βάθµιας Εκπαίδευσης, που 
βρίσκεται ήδη στην 4η εβδοµάδα απεργίας αναπτερώνοντας τις ελπίδες για τελική νίκη και µε 
βάση τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά διαµορφώνει τους όρους 
εκκίνησης ενός απεργιακού αγώνα µε προοπτική και συνέχεια. Η δύναµη των αγώνων µας 
βρίσκεται στην απεργιακή – αγωνιστική συµπόρευση όλων των συνιστωσών του 
εκπαιδευτικού κινήµατος. Ο κοινός πανεκπαιδευτικός αγώνας, που αρχίζει να παίρνει σάρκα 
και οστά, προσφέρει µια «δύναµη πυρός» η οποία µπορεί όχι µόνο να ανασχέσει τα 
αντιεκπαιδευτικά – αντιλαϊκά µέτρα και σχεδιασµούς της Κυβέρνησης, αλλά και να 
αποσπάσει υπολογίσιµες κατακτήσεις για τη δηµόσια εκπαίδευση και τα δικαιώµατα των 
εκπαιδευτικών. 
 Η προσπάθεια καταστολής του κινήµατος των εκπαιδευτικών µε νέα κρούσµατα βίας 
και αυταρχισµού στη διάρκεια του µεγάλου µαχητικού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου της 
∆ευτέρας, 2/10, δείχνει ότι για την Κυβέρνηση ο αυταρχισµός είναι το µόνο όπλο που της 
έχει αποµείνει, αφού η θετική κοινωνική απήχηση του αγώνα των εκπαιδευτικών ακύρωσε 
όλες τις προσπάθειες κατασυκοφάντησης και αποµόνωσής του. Οι γονείς, οι εργαζόµενοι και 
ο λαός µας καταλαβαίνουν ότι είναι ένας δίκαιος αγώνας όχι µόνο για την εκπαίδευση και για 
τους εκπαιδευτικούς αλλά και για όλο τον κόσµο της εργασίας αφού µπορεί να γίνει θετικό 
πρόκριµα για όλους τους εργατικούς αγώνες που κυοφορούνται.  
 Η σχεδιασµένη ακραία κυβερνητική αδιαλλαξία στοχεύει να κάµψει το φρόνηµα των 
αγωνιζόµενων εκπαιδευτικών και να φράξει τους δρόµους διεύρυνσης αυτού του αγώνα στην 
εκπαίδευση και στην κοινωνία. Ανήκει όµως στις εµπειρίες του κινήµατος – πιο πρόσφατο 
παράδειγµα η φοιτητική εξέγερση της Άνοιξης – ότι η όποια αδιαλλαξία υποχωρεί τελικά 
µπροστά στους µαζικούς αποφασιστικούς αγώνες. Η γραµµή της αδιαλλαξίας, ως µέθοδος 
κάµψης των απεργών κορυφώθηκε µε τις σηµερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην 
Κοινοβουλευτική Οµάδα του κόµµατός του. Με τις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός 
εµφανίζεται να αποκλείει κάθε παροχή όχι µόνο στους αγωνιζόµενους εκπαιδευτικούς, αλλά 
σε όλους τους εργαζόµενους µε την γνωστή τετριµµένη επωδό «∆εν πρόκειται να 
υποθηκεύσω το µέλλον του τόπου, το µέλλον όλων µας, τις θυσίες των πολιτών, τα σταθερά 
βήµατα της οικονοµίας µας …». Η πραγµατικότητα όµως είναι εντελώς διαφορετική. Το 
ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων στη χώρα µας απογειώνεται, αφού είναι σχεδόν διπλάσιο 
από όλες τις χώρες της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα το κόστος εργασίας είναι το µικρότερο 
και το µερίδιο της εργασίας στον παραγόµενο κοινωνικό πλούτο διαρκώς µειώνεται (βλέπε 
στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ στην προηγούµενη εισήγηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ). 
Ακόµη, στις ίδιες δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός επαναλαµβάνει ότι οι αντιδραστικές 
µεταρρυθµίσεις κυρίως στην εκπαίδευση αλλά και στην εργασία «θα συνεχιστούν 
απαρέγκλιτα». Οι προσπάθειες εκθεµελίωσης των βασικών δικαιωµάτων του κόσµου της 
εκπαίδευσης και της εργασίας (όπως ιδιωτικά ΑΕΙ, νόµος για την Τ.Ε.Ε., άρση της 
µονιµότητας στο δηµόσιο, ριζικές αντιασφαλιστικές ανατροπές κ.ά.) επιχειρείται να 
εµφανιστούν ως πράξη πολιτικής γενναιότητας και δήθεν αντίθεσης στα συντεχνιακά 
συµφέροντα και στη «σαγήνη του λαϊκισµού». Στην ίδια κατεύθυνση αξίζει να σηµειώσουµε 
τα πρώτα κεντρικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από το προσχέδιο του Προϋπολογισµού 
για το 2007 και τα οποία περιλαµβάνουν την πρόβλεψη για νέα µείωση των δαπανών για 
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την Παιδεία στο ισχνό 3,1% επί του ΑΕΠ καθώς και νέα µείωση των εισοδηµάτων των 
µισθωτών σε συνθήκες εφιαλτικής ακρίβειας. 
 Απέναντι σε όλα αυτά και ενώ ο αγώνας µας εξελίσσεται η Γ.Σ. των Προέδρων των 
ΕΛΜΕ της χώρας αποφασίζει το παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ, που πιστεύουµε ότι 
αντιστοιχεί και στις αγωνιστικές διαθέσεις του κλάδου µας και στην αναγκαιότητα στήριξης 
και διεύρυνσης του κοινού πανεκπαιδευτικού αγώνα: 

 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση τη ∆ευτέρα, 9/10 και την Τρίτη 10/10 
 Πραγµατοποίηση νέων Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ την Τετάρτη, 11/10 ή 

Πέµπτη 12/10 (πρωϊ) και Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων την Πέµπτη, 12/10 
στις 4 µ.µ. (Ξεν. NOVOTEL, Μιχ. Βόδα 4-6). 
Στόχος µας παραµένει σταθερά η ανάπτυξη παρατεταµένου απεργιακού αγώνα σε 

συµπόρευση µε όλες τις συνιστώσες του εκπαιδευτικού κινήµατος και τους µαχόµενους 
κλάδους εργαζοµένων. 

Εκτίµησή µας είναι ότι από τα τέλη Οκτώβρη – αρχές Νοέµβρη µπορεί να 
υπάρξει εκείνη η πύκνωση προϋποθέσεων και η συγκέντρωση δυνάµεων που θα 
αποτελούν τη βάση συγκρότησης ενός διευρυµένου µε τη συµµετοχή και των φοιτητών 
πανεκπαιδευτικού µετώπου διεξαγωγής αποφασιστικών και αποτελεσµατικών αγώνων.  

 
Άµεσες διεκδικητικές αιχµές:  

  Άυξηση των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ  
 1.400 ευρώ καθαρά στον νεοδιόριστο 
 Σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας – Όχι στους 

αντιασφαλιστικούς νόµους και στις σχεδιαζόµενες νέες αντιασφαλιστικές 
ανατροπές 

 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 
 Καθιέρωση ολοκληρωµένου συστήµατος  επιµόρφωσης  των εκπαιδευτικών 

σύµφωνα µε τις προτάσεις του κλάδου 
 Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο 
 Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης 
 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 στα 

ΑΕΙ – ΑΤΕΙ 
 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 
 ΌΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΝΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΚΠ/ΚΩΝ! 

Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε µετά από ψηφοφορία που είχε το παρακάτω 
αποτέλεσµα : 

71 ΕΛΜΕ ΥΠΕΡ 
3   ΕΛΜΕ ΚΑΤΑ 
3   ΕΛΜΕ  ΛΕΥΚΟ  


