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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (11/2/06)   
   
    ΟΣΑ ΕΙΠΑΜΕ ΙΣΧΥΟΥΝ… 

 
Τρεις µήνες µετά την τελευταία Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας οι 

εκτιµήσεις του κλάδου µας επιβεβαιώνονται δραµατικά. 
 Τα µεγάλα προβλήµατα των εκπαιδευτικών και της δηµόσιας εκπαίδευσης  όχι 
µόνον παραµένουν άλυτα, αλλά επιπλέον, µε την πολιτική και τα µέτρα που 
εξαγγέλλονται και εφαρµόζονται, επιδεινώνονται περισσότερο τόσο οι συνθήκες 
εργασίας µας όσο και η οικονοµική µας κατάσταση. Ταυτόχρονα, κλιµακώνεται η 
πολιτική της υποβάθµισης της δηµόσιας εκπαίδευσης, για να διευκολυνθεί η παράδοση 
σηµαντικών τµηµάτων της στα αδηφάγα ιδιωτικά συµφέροντα. 
 Ο κρατικός προϋπολογισµός που ψηφίστηκε υλοποιεί µια σκληρή οικονοµική 
πολιτική λιτότητας για τους εργαζόµενους και τους κοινωνικά ασθενέστερους, και 
συνεχιζόµενων διευκολύνσεων - φοροαπαλλαγών για τους πλούσιους, τους ισχυρούς και 
τους λίγους.  
 Η νέα εισοδηµατική πολιτική θα αποτελέσει µία ακόµη αιτία παραπέρα 
µείωσης της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών µας. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για 
κοινωνικές παροχές συρρικνώνονται ακόµη περισσότερο. Οι πόροι που στοιχειωδώς 
επιβάλλεται να διατεθούν για την παιδεία, για τη στήριξη του δηµόσιου σχολείου και 
του πανεπιστηµίου, συνεχώς µειώνονται. Παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες της 
κυβέρνησης, κάθε χρονιά οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για την παιδεία 
µειώνονται επίσης (3,58% του ΑΕΠ το 2005,  3,52% το 2006). 
 Η χώρα µας, σύµφωνα και µε τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, είναι τελευταία 
µεταξύ των 25, πλέον, χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Θλιβερή πρωτιά «από τα 
κάτω» για µια πολιτεία που διακηρύσσει πως η «παιδεία και ο πολιτισµός είναι πρώτη 
προτεραιότητα». «Πρώτη προτεραιότητα» στην κυβερνητική αδιαφορία, ίσως… 
 Εξάλλου, η εκτίµησή µας ότι η επίθεση της κυβέρνησης µε µέτρα 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής στα εργασιακά δικαιώµατα, όπως το ωράριο των 
καταστηµάτων και των τραπεζών, οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, οι αντεργατικές 
ρυθµίσεις στις ∆ΕΚΟ κ.λπ., αφορά όλους τους εργαζόµενους και ότι απαιτεί συνολική 
απάντηση, επιβεβαιώνεται και από τις εξελίξεις. Τώρα επιχειρείται η άρση της 
µονιµότητας των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων καθώς και η κατάργηση της δυνατότητας που 
είχαν µέχρι τώρα οι εργαζόµενοι να διεκδικούν δικαστικά την καταβολή αναδροµικών 
πους τους οφείλει η Πολιτεία.  
 Οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις  σχετικά µε τη διαδικασία προσλήψεων στο 
∆ηµόσιο, σε οργανικές θέσεις, µε σύµβαση αορίστου χρόνου, στην ουσία αναιρούν 
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πλήρως τη µονιµότητα και επιτρέπουν η στελέχωση των ∆ηµόσιων υπηρεσιών να 
γίνεται πλέον µόνο µε υπαλλήλους µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου αορίστου χρόνου. 
 Οι ρυθµίσεις  αυτές οδηγούν στην πλήρη επικράτηση των πελατειακών σχέσεων 
στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, αφού οι νέοι εργαζόµενοι θα εξαρτούν την εργασία τους από 
τις επιλογές του εκάστοτε  κυβερνώντος κόµµατος. 
 ∆ραµατικές όµως θα είναι οι συνέπειες και για όλους εµάς, τους µόνιµους 
υπαλλήλους, που υπηρετούµε σήµερα, αφού µια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στην 
κατάρρευση των ασφαλιστικών µας ταµείων µε αποτέλεσµα να φαλκιδευτούν τα 
ασφαλιστικά µας δικαιώµατα, δηλαδή να κινδυνεύουµε να µην πάρουµε µερίσµατα και 
να χάσουµε το εφάπαξ που δικαιούµαστε. Η διεύρυνση στην κατηγοριοποίηση των 
εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο έχει τελικό στόχο την αποδυνάµωση του συνδικαλιστικού 
κινήµατος. 
 Η σχεδιαζόµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος, σε ό,τι αφορά το γενικότερο 
προσανατολισµό του, ενισχύει τις συντηρητικές τάσεις. Σε µια σειρά ζητήµατα δίνει 
προτεραιότητα στην αγορά και τις απαιτήσεις της ακυρώνοντας σηµαντικές κοινωνικές 
κατακτήσεις. Το τρυκ της συνταγµατικής αναθεώρησης – «µεταρρύθµισης» επιχειρείται 
να αξιοποιηθεί προκειµένου να µετατοπιστεί το πολιτικό βάρος από τα κρίσιµα 
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, ενώ επί της ουσίας προωθείται η ιδιωτικοποίηση 
της δηµόσιας παιδείας, η περιστολή των δηµοκρατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, 
δίνεται προτεραιότητα στην κερδοσκοπία σε βάρος του περιβάλλοντος. 
 Η αντιµετώπιση αυτών των σχεδιασµών, καθώς και η προβολή ώριµων 
δηµοκρατικών αλλαγών, θα πρέπει να αποτελέσουν πεδίο υψηλής προτεραιότητας για τη 
δράση του συνδικαλιστικού κινήµατος προκειµένου να µπει φραγµός στην 
θεσµοποίηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 

  Όπως και να έχει το ζήτηµα, οι εκπαιδευτικοί  και οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν θα 
επιστρέψουν στην Πλατεία Κλαυθµώνος ως επαίτες της εκάστοτε κυβέρνησης. Το 
εκπαιδευτικό κίνηµα λέει όχι στην άρση  της µονιµότητας και στη νέα «θεσµική» οµηρία 
των ∆ηµ. Υπαλλήλων. Χαράσσουµε το δικό µας δρόµο ανεξάρτητα από τις κυρίαρχες 
αντικοινωνικές πολιτικές και σκοπιµότητες. Το µοντέλο του ευέλικτου εργαζόµενου, 
έρµαιου της ιδιωτικής και κρατικής εργοδοσίας, είναι έξω και ενάντια στις δικές µας 
προτεραιότητες. 

Το πρόγραµµα περικοπών στις λαϊκές και δηµοκρατικές ελευθερίες 
προωθείται συστηµατικά. Όλο και περισσότερο, όλο και πιο εκτεταµένα τα ατοµικά 
και κοινωνικά δικαιώµατα, όταν δεν παραβιάζονται (παρακολουθήσεις τηλεφωνηµάτων, 
κάµερες, διακρατικές συµφωνίες), τίθενται σε καραντίνα και αµφισβήτηση. 

∆εν πρέπει να τρέφουµε αυταπάτες για τη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική 
πολιτική. Θα επιχειρήσει να γενικεύσει την ανατροπή των εργασιακών δικαιωµάτων, 
γιατί αυτό απαιτούν η οικονοµική ολιγαρχία και το κεφάλαιο. Αυτό επιτάσσει το δόγµα 
της ανταγωνιστικότητας. Και για την ανατροπή της πρέπει να υποχωρήσουν 
κοντόφθαλµες µικροκοµµατικές περιχαρακώσεις. Το κοινό συµφέρον µας επιτάσσει τη 
στράτευση όλων µας στο ίδιο αγωνιστικό µετερίζι. Αν  φαίνεται πως η επιθετική 
κυβερνητική διαχείριση έχει την  ανοχή ή τη στήριξη  ευρύτερων ισχυρών πολιτικών και 
οικονοµικών κύκλων, αυτό πρέπει να µας προβληµατίζει, αλλά δεν αλλάζει τους 
σχεδιασµούς µας. Το συνδικαλιστικό  µας κίνηµα  δεν υπάρχει για να παρακολουθεί, 
να συµπληρώνει, ή να υποτάσσεται στις κυρίαρχες  επιλογές, αλλά για να υπερασπίζεται 
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τα πάγια και σύγχρονα  ώριµα  αιτήµατα  του κόσµου της εργασίας και της 
εκπαίδευσης. 

Αν δε το πράξει, δε πρόκειται να υπάρξει σαν τέτοιο.  
    

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Η εγκατάλειψη και από την ίδια την κυβέρνηση του περίφηµου διαλόγου «µέσω 

του ΕΣΥΠ» και η συγκρότηση επιτροπών «σοφών», η ψήφιση όλων των ν/σχεδίων  για 
την παιδεία µόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία και µε δεδοµένη την αντίθεση όλων 
των φορέων της εκπαίδευσης (π.χ. θεσµοθέτηση βάσης στις πανελλήνιες εξετάσεις, ΤΕΙ, 
εκκλησιαστικές σχολές κ.λπ.) δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσχηµατικά µιλούσε και 
µιλάει για διάλογο. Και επιβεβαιώνει πλήρως µε τη στάση της τις  έγκαιρες και έγκυρες  
σχετικές εκτιµήσεις των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συνεχίζεται, επεκτείνεται και 
βαθαίνει η κατηγοριοποίηση των σχολείων, ενώ τα προγράµµατα σπουδών 
εξακολουθούν να εκπονούνται µε αδιαφανείς διαδικασίες και να βρίσκονται µακριά από 
τα σύγχρονα προβλήµατα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Κάτω από τον  ψευδεπίγραφο 
τίτλο της ευελιξίας –αποκέντρωσης –διαθεµατικότητας  χρηµατοδοτούνται προγράµµατα 
µιας χρήσης. Ταυτόχρονα, ανοίγει διάπλατα ο δρόµος  για την εισβολή  των ιδιωτικών 
εταιριών στο δηµόσιο σχολείο. 

Είµαστε αντίθετοι στην άλωση και αποικιοποίηση των δηµόσιων σχολείων από 
τις δυνάµεις  της αγοραίας λογικής - πολιτικής.  

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές στελεχών της εκπαίδευσης η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 
αναβάλλει συνεχώς τη θεσµοθέτηση νέου, αντικειµενικού και αξιόπιστου πλαισίου, ενώ, 
µε βάση τις προτάσεις που έχει δηµοσιοποιήσει, είναι σαφές ότι επιµένει σε λογικές 
ασφυκτικού κοµµατικού ελέγχου της ∆ιοίκησης µε τη διατήρηση του καθοριστικού 
ρόλου της συνέντευξης στην επιλογή στελεχών και µε την εγκατάσταση µόνιµων, πλέον, 
στελεχών. 
 Οι πρόσφατες εξαγγελίες του Υφυπουργού  Παιδείας για τη µετατροπή των 
ΤΕΕ σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ επισηµαίνουµε  ότι  βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση 
από τις προτάσεις και τις ανάγκες της εκπαίδευσης σήµερα. Πολύ ενδεικτικά: 
∆ιατηρείται και επεκτείνεται η πολυδιάσπαση των διάφορων τύπων σχολείων για την 
ΤΕΕ, περιορίζεται δραµατικά ακόµα και αυτή η σηµερινή, κουτσουρεµένη, πρόσβαση σε 
ΑΕΙ – ΤΕΙ, αντιµετωπίζονται µε προχειρότητα τόσο τα πτυχία και τα  επαγγελµατικά 
δικαιώµατα που «κατοχυρώνουν» όσο και  η οργάνωση των νέων τύπων σχολείων από 
την επόµενη χρονιά. ∆εν αναλαµβάνεται καµία δέσµευση για το εργασιακό καθεστώς και 
τις θέσεις εργασίας των υπηρετούντων σήµερα εκπαιδευτικών. 

Σε ό,τι αφορά το χώρο της Ειδικής Αγωγής καλούµε την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, 
πριν αλλάξει και πάλι εν κρυπτώ τις δοµές της, να δώσει στην ΟΛΜΕ  και σε ολόκληρη 
την εκπαιδευτική  κοινότητα το κείµενο του νοµοσχεδίου, προκειµένου να συζητηθεί. 
 Επισηµαίνουµε ότι εντείνονται και πολλαπλασιάζονται τα κρούσµατα 
αυταρχισµού και διοικητικής αυθαιρεσίας εντός των σχολείων.  

Πρόσφατα κρούσµατα κλιµακούµενου αυταρχισµού, αυθαιρεσίας και 
καταστρατήγησης διατάξεων της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας είναι, µεταξύ άλλων, οι 
διώξεις της ∆ιευθύντριας του 13ου Ε.Λ. Περιστερίου και του 1ου Πειραµατικού 
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Γυµνασίου Αθηνών. Το εκπαιδευτικό κίνηµα µε δυναµικές παρεµβάσεις του προσπάθησε 
να αποτρέψει την προώθηση των σχεδίων της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ.  

Στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η κυβέρνηση µε την εξαγγελλόµενη 
λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ και την  προωθούµενη αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων 
Σπουδών και των παραρτηµάτων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού, στοχεύει να 
ολοκληρώσει την επιθετική νεοφιλελεύθερη πολιτική της κατά του ∆ηµόσιου 
Πανεπιστηµιακού συστήµατος αναθέτοντας την Ανώτατη Εκπαίδευση στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  
 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αναλαµβάνει µε πλήρη συναίσθηση και ειλικρίνεια το 

µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για το ότι ο κλάδος µας δεν συνενώθηκε, εµπνεύστηκε,  
κινητοποιήθηκε στο βαθµό και στο µέτρο των σηµερινών αναγκών και απαιτήσεων. 
Ωστόσο, υπάρχει µερίδιο ευθύνης και στα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ και σε κάθε συνάδελφο 
ατοµικά. Οφείλουµε όλοι να συνειδητοποιήσουµε ότι όσο εµφιλοχωρεί η δυσπιστία και 
τείνουν να παγιωθούν η αίσθηση της µαταιότητας των αγώνων, ο χαµηλός βαθµός 
αλληλεγγύης, η αποστράτευση και η ιδιώτευση, τόσο θα βαθαίνει και θα επεκτείνεται ο 
εργασιακός Μεσαίωνας, η αποδόµηση της δηµόσιας εκπαίδευσης, η οικονοµική µας 
υποβάθµιση και κοινωνική περιθωριοποίηση.  

Κοινή εκτίµηση είναι πως οι πρόσφατες κινητοποιήσεις µας (Νοέµβρης – 
∆εκέµβρης 2005) δεν είχαν την αναµενόµενη ενεργητική συµµετοχή. Αυτό οφείλεται 
αφενός στη συνολική απαξίωση στην κοινωνία σήµερα της συλλογικότητας, της 
αλληλεγγύης και της  κοινής δράσης µέσα από το συνδικάτο και αφετέρου στα έντονα 
οικονοµικά προβλήµατα που δηµιουργεί η συνεχιζόµενη πολιτική λιτότητας, που κάνει 
δυσβάσταχτο το κόστος των απεργιακών κινητοποιήσεων για τους εκπαιδευτικούς, αλλά  
που, εντούτοις, είναι η µόνη επιλογή µας. Αυτό επιβάλλουν  η αξιοπρέπειά µας και το 
δικαίωµά µας σε µια θετική, ατοµική και συλλογική προοπτική.  

Χρειαζόµαστε νικηφόρους αγώνες. Όµως, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
οργάνωση νικηφόρων αγώνων είναι ο συντονισµός της αγωνιστικής δράσης, 
πανεκπαιδευτικός αλλά και διακλαδικός, ο συντονισµός όλων των εργαζοµένων. 
Κύτταρο ενός τέτοιου συντονισµού πρέπει να είναι οι ΕΛΜΕ όλης της χώρας και οι 
Σύλλογοι διδασκόντων. Το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών οφείλει να 
καθορίζει κινηµατικά τους στόχους και τις απαιτήσεις του. ∆εν πρέπει να παρακολουθεί 
τις όψεις της όποιας κυβερνητικής διαχείρισης, αλλά µε βάση τις βαθύτερες κοινωνικές 
ανάγκες και το όραµά µας για «µόρφωση και δουλειά για όλους» πρέπει να  σχεδιάζει 
και πραγµατοποιεί τα επόµενα βήµατά του. Πρέπει να υπενθυµίσουµε και να 
σηµειώσουµε ότι το συνδικαλιστικό µας κίνηµα έδωσε µεγάλες µάχες για την 
υπεράσπιση της δηµόσιας εκπαίδευσης και την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού. Και 
αυτές οι µάχες δεν έχουν τελειώσει….    

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να ανοίξει  µια µεγάλη συζήτηση στον κλάδο 
σχετικά µε τα προβλήµατα και τους όποιους άλλους, επιπλέον, τρόπους 
αντιµετώπισής τους. Τα αιτήµατα, το ίδιο το περιεχόµενο του αγώνα αλλά και οι 
µορφές πάλης πρέπει να γίνουν αντικείµενο συζήτησης από την ίδια τη βάση του 

 4



κλάδου, πρέπει να γίνουν υπόθεση των µαχόµενων εκπαιδευτικών. Κάθε σχολείο πρέπει 
να µετατραπεί σε κέντρο αγώνα και ενηµέρωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό  είναι αναγκαίο να στραφούµε προς το πρωτοβάθµιο σωµατείο 
και το σύλλογο διδασκόντων. Προτείνουµε η εισήγηση αυτή να αποτελέσει θέµα 
συζήτησης και προβληµατισµού σε όλους τους συλλόγους.  Οι ΕΛΜΕ οφείλουν να 
λάβουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να ενσωµατώσουν λειτουργικά και δυναµικά τη 
νέα εκπαιδευτική «βάρδια», τους νέους συναδέλφους. Να ασχοληθούν ουσιαστικά και 
εκτεταµένα µε όλα τα φθοροποιά προβλήµατα που ταλανίζουν  τον κλάδο  µας, να 
λειτουργήσουν «ως ασπίδα και δόρυ» απέναντι στις αυθαιρεσίες της διοίκησης 
(αποσπάσεις, µεταθέσεις, τοποθετήσεις, κρίσεις, κρούσµατα εντεινόµενου αυταρχισµού 
κ.λπ).  

Τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να αξιοποιήσουν, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω µορφές 
δράσης: ενηµέρωση των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων, των εργατικών σωµατείων και 
άλλων τοπικών φορέων, τοπικές καµπάνιες ενηµέρωσης µε «στέκια αγώνα και 
ενηµέρωσης», ανοιχτές επιστολές προς τους γονείς, πανό και αφίσες στα σχολεία ή σε 
κεντρικά σηµεία των πόλεων κ.λπ. Ταυτόχρονα, προχωρούµε σε συνεντεύξεις τύπου και 
δελτία τύπου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που µας προσφέρουν τα Μ.Μ.Ε., 
ιδιαίτερα τα τοπικά.  
 Το επόµενο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να γίνει ένα µεγάλο άνοιγµα  του 
κλάδου µας προς τον κόσµο της εργασίας και τους µαθητές, µε στόχο τη δηµιουργία 
µιας ευρύτατης  κοινωνικής συµµαχίας µε βάση τα µεγάλα προτάγµατα της 
υπεράσπισης της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και της θέσης του Εκπαιδευτικού. Αµεσοι 
στόχοι µας είναι η αντιµετώπιση των αδυναµιών µας, η ανασύνταξη και η ενίσχυση των 
δυνάµεών µας και η εξόρµηση  στα σχολεία και στην κοινωνία.  
 
 Στο πλαίσιο  των παραπάνω εκτιµήσεων αποφασίζουµε: 
 

1. Να διοργανώσουµε µαζικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε µεγάλες 
πόλεις της χώρας µε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, που θα αποφασιστεί 
σε συνεννόηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µε τις  ΕΛΜΕ. Να κηρύξουµε στάσεις 
εργασίας για τη στήριξη αυτών των συλλαλητηρίων 

2. Να πραγµατοποιήσουµε εκδηλώσεις – συζητήσεις – ηµερίδες µε θέµα τα 
οξυµένα εκπαιδευτικά προβλήµατα (∆ηµόσια Παιδεία, Τ.Ε.Ε., 
αναθεώρηση Συντάγµατος, εργασιακές σχέσεις, αξιολόγηση κ.λπ) 

3. Να προωθήσουµε, σε συνεργασία και συντονισµό µε τις άλλες 
εκπαιδευτικές οµοσπονδίες, τα συνδικάτα (εργατικά κέντρα, οµοσπονδίες 
κ.ά.), τις ενώσεις και οµοσπονδίες γονέων, τα 15µελή συµβούλια των 
µαθητών κ.λπ., την από κοινού διοργάνωση των συλλαλητηρίων και των 
εκδηλώσεων.  

4. Να οργανώσουµε συλλογή υπογραφών από όλους τους συναδέλφους σε 
κείµενο στο οποίο θα προβάλλονται τα άλυτα προβλήµατα των 
εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης. Το κείµενο αυτό θα αποτελέσει 
«Συµβόλαιο Τιµής» για τους εκπαιδευτικούς. 

5. Να εξουσιοδοτήσουµε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να προχωρήσει σε άµεση 
δυναµική κινητοποίηση του κλάδου σε περίπτωση που κατατεθεί στη 
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Βουλή το απαράδεκτο νοµοσχέδιο για την Τεχνική Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση. 

6. Να θέσουµε στην κυβέρνηση ως χρονικό όριο για την επίλυση των πιο 
οξυµένων προβληµάτων µας τα µέσα του Μάρτη, χωρίς να 
εγκαταλείπουµε το συνολικό πλαίσιο αιτηµάτων που αποφάσισε η Γ.Σ. 
Προέδρων ΕΛΜΕ στις 21/10/05. Αν αυτά δεν ικανοποιηθούν, δηλώνουµε 
προς κάθε κατεύθυνση ότι είµαστε αποφασισµένοι να κινητοποιηθούµε το 
αµέσως επόµενο διάστηµα και µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, µη 
εξαιρώντας και την περίοδο των ενδοσχολικών και πανελλαδικών 
εξετάσεων. Είναι αυτονόητο ότι τις µορφές κινητοποίησης του κλάδου 
µας θα καθορίσουν νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ εκείνη την περίοδο. 

7. Να πραγµατοποιήσουµε, µετά την περίοδο έντονης και πολύµορφης 
κινητικότητας της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ, νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ από 13 
µέχρι 17/3/06, και Γ.Σ. Προέδρων στις 18/3/06, για να αποφασίσουµε την 
άµεση συνέχιση και κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεών µας, 
εάν µέχρι τότε δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικές απαντήσεις, ιδιαίτερα στα 
παρακάτω αιτήµατα αιχµής.  

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ 

 
• Αυξήσεις στις αποδοχές µας κατά 25%. Άµεση χορήγηση των 176 ευρώ 

στους εκπαιδευτικούς 
• Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας 
• Ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ, ισότιµη ένταξή της στη λυκειακή 

βαθµίδα σύµφωνα µε την πρόταση της ΟΛΜΕ - Να µη χαθεί ούτε µια 
θέση εργασίας εκπαιδευτικού οποιουδήποτε κλάδου και ειδικότητας 

• Θεσµοθέτηση νέου δηµοκρατικού και αξιόπιστου πλαισίου επιλογής 
στελεχών και άµεση εφαρµογή του 

• Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση και στην κατηγοριοποίηση των 
σχολείων 

• Άµεση µονιµοποίηση των αναπληρωτών µε 18µηνη υπηρεσία 
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