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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
   3ήµερη απεργία στις 17,18 και 19/10/06 
 
 Είναι πλέον φανερό ότι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις στους χώρους της 
εκπαίδευσης εισέρχονται σε νέα φάση, που σηµατοδοτείται κυρίως από τη µεγαλύτερη 
διεύρυνση του πανεκπαιδευτικού µετώπου. Ο αγώνας των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, που βρίσκονται ήδη στην 4η εβδοµάδα των απεργιακών τους κινητοποιήσεων, 
καθώς και ο αγώνας του κλάδου µας διαµορφώνουν ακόµη ουσιαστικότερα και σαφέστερα το 
πλαίσιο του κοινού πανεκπαιδευτικού απεργιακού βηµατισµού. Τα πρόσφατα µεγαλειώδη 
συλλαλητήρια µε τη συµµετοχή δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών, εργαζοµένων, µαθητών 
και φοιτητών στην Αθήνα  στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τα 
Γιάννενα και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, επιβεβαιώνουν την εκτίµησή µας ότι ένα 
πανίσχυρο µέτωπο παιδείας – εργασίας µπορεί να γίνει πραγµατικότητα.  
 Ο αγώνας αυτός διευρύνεται από την απεργιακή συµµετοχή της οµοσπονδίας των 
πανεπιστηµιακών (ΠΟΣ∆ΕΠ) αλλά και από ένα πρωτοφανές κύµα απεργιακών 
κινητοποιήσεων αλληλεγγύης εργατικών σωµατείων και οµοσπονδιών, πέρα από  τις 24ωρες 
απεργίες της Α∆Ε∆Υ και τις στάσεις εργασίας της ΓΣΕΕ. Κορυφαία έκφραση αυτής της 
ευρείας συσπείρωσης ήταν το µεγάλο παλλαϊκό – πανεκπαιδευτικό, της Τετάρτης, 11 
Οκτωβρίου 2006 στην Αθήνα  και στις άλλες µεγάλες πόλεις της χώρας. 
 Τις τελευταίες µέρες εµφανίζονται στο προσκήνιο και οι µαθητικές κινητοποιήσεις. 
Χρειάζεται να σηµειώσουµε πως για τους αγωνιζόµενους κλάδους των εκπαιδευτικών - όπως 
αρµόζει άλλωστε στον κινηµατικό µας πολιτισµό - τόσο ο σεβασµός της αυτονοµίας του 
µαθητικού κινήµατος όσο και η αλληλεγγύη µας είναι ζητήµατα δεδοµένα και αυτονόητα. Οι 
αγωνιζόµενοι µαθητές µας έχουν – παρά την ηλικία τους – την κρίση και την ωριµότητα της 
σκέψης να διαµορφώνουν οι ίδιοι τόσο το περιεχόµενο και τον προσανατολισµό των 
κινητοποιήσεών τους, όσο και την αξιοποίηση των πρόσφορων µορφών και µέσων. 
 Το ζητούµενο είναι µαζί µε όλους τους γονείς και εργαζόµενους να αποτρέψουµε την 
εκδήλωση κάθε µορφής βίας και αυταρχικών µέτρων και κατά των αγωνιζόµενων µαθητών. 
Γι’ αυτό επαναφέρουµε το αίτηµά µας για κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου, που ποινικοποιεί τις µαθητικές διεκδικήσεις. 
  Η ενίσχυση του βαθµού της αγωνιστικής µας συσπείρωσης πρέπει να παραµείνει 
σταθερή µας επιδίωξη. Γι’ αυτό οι νέες Γεν. Συνελεύσεις στις ΕΛΜΕ την Τετάρτη, 18/10 και 
την Πέµπτη, 19/10, πρέπει να πάρουν µαζικό ενεργητικό χαρακτήρα µε ζωντανή παρουσία 
και συµµετοχή, όπου θα µιλήσουµε χωρίς φόβο, αλλά µε πάθος για όσα µας αφορούν.  
 Άλλωστε, η κυβερνητική πολιτική της λιτότητας χωρίς τέλος και έλεος, των 
αντιεκπαιδευτικών «µεταρρυθµίσεων», των αντεργατικών µέτρων και σχεδιασµών, της 
αδιαλλαξίας και του αυταρχισµού συνεχίζει και στέκεται απειλητικά απέναντί µας. Όλα, 
ακόµη και οι διεργασίες και οι φόβοι στο αντίπαλο στρατόπεδο, δείχνουν ότι µπορεί και 
πρέπει η «σιδηρά» αυτή πολιτική να υποστεί ρήγµατα και ήττες και το εκπαιδευτικό κίνηµα 
να µετρήσει ΤΩΡΑ υπολογίσιµες κατακτήσεις.  

Με βάση τα παραπάνω - επειδή πράγµατι διαµορφώνεται µε ταχύτερους ρυθµούς, 
τώρα, η αναγκαία πύκνωση προϋποθέσεων και συγκέντρωση δυνάµεων για τη συγκρότηση 
του κοινού πανεκπαιδευτικού µετώπου – η Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ αποφασίζει: 
 
 



1. 3ήµερη απεργιακή κινητοποίηση στις 17, 18 και 19/10/06 
2. Πραγµατοποίηση νέων Γ.Σ. στις ΕΛΜΕ την Τετάρτη, 18/10 και την Πέµπτη, 

19/10 για την συνέχιση και κλιµάκωση των κινητοποιήσεών µας. Γ.Σ. 
Προέδρων την Πέµπτη, 19/10 .  

3. Πανελλαδικό – Πανεκπαιδευτικό - Παλλαϊκό Συλλαλητήριο την Τετάρτη, 
18/10/06 στην Αθήνα στην Πλ. Συντάγµατος στις 12 το µεσηµέρι. 

 
Στόχος µας παραµένει σταθερά η ανάπτυξη αποφασιστικού και παρατεταµένου 

απεργιακού αγώνα σε συµπαράταξη µε όλες τις συνιστώσες του εκπαιδευτικού κινήµατος και 
τους µαχόµενους κλάδους των εργαζοµένων.  

 
Άµεσες διεκδικητικές αιχµές: 
 Άυξηση των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ 
 1.400 ευρώ καθαρά στο εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο  
 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 
 Κατάργηση του Ν. 3475 για την ΤΕΕ 
 Καµιά κατάργηση σχολείου - ∆ιασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των 

εκπαιδευτικών της ΤΕΕ 
 Καθιέρωση ολοκληρωµένου συστήµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

σύµφωνα µε τις προτάσεις του κλάδου 
 Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης - Παιδαγωγική ελευθερία 

και δηµοκρατία στο σχολείο 
 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 

 Απόσυρση του απαράδεκτου σχεδίου νόµου – πλαισίου για τα ΑΕΙ 
 Όχι στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος 

 
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ 

ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
 

 
Υ.Γ. Η απόφαση επί του προγράµµατος δράσης ελήφθη µετά από ονοµαστική 
ψηφοφορία που είχε το εξής αποτέλεσµα: 
 

54  ΕΛΜΕ ΥΠΕΡ 
   7 ΕΛΜΕ ΚΑΤΑ 
   4 ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΟ 


