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        ΠΡΟΣ: 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ (7/5/06) 

 
 

 Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ όλης της χώρας εκτιµά ότι  
βαθαίνει η περιθωριοποίηση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, κλιµακώνεται η πολιτική 
της υποβάθµισης της αγοραστικής δύναµης των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων, 
γενικότερα, συνεχίζεται η φαλκίδευση πάγιων και σηµερινών δικαιολογηµένων 
απαιτήσεων των εργαζοµένων παράλληλα µε µία ανέξοδη και ρηχή, ανούσια 
υποσχεσιολογία σε µια προσπάθεια καθήλωσης των εκπαιδευτικών σε κατάσταση 
πολιτικής οµηρίας. 
 Ο κόσµος της εκπαίδευσης βρίσκεται σε βαθιά ανησυχία, βιώνοντας 
καθηµερινά µια συστηµατική και επίµονη απόπειρα εµπορευµατοποίησης της 
δηµόσιας εκπαίδευσης, ενώ ο στόχος του 5% επί των κρατικών δαπανών του ΑΕΠ 
για την παιδεία  αποµακρύνεται όλο και περισσότερο. Η τακτική της κυβέρνησης, 
όπως εκφράζεται και µε τη νέα δήλωση της Υπουργού Παιδείας  για παροχή ποσού  
103 ευρώ και µάλιστα σε δόσεις από το 2007 (άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η 
χορήγηση αυτού του ποσού) αποτελεί πρόκληση και εµπαιγµό για τους 90.000 
καθηγητές και καθηγήτριες, και προεκλογική, στην πραγµατικότητα, υποσχετική 
επιταγή χωρίς δηλαδή ουσιαστικό αντίκρισµα. Απέναντι σε αυτή τη στάση της 
κυβέρνησης δεν θα υποστείλουµε τη σηµαία του αγώνα για µια παιδεία και 
εκπαίδευση  που θα είναι δηµόσιο αγαθό και για την αξιοπρέπειά µας ως 
εκπαιδευτικών και ανθρώπων.  

Η Γεν. Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ όλης της χώρας επιβεβαιώνει µε 
τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο την ανάγκη και την απαίτηση των καθηγητών / - 
τριών για παραπέρα συσπείρωση και αποφασιστική αγωνιστική απάντηση του 
κλάδου ως το µόνο δρόµο απάντησης στην εκπαιδευτική και την οικονοµική πολιτική 
που ασκείται.  
 Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ απευθύνει κάλεσµα ενότητας και αγώνα σε 
όλους τους καθηγητές / - τριες για να υπερασπίσουµε τη δηµόσια εκπαίδευση από 
όλες τις πολιτικές ιδιωτικοποίησής της  και υπαγωγής της στην αγορά. Για να 
συνεχίσουµε τους αγώνες µας και να επιβάλουµε λύσεις και θετικές απαντήσεις στα 
µισθολογικά, εργασιακά και εκπαιδευτικά µας προβλήµατα και διεκδικήσεις.  
 ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ να συµµετέχουν µαζικά 
και δυναµικά: 
            - στην Πανδηµοσιοϋπαλληλική Απεργία στις 10/5/06. 
 -στη συγκέντρωση  -πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια  στις 
11 π.µ., και στην διαδήλωση και πορεία προς το ΥΠΕΠΘ. 
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           - στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια και στις απεργιακές συγκεντρώσεις 
που θα πραγµατοποιηθούν την ίδια µέρα και  σε άλλες πόλεις της χώρας.  
 

ΝΑ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΟΥΜΕ, για µια ακόµη φορά, απαιτώντας την ικανοποίηση των 
παρακάτω αιτηµάτων: 
 
•  Άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ  
• Αυξήσεις στις αποδοχές µας κατά 25%. Άµεση χορήγηση των 176 ευρώ 

στους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούµε να διαµορφωθούν οι 
καθαρές αποδοχές του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στο ύψος των 1400 ευρώ  

• Πλήρης 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  

• Μονιµοποίηση των αναπληρωτών µε 18µηνη υπηρεσία  
• Άµεση πληρωµή από το ΥΠΕΠΘ όλων των οφειλόµενων αµοιβών προς τους 

εκπαιδευτικούς (Π.∆.Σ., ωροµίσθιοι, επιτροπές, οδοιπορικά κ.λπ.) που 
εκκρεµούν πάνω από ένα χρόνο  

• Όχι στην τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος. Όχι στην ίδρυση 
ιδιωτικών πανεπιστηµίων και στην εισβολή των ιδιωτικών εταιρειών στο 
δηµόσιο σχολείο  

• Όχι στην άρση της µονιµότητας στο ∆ηµόσιο  
• Όχι στην κατάργηση του δικαιώµατος των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων να 

προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για διεκδίκηση αναδροµικών που τους οφείλει 
η Πολιτεία.  
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