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         ΠΡΟΣ: 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΕΛΜΕ (27/10/06) 
 
 Την Τρίτη, 24/10/06 πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση των ∆.Σ. ΟΛΜΕ 
και ∆ΟΕ µε τον πρωθυπουργό της χώρας και την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. 
Στη συνάντηση δεν υπήρξε καµία ουσιαστική µετακίνηση από τις αρχικές, αρνητικές 
θέσεις της κυβέρνησης στις κεντρικές διεκδικήσεις των αγωνιζόµενων εκπαιδευτικών 
τόσο στο οικονοµικό µας αίτηµα όσο και στο αίτηµα της αύξησης των δηµόσιων 
δαπανών για την παιδεία, που αποτέλεσε προβεβληµένη προεκλογική δέσµευση της 
κυβέρνησης. 

Η κυβέρνηση κράτησε για µία ακόµη φορά τη στάση της άκαµπτης 
αδιαλλαξίας παρά το επιφανειακά συγκαταβατικό ύφος και σ’ αυτή τη συνάντηση: 

- Η απάντηση του πρωθυπουργού στο οικονοµικό µας αίτηµα για 1.400 
ευρώ καθαρά στο νεοδιόριστο ήταν να το παραπέµψει στο πλαίσιο διαµόρφωσης του 
νέου µισθολογίου των δηµόσιων υπαλλήλων µε συνοµιλητή την Α∆Ε∆Υ, που η 
ολοκλήρωσή του, όπως υπογραµµίστηκε από τον ίδιο, δεν θα πραγµατοποιηθεί σε 
καµία περίπτωση πριν το 2012. Έχουµε δηλαδή παραποµπή του σε χρόνο δηλαδή όχι 
µικρότερο της πενταετίας, χωρίς καν η Κυβέρνηση να δεσµεύεται γι’ αυτό.  

- Για το περιβόητο επίδοµα των 105 ευρώ, ο πρωθυπουργός περιόρισε 
τις δόσεις εµµένοντας στο πλαίσιο της τριετίας, σε δύο εξαµηνιαίες το 2007 των 17,5 
ευρώ η καθεµιά, και δύο ετήσιες δόσεις το 2008 και 2009 των 35 ευρώ η καθεµιά, 
υπό την αίρεση  µάλιστα ότι «τα δηµοσιονοµικά της χώρας δεν θα στραβώσουν». 

- Για το µεγάλο ζήτηµα της αύξησης των δηµόσιων δαπανών για την 
παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον, που για τρία χρόνια είναι καθηλωµένες στο 
3,5% περίπου, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τις προεκλογικές του δεσµεύσεις, αλλά 
δήλωσε ότι είναι αναγκασµένος να δώσει χρονική παράταση πέραν της τετραετίας για 
την υλοποίηση της δέσµευσής του. Ως αιτία επικαλέστηκε «τις συµβατικές 
υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στο Σύµφωνο Σταθερότητας». 

- Στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά και εργασιακά ζητήµατα η κυβέρνηση 
απέφυγε οποιεσδήποτε συγκεκριµένες και σαφείς δεσµεύσεις µε µοναδική εξαίρεση 
την καθιέρωση της ετήσιας προσχολικής αγωγής ως υποχρεωτικής καθώς και την 
αύξηση της υπερωριακής αποζηµίωσης µετά από συνεννόηση µε το υπουργείο 
Οικονοµικών. Αξίζει ιδιαίτερα να τονίσουµε, γιατί αναδεικνύει την «αγοραία» 
εκπαιδευτική φιλοσοφία της κυβέρνησης, ότι στο αίτηµα της ίδρυσης σύγχρονων 
σχολικών βιβλιοθηκών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, που λείπουν παντελώς, ο 
πρωθυπουργός υπέδειξε την ανάγκη εξεύρεσης και χορηγών για τη χρηµατοδότηση 
τους, ώστε να µην επιβαρυνθεί υπέρµετρα ο κρατικός προϋπολογισµός. 

Τέθηκε, τέλος, το κοινό µε τις µαθητικές κινητοποιήσεις αίτηµα για την 
κατάργηση της βάσης του «10». Υποστηρίξαµε τεκµηριωµένα ότι πρόκειται: α) για 
ένα αυθαίρετο επιστηµονικά και παιδαγωγικά µέτρο, γιατί η «βάση» αυτή αφορά 
έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό διαγωνισµό που κρίνει την εισαγωγή στις σχολές 
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υψηλής ζήτησης και δεν είναι αποτέλεσµα διαπιστωτικών της γνωστικής επάρκειας 
των µαθητών εξετάσεων και β) γιατί είναι ένα µέτρο που έχει βαθύτατα ταξικά 
χαρακτηριστικά, αποκλείοντας µόνο για φέτος από την Γ/βάθµια Εκπ/ση 20.000 
περίπου µαθητές κυρίως από τα φτωχά λαϊκά στρώµατα και οι οποίοι οδηγούνται 
αποδεδειγµένα στα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα κολέγια που θησαυρίζουν. Η ανένδοτη στάση 
και η κατηγορηµατική άρνηση του Πρωθυπουργού να συζητήσει το ζήτηµα αυτό 
αποκάλυψε τον ταξικό χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής και την κοινωνική της 
αναλγησία. 

Μετά και από τη συνάντηση µε τον πρωθυπουργό γίνεται σε όλους φανερό 
πως στόχος και της σηµερινής αντιεκπαιδευτικής και αντεργατικής πολιτικής 
παραµένει η συντριβή κάθε αποφασιστικού αγώνα σε περιεχόµενο και µορφές, 
υπηρετώντας κυνικά µία και µοναδική σκοπιµότητα: την υποταγή συνολικά του 
κόσµου της εργασίας, ώστε να περάσει χωρίς αντιστάσεις το κύµα των 
νεοφιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων που ανατρέπουν θεµελιώδεις κατακτήσεις και 
δικαιώµατα των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζοµένων. Μάλιστα για τον «ιερό» 
αυτό σκοπό η κυβέρνηση θυσιάζει την οµαλή επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων 
αδιαφορώντας στην πράξη για τη µάθηση και τη µόρφωση των παιδιών του 
ελληνικού λαού παρά τις υποκριτικές κορώνες για «ανοιχτά σχολεία». 

Η τακτική και τεχνική της αδιαλλαξίας ως µεθόδου κάµψης του φρονήµατος 
των απεργών εκπαιδευτικών δεν µπορεί να κρύψει το γεγονός ότι µπροστά στη 
δυναµική του γενικευµένου πανεκπαιδευτικού αγώνα η κυβέρνηση νιώθει αρκετά 
ευάλωτη. Αυτή είναι η αιτία που την υποχρεώνει σε κινήσεις εντυπώσεων και 
αναδίπλωσης, γεγονός που αποδεικνύουν τόσο η συνάντηση αυτή καθαυτή του 
πρωθυπουργού µε τις οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών καθώς και η απόπειρα 
διατύπωσης µιας βελτιωµένης δήθεν πρότασης στο οικονοµικό µας αίτηµα, όσο και η 
χρονική µετατόπιση της συζήτησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του 
Συντάγµατος που κατοχυρώνει τη ∆ηµόσια ∆ωρεάν Παιδεία. 

Το παραπάνω σκηνικό συµπλήρωσε και η γνωστή δικαστική προσφυγή 
«θιγόµενου πολίτη» κατά των δύο εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών, της ΟΛΜΕ και της 
∆ΟΕ µε αίτηµα το χαρακτηρισµό των απεργιακών µας κινητοποιήσεων ως 
παράνοµων και καταχρηστικών. Πρόκειται για τις γνωστές άθλιες πρακτικές, στις 
οποίες καταφεύγουν µοιραία όλες οι κυβερνήσεις που ασκούν αντιλαϊκές πολιτικές. 
Η απόρριψη της παραπάνω προσφυγής από το µονοµελές Πρωτοδικείο της Αθήνας 
οφείλεται προφανώς στο νοµικά αστήρικτο σκεπτικό της αλλά, ταυτόχρονα, 
συµβαδίζει και µε την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης για αποφυγή και νέων όρων 
συσπείρωσης του κινήµατός µας. Σε τελική ανάλυση, όµως, η απόρριψη της 
προσφυγής εναρµονίζεται µε το περί δικαίου αίσθηµα των εργαζοµένων της χώρας 
µας, στη συνείδηση των οποίων είχε ήδη «νοµιµοποιηθεί» ο απεργιακός µας αγώνας. 
Σε κάθε περίπτωση, παραµένει κατά τη γνώµη µας σταθερή επιδίωξη των 
κρατούντων η ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων, γεγονός που αν συνδυαστεί 
µε σειρά µέτρων και πράξεων ενδυνάµωσης του κρατικού αυταρχισµού (κάµερες 
παρακολούθησης στους δρόµους της Αθήνας, σκάνδαλα υποκλοπών, προσπάθειες για 
τον περιορισµό των διαδηλώσεων, καταστολή και απρόκλητη βία κατά των 
αγωνιζόµενων µαθητών και φοιτητών, κ.ά.) θέτει αντικειµενικά ζήτηµα 
γενικότερης αµφισβήτησης των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και των λαϊκών 
ελευθεριών.  

 
Η µεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, που χρωµάτισε τις 

εξελίξεις, κλείνει την 6η εβδοµάδα για τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθµιας Εκπ/σης, 
που άνοιξαν µε εξαιρετική κινηµατική αυτοπεποίθηση το δρόµο αλλά και την 4η 
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εβδοµάδα συνεχών απεργιακών κινητοποιήσεων στον κλάδο µας, παρά τη σαφή 
έλλειψη εσωτερικών διεργασιών και ικανής συσπείρωσης στο εσωτερικό µας, 
ζητήµατα για τα οποία θα πρέπει να συζητήσουµε συλλογικά και οργανωµένα, όταν 
θα έρθει ο καιρός των αποτιµήσεων και των συµπερασµάτων. Στη σηµερινή όµως 
συγκυρία θα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι έχουµε έναν εξελισσόµενο αγώνα, που 
ανέδειξε ήδη και νοµιµοποίησε το οικονοµικό αίτηµα των 1.400 ευρώ καθαρά 
στο νεοδιόριστο. Είναι ένα αίτηµα που εκφράζει µε σαφήνεια µια λογική 
διεκδίκησης σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα δικαιώµατα του κόσµου της εκπαίδευσης 
και της εργασίας. ∆εν είναι µία διεκδίκηση - επαιτεία στα όρια του εφικτού της 
εκάστοτε κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής της διαρκούς και αέναης, λιτότητας. Ο 
αγώνας αυτός έκανε ζήτηµα πρώτης γραµµής τη διεκδίκηση µιας πραγµατικά 
δωρεάν δηµόσιας εκπαίδευσης ως καθολικού κοινωνικού αγαθού, ενώ παράλληλα 
έθεσε µε ένταση το ζήτηµα της διαρκούς κρατικής υποχρηµατοδότησης της δηµόσιας 
εκπαίδευσης, αλλά και ευρύτερα της άλωσής της από τις επιχειρήσεις. Το 
σηµαντικότερο όµως µέχρι τώρα έργο της µεγάλης αυτής εξελισσόµενης απεργίας 
µας είναι ότι προσφέρει µε τη δύναµη της πράξης τις βασικές ιδέες και δρόµους µιας 
νέας στρατηγικής για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και γενικότερα τους αγώνες των 
εργαζοµένων. Στις σηµερινές συνθήκες της γενικευµένης επίθεσης των κυρίαρχων 
κύκλων κατά των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και της προσπάθειας ανατροπής 
ιστορικών εργατικών κατακτήσεων οι συντονισµένοι αγώνες σε µορφές και 
περιεχόµενο (όπως είναι ο σηµερινός κοινός πανεκπαιδευτικός αγώνα, πέρα από 
ατέλειες και αντινοµίες) είναι µονόδροµος για να υπάρξουν νικηφόροι αγώνες.  

Η σηµερινή συγκυρία οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι προσδιορίζει και για 
τους δύο κλάδους ένα αντικειµενικό όριο αντοχής και δυνατοτήτων µε βάση τις 
προηγούµενες µορφές δράσης. Τίθεται εποµένως από τα πράγµατα το ζήτηµα της 
συνέχισης του αγώνα µε αναπροσαρµοσµένες µορφές που να ανταποκρίνονται στις 
σηµερινές δυνατότητες των κλάδων αλλά και στη δυναµική που παρέχει το νέο πεδίο 
µετωπικής δράσης και συντονισµού που συγκροτούν σήµερα οι µαθητικές και 
φοιτητικές κινητοποιήσεις. 

 
Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουµε το παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ:   
 
 Συνεχίζουµε τους αγώνες µας µε βασικό κριτήριο την ένταξη και διατήρησή 
τους στο πλαίσιο του κοινού πανεκπαιδευτικού αγώνα, ενός αγώνα που γενικεύεται 
και αποκτά διευρυµένα µαζικά και µαχητικά χαρακτηριστικά µε τη συµµετοχή των 
µαθητών και φοιτητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του κοινού πανεκπαιδευτικού 
αγώνα και βασισµένοι στην κεκτηµένη δυναµική του προτείνουµε σχεδιασµό των 
µορφών δράσης, έτσι ώστε να αντιστοιχούν στις συγκεκριµένες σήµερα διαθέσεις 
των συναδέλφων, να ενισχύουν το αγωνιστικό κλίµα και να κρατούν ανοιχτές τις 
δυνατότητες επανακλιµάκωσης. Σε κάθε περίπτωση πρόθεσή µας δεν είναι να 
προβούµε σε µια κίνηση διαµαρτυρίας, αντίθετα εκτιµούµε ότι η ύπαρξη του 
γενικότερου πανεκπαιδευτικού αγώνα προσδίδει στην προτεινόµενη αγωνιστική 
µορφή ουσιαστικό διεκδικητικό χαρακτήρα. 
 Γι αυτό στηρίζουµε, συνδιαµορφώνουµε και συµµετέχουµε σε όλες τις 
κορυφαίες εκδηλώσεις του κοινού πανεκπαιδευτικού µετώπου δράσης.  
 
 Συγκεκριµένα: 

1.                  Συµµετέχουµε στα προκαθορισµένα ήδη, από το µαθητικό κίνηµα, 
συλλαλητήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες πόλεις 
την Παρασκευή, 3/11/06.  
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2.                  Συµµετέχουµε στο 2ο κορυφαίο αγωνιστικό γεγονός που είναι τα 
συλλαλητήρια την Πέµπτη, 9/11/06 µε βάση τις προτάσεις των Γ.Σ. 
των φοιτητικών συλλόγων.  

3.                  Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας πρότασης συνδιοργανώνουµε 3ήµερο 
Παιδείας από 15  έως και 17/11. Απευθυνόµαστε µε οργανωµένο τρόπο 
σε γονείς και ευρύτερα σε όλους τους εργαζόµενους για την υπόθεση της 
υπεράσπισης της δηµόσιας και δωρεάν Παιδείας. Συµµετέχουµε σε 
διακριτό µπλοκ αγώνα µαζί µε όλες τις συνιστώσες της εκπαίδευσης στις 
µεγάλες πορείες για το Πολυτεχνείο. Τέλος, προτείνουµε την οργάνωση 
τις µέρες αυτές, µε όλες τις Οµοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, ενός 
Συνεδρίου Αγώνα για τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, που θα καταλήξει σε µια 
κοινή ∆ιακήρυξη για τη ∆ηµόσια Παιδεία.   

4.                  Συνεχίζουµε µε νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και Γ.Σ. Προέδρων που 
εκτιµούν την κατάσταση, στηρίζουν και ενισχύουν το πρόγραµµα του 
αγώνα µας µε σκοπό την αγωνιστική συµµετοχή του κλάδου στα 
επόµενα κορυφαία γεγονότα του κοινού πανεκπαιδευτικού και 
πανεργατικού αγώνα. 

5.                  ∆ιαµορφώνουµε µε διαρκή βήµατα αγωνιστικής παρέµβασης µια 
πορεία συνεχούς διεκδίκησης του συνόλου των αιτηµάτων µας, 
συγκέντρωσης δυνάµεων  για επανακλιµάκωση τον Ιανουάριο του 2007, 
που θα επιχειρηθεί η Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος. 

6.                Σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιούµε Γ.Σ. στο 2ο 10ήµερο του 
Ιανουαρίου µε στόχο την κλιµάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων 
του κλάδου στο 3ο 10ήµερο του Ιανουαρίου µε τα χαρακτηριστικά της 
έντασης και της διάρκειας.  

Τέλος, διασαφηνίζουµε ότι η προοπτική ανάπτυξης των αγώνων µας δεν 
µπορεί παρά να διατρέχει ολόκληρη τη σχολική χρονιά µέχρι το τέλος της. 

  
Συνεχίζουµε να διεκδικούµε: 

 
•        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 τις σχεδιαζόµενες νέες αντιασφαλιστικές   
ανατροπές 

•        Γνήσιες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 
•        Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του θεσµού του  

ωροµίσθιου αλλά και του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις  
πραγµατικής  αναπλήρωσης 

•        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 της προτάσεις του κλάδου 
•        Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης – Παιδαγωγική 
 ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο 
•        25 µαθητές στο τµήµα, 20 της κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια  
•        Άµεση καθιέρωση  12χρονης υποχρεωτικής δηµόσιας εκπαίδευσης  
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 µε προοπτική το Ενιαίο 12χρονο Σχολείο 
•        Κατάργηση της βαθµολογικής βάσης του 10 ως προϋπόθεσης εισαγωγής  
 στα  ΑΕΙ – ΑΤΕΙ 
•        Κατάργηση της περιβόητης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  
 (Ν.2811/2000) που ποινικοποιεί της µαθητικές κινητοποιήσεις 
•        Απόσυρση του απαράδεκτου σχεδίου νόµου – πλαισίου για τα ΑΕΙ 
•        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 

 

 
 
Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε µετά από ψηφοφορία που είχε το εξής αποτέλεσµα: 
57 ΕΛΜΕ ΥΠΕΡ, 15 ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΟ ή ΚΑΤΑ. 
 
Η πρόταση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για πραγµατοποίηση 24ωρης απεργιακής 
κινητοποίησης στις 3/11 και στις 9/11 δεν υπερψηφίστηκε (δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των ΕΛΜΕ). Συγκεκριµένα, ψήφισαν 
43 ΕΛΜΕ ΥΠΕΡ (265 ψήφοι, 62,5%), 21 ΕΛΜΕ ΚΑΤΑ (132 ψήφοι, 31%) και 5 
ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΟ (27 ψήφοι, 6,5%). 

  
 

 
  
 
 
 


