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1. Πολιτικό πλαύςιο 

Α. Για τη γενικό πολιτικό κατϊςταςη 

Σα δύο χρόνια διακυβϋρνηςησ του ΤΡΙΖΑ, ςυνοδεύτηκαν από την ταπεινωτικό ςυμφωνύα 

τησ κυβϋρνηςησ ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με τουσ ευρωπαύουσ δανειςτϋσ και το κεφϊλαιο. Τλοποιεύ 

βύαια  την ολοκληρωτικό επιβολό του τρύτου βϊρβαρου μνημονύου ςτισ πλϊτεσ του λαού και 

των εργαζομϋνων. Η απατηλό ςυνθηματολογύα τησ “ελπύδασ που ϋρχεται” και τησ 

“κατϊργηςησ των μνημονύων με ϋνα νόμο” αποδεύχθηκε το καλύτερο όχημα για την 

ςυντόρηςη όλησ τησ αντιλαώκόσ πολιτικόσ και τη ςυνϋχιςό τησ με ακόμα πιο δυςβϊςταχτουσ 

όρουσ.  

Ο κόςμοσ τησ εργαςύασ και τα πλατιϊ λαώκϊ ςτρώματα βρύςκονται αντιμϋτωπα με την 

κατεδϊφιςη τησ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, τον μόνιμο δημοςιονομικό “κόφτη”, τα ματωμϋνα 

πρωτογενό πλεονϊςματα, το ξεπούλημα και την εκπούηςη τησ δημόςιασ περιουςύασ. το 

όνομα τησ υποτιθϋμενησ ανϊπτυξησ, η κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ςαρώνει όποιεσ εργατικϋσ 

και λαώκϋσ κατακτόςεισ απϋμειναν όρθιεσ. το όνομα τησ καπιταλιςτικόσ κερδοφορύασ – που 

την βαφτύζει εύςχημα ωσ ανϊπτυξη – η ανεργύα γιγαντώνεται, η ςταθερό και μόνιμη εργαςύα 

διαρκώσ ςυρρικνώνεται για να δώςει τη θϋςη τησ ςε κϊθε μορφόσ ελαςτικϋσ μορφϋσ 

απαςχόληςησ. Η νϋα γενιϊ καταδικϊζεται να μπει ςτο “ςτύβο” τησ εργαςιακόσ περιπλϊνηςησ 

με πενιχρϋσ αμοιβϋσ – φιλοδώρημα. Οι απόμαχοι τησ εργαςύασ βρύςκονται αντιμϋτωποι με το 

φϊςμα τησ απόλυτησ εξαθλύωςησ λόγω των απανωτών δραματικών περικοπών ςτισ 

ςυντϊξεισ. 

Μπροςτϊ ςτη διαβόητη δεύτερη αξιολόγηςη, ΕΕ και ΔΝΣ απαιτούν από την κυβϋρνηςη 

ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ νϋα ακόμα ςκληρότερα αντιλαώκϊ μϋτρα. Η νϋα ςυμφωνύα προβλϋπει  την 

παραπϋρα μεύωςη του αφορολόγητου ορύου και όλων των φοροαπαλλαγών, τόςο που να 

οδηγόςει ςτην οικονομικό αφαύμαξη και εξόντωςη των πιο πληβειακών ςτρωμϊτων. Ζητούν 

νϋεσ μειώςεισ ςτισ ςυντϊξεισ των παλαιών ςυνταξιούχων και την κατϊργηςη τησ προςωπικόσ 

διαφορϊσ. Επιτϊςςουν την πλόρη εφαρμογό του δημοςιονομικού «κόφτη» για να ςυντηρούν, 

ςε βϊροσ των εργαζόμενων, τα ματωμϋνα πρωτογενό πλεονϊςματα. 

Εύναι ανϊγκη το εργατικό και λαώκό κύνημα να μπει ξανϊ ςε τροχιϊ αντύςταςησ και 

αγωνιςτικόσ αναςύνταξησ για να αντιμετωπύςει, να αναχαιτύςει και να ανατρϋψει το 

νϋο κύμα αντιλαώκών και αντεργατικών μϋτρων που προετοιμϊζουν κυβϋρνηςη – ΕΕ 

– ΔΝΤ κεφϊλαιο. 

 

Β. Η οικονομικό και εργαςιακό κατϊςταςη των εκπαιδευτικών 

Βαδύζοντασ ςτα οκτώ χρόνια μϋςα ςτην ϋρημο των μνημονύων οι εκπαιδευτικού ϋχουν ϋρθει 

αντιμϋτωποι με δραματικϋσ μειώςεισ ςτουσ μιςθούσ τουσ που φτϊνουν ακόμα και ςτο 40%. Η 

κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με την επιβολό του νϋου «ενιαύου μιςθολογύου» από τισ αρχϋσ του 



2016 επιβϊλλει για μια ακόμα φορϊ φτώχεια διϊρκειασ για το ςύνολο των εκπαιδευτικών. 

Διατηρεύ το καθεςτώσ τησ καθόλωςησ και του παγώματοσ ςτουσ μιςθούσ, εναρμονιζόμενη με 

το ευρωπαώκό δόγμα «καμύα μονομερόσ ενϋργεια». Σαυτόχρονα, με την εφαρμογό των νϋων 

αςφαλιςτικών κρατόςεων από τισ αρχϋσ του 2017 και του νϋου αφορολόγητου ορύου 

ϋρχονται και νϋεσ περικοπϋσ ςτουσ μιςθούσ των εκπαιδευτικών. 

Η ηγεςύα του υπουργεύου Παιδεύασ επύ των ημερών του ΤΡΙΖΑ, βαδύζοντασ ςτα χνϊρια των 

προκατόχων τησ, επιβϊλλει μϋτρα μνημονιακόσ κοπόσ και ϋμπνευςησ για να «περιορύςει» τα 

δραματικϊ κενϊ που παρϊγει το καθεςτώσ τησ διαρκούσ αδιοριςτύασ. Πϋρα από την αύξηςη 

του ωραρύου η οπούα παραμϋνει, το υπουργεύο Παιδεύασ, εφαρμόζει κϊθε εύδουσ μϋτρα 

(υπεύθυνοι εργαςτηρύων, αύξηςη μαθητών ςτα τμόματα κλπ), που βϊλλουν ευθϋωσ ενϊντια 

ςτα εργαςιακϊ δικαιώματα και κατακτόςεισ των εκπαιδευτικών. Έτςι, τεύνει να γύνει 

«κανονικότητα» η μετακύνηςη και η περιπλϊνηςη ενόσ μεγϊλου τμόματοσ των εκπαιδευτικών 

ςε δύο, τρύα ό ακόμα και πϋντε ςχολεύα για να καλυφθεύ το πολύπαθο ωρϊριό τουσ. 

Σην ύδια ςτιγμό οι απατηλϋσ και δημαγωγικϋσ κυβερνητικϋσ εξαγγελύεσ περύ «20.000 μονύμων 

διοριςμών» γύνονται φύλλο και φτερό. Αντύ να διορύςει εδώ και τώρα μόνιμουσ 

εκπαιδευτικούσ για να καλυφθούν τα τερϊςτια κενϊ και οι ανϊγκεσ των ςχολεύων και των 

παιδιών, επιμϋνει ςτην πολιτικό των ελαςτικών εργαςιακών ςχϋςεων. Οι ςτρατιϋσ των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κϊθε χρόνο βρύςκονται ςε καθεςτώσ εργαςιακόσ ομηρύασ, 

αναπληρώνοντασ επύ τησ ουςύασ «τουσ εαυτούσ τουσ», αποτελούν μόνιμο φαινόμενο. 

Ωσ Εκπαιδευτικού πρϋπει να ζούμε και να εργαζόμαςτε με αξιοπρϋπεια. Οφεύλουμε να 

επαναφϋρουμε ςτο προςκόνιο των αγωνιςτικών διεκδικόςεών μασ τισ πραγματικϋσ 

αυξόςεισ ςτουσ μιςθούσ, τη ςταθερό και μόνιμη εργαςύα για όλουσ. Η υπόθεςη αυτό 

μασ αφορϊ όλουσ. 

 

Γ. Το Δημόςιο ςχολεύο ςτο μϊτι του μνημονιακού κυκλώνα 

Η ηγεςύα του υπουργεύου Παιδεύασ μεθοδεύει εν κρυπτώ από το εκπαιδευτικό κύνημα τισ 

ςαρωτικϋσ αλλαγϋσ που αφορούν το ςύνολο τησ εκπαύδευςησ από την πρωτοβϊθμια ωσ την 

τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. Η πολιτικό τουσ υπηρετεύ με πύςτη και προςόλωςη όλεσ τισ 

δεςμεύςεισ που υπαγορεύονται από το τρύτο μνημόνιο καθώσ επύςησ και από τισ οδηγύεσ του 

ΟΟΑ. τόχοσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ εύναι η αντιδραςτικό αναδιαμόρφωςη και 

αναδιϊρθρωςη του χϊρτη τησ εκπαύδευςησ ϋτςι που να εναρμονύζεται με τα λεγόμενα 

«ευρωπαώκϊ πρότυπα». 

Σο διαβόητο «πόριςμα Λιϊκου» τησ επιτροπόσ του Εθνικού Διαλόγου, που ϋςτηςε η 

κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για να νομιμοποιόςει την πολιτικό αυτό, επανϋρχεται τώρα μϋςω 

τησ πρόςφατησ πρόταςησ του ΙΕΠ. Η ηγεςύα του υπουργεύου Παιδεύασ επιχειρεύ να 

αποτινϊξει από πϊνω τησ το πόριςμα του Εθνικού Διαλόγου, λόγω των γενικευμϋνων 

αντιδρϊςεων του εκπαιδευτικού κινόματοσ. Η νϋα κυβερνητικό πρόταςη, η οπούα 

παρουςιϊζεται μϋςω του ΙΕΠ, πύςω από γενικόλογεσ και θολϋσ διατυπώςεισ διατηρεύ 

αναλλούωτη τη φιλοςοφύα και το περιεχόμενο τησ πολιτικόσ του υπουργεύου Παιδεύασ και 

των κατευθύνςεων που υπαγορεύουν ΕΕ και ΟΟΑ. 

Οι ςτόχοι τησ πολιτικόσ τησ κυβϋρνηςησ και του υπουργεύου Παιδεύασ ςυνοψύζονται ςτα εξόσ. 

1. Η αναμόρφωςη τησ ενδιϊμεςησ βαθμύδασ του Γυμναςύου προεκτεύνοντασ τη μϋχρι και 

την Α’ Λυκεύου. Όπωσ ϊλλωςτε χαρακτηριςτικϊ αναφϋρεται και ςτο ςχϋδιο του ΙΕΠ ςτην Α’ 

Λυκεύο «ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευςη» ενώ προβλϋπεται «κοινόσ κορμόσ 

μαθημάτων ςε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ». 



2. Η δημιουργύα μιασ ιδιαύτερησ και «αριςτοκρατικόσ» βαθμύδασ εντόσ του Λυκεύου, που 

περιλαμβϊνει τισ δύο τελευταύεσ τϊξεισ. Οι διακηρύξεισ του υπουργεύου Παιδεύασ για την 

υποτιθϋμενη «ανϊκτηςη του Λυκεύου» αποδεικνύονται κενϋσ περιεχόμενου. Για μια ακόμα 

φορϊ η Γ’ Λυκεύου μετατρϋπεται και επιςόμωσ ςε ϋτοσ «προετοιμαςίασ για την 

Τριτοβάθμια εκπαίδευςη». 

3. Η δημιουργύα νϋων εξεταςτικών πλεγμϊτων που θα ξεκινούν από την Α’ τϊξη του 

Λυκεύου και θα οδηγούν ακόμα λιγότερα παιδιϊ ςτην απόκτηςη του απολυτόριου. Μπορεύ ο 

υπουργόσ Παιδεύασ να διατεύνεται πωσ βϊζει τϋλοσ ςτισ πανελλαδικϋσ εξετϊςεισ, ςτην 

πραγματικότητα όμωσ προτύθεται να τισ επιβϊλλει ςε όλο το Λύκειο. 

4. Η αναδιϊρθρωςη και ο κατακερματιςμόσ των αναλυτικών προγραμμϊτων ςπουδών. Σο 

ςχϋδιο που καταςτρώνει το υπουργεύο Παιδεύασ περιορύζει δραςτικϊ τον αριθμό των 

μαθημϊτων. Ο περιοριςμόσ αυτόσ διευρύνεται ακόμα περιςςότερο ςτην Γ’ Λυκεύου, αφού 

ςύμφωνα με το ςχϋδιο «ςτην τελευταία τάξη του Λυκείου τα υποχρεωτικά μαθήματα 

είναι εξαιρετικά περιοριςμένα». Αυτό το γεγονόσ ςε ςυνδυαςμό με τη διεύρυνςη των 

μαθημϊτων επιλογόσ, οδηγεύ αντικειμενικϊ ςτα λεγόμενα «ατομικϊ προγρϊμματα ςπουδών», 

μετατρϋποντασ το απολυτόριο ςε ϋνα ατελεύωτο ατομικό προςοντολόγιο. 

Σα μϋτρα, που ϋχει υλοποιόςει μϋχρι τώρα το υπουργεύο Παιδεύασ (δημιουργικϋσ εργαςύεσ, 

θεματικϋσ εβδομϊδεσ, περικοπϋσ – περιοριςμόσ των αναλυτικών προγραμμϊτων ςτα 

Γυμνϊςια κλπ), αποτελούν τμόματα που ςυνθϋτουν την πολιτικό που εφαρμόζει και θα 

εφαρμόςει το υπουργεύο Παιδεύασ. 

 

Δ. Η επαγγελματικό εκπαύδευςη αντιμϋτωπη με τισ αρπακτικϋσ διαθϋςεισ τησ 

εργοδοςύασ 

Η φετινό χρονιϊ βρύςκει τα ΕΠΑΛ αντιμϋτωπα με πολλαπλϊ προβλόματα ϋχοντασ ωσ βαςικό 

αιχμό την εφαρμογό τησ μαθητεύασ. Η πολιτικό του υπουργεύου Παιδεύασ, οδόγηςε ςτο 

δραματικό περιοριςμό τομϋων και ειδικοτότων ςε πολλϊ ΕΠΑΛ τησ χώρασ, με ςυνϋπεια την 

εκδύωξη πολλών μαθητών προσ αναζότηςη ϊλλου ςχολεύου για να ολοκληρώςουν τισ 

ςπουδϋσ τουσ. Σαυτόχρονα, το υπουργεύο Παιδεύασ προχωρϊ ςτα μιςϊ τησ χρονιϊσ ςε μια 

πρωτοφανό κύνηςη, υλοποιώντασ ϋναν ιδιότυπο αυτόματο «κόφτη» τμημϊτων με τη 

διαδικαςύα των μη παρακολουθούντων. Τποχρεώνει τουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων να 

χαρακτηρύςουν τη φούτηςη των μαθητών προκαταβολικϊ και πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι 

ςπουδϋσ των. τόχοσ τουσ εύναι ο ακόμα μεγαλύτεροσ περιοριςμών των τμημϊτων, των 

τομϋων και των ειδικοτότων τόςο για τη φετινό χρονιϊ όςο και πολύ περιςςότερο για την 

επόμενη. Δημιουργεύ νϋα πλεονϊςματα εκπαιδευτικών. 

Σην ύδια ςτιγμό μπαύνει ςε εφαρμογό με γενικευμϋνα χαρακτηριςτικϊ η κακόφημη μαθητεύα. 

Η ηγεςύα του υπουργεύου Παιδεύασ προχωρϊ ςτην υλοπούηςη του μϋτρου τησ μαθητεύασ 

διατηρώντασ επύ τησ ουςύασ ακϋραιο ολόκληρο το πλαύςιο τησ πολιτικόσ του 

Αρβανιτόπουλου από την εποχό τησ διακυβϋρνηςησ ΝΔ. Με την εφαρμογό του μϋτρου τησ 

μαθητεύασ, το υπουργεύο Παιδεύασ ςτοχεύει να παραδώςει το μεγαλύτερο μϋροσ των 

μαθητών βορϊ ςτην αγορϊ εργαςύασ ωσ το πιο ευϋλικτο, επιςφαλϋσ και χωρύσ 

δικαιώματα εργατικό δυναμικό ςε εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ που θυμύζουν γαλϋρα. Η 

αμοιβό με βϊςη το 75% του υποκατώτατου μιςθού κινεύται ςτα πλαύςια τησ  β΄ 

αξιολόγηςησ για την εύςοδο των νϋων ςτην εργαςύα. 



Σα προγρϊμματα μαθητεύασ εύναι πλόρωσ εναρμονιςμϋνα και ευθυγραμμιςμϋνα με τισ 

επιταγϋσ τησ ΕΕ. Άλλωςτε δεν εύναι τυχαύο και δεν το κρύβουν ούτε τα ςτελϋχη του 

υπουργεύου Παιδεύασ ότι χρηματοδοτούνται ευθϋωσ και μϋςω του ΕΠΑ από την ύδια την ΕΕ. 

Παρϊλληλα, προορύζει τουσ εκπαιδευτικούσ για ςυντονιςτϋσ – επόπτεσ οι οπούοι υποτύθεται 

θα παρακολουθούν, θα επιβλϋπουν και θα ελϋγχουν την εργοδοςύα! Σα ερωτόματα που 

εγεύρονται εύναι αμεύλικτα. Σι θα κϊνει ο εκπαιδευτικόσ – επόπτησ όταν ο εργοδότησ δεν 

αποδύδει ςτο μαθητευόμενο, το επιμύςθιο που οφεύλει, την ώρα που  η απλόρωτη εργαςύα και 

η απειλό τησ απόλυςησ ςτϋκει ςαν δαμόκλειοσ ςπϊθη πϊνω από τον κόςμο τησ εργαςύασ ςτον 

ιδιωτικό τομϋα; Απομακρύνει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών από τη τυπικό 

εκπαύδευςη και το ςχολεύο ςτα πλαύςια τησ κινητικότητασ προσ τη Δια Βύου Μϊθηςη (ΔΒΜ) 

και κατϊρτιςη με ό, τι αυτό ςυνεπϊγεται για τα εργαςιακϊ τουσ δικαιώματα  

Εύναι ανϊγκη να μπει φραγμόσ ςτο νϋο εργαςιακό μεςαύωνα ςτον οπούο οδηγεύ η 

κυβϋρνηςη και το υπουργεύο Παιδεύασ τη νϋα γενιϊ μϋςω τησ μαθητεύασ. 

2. Αιτόματα πϊλησ 
 

Αγωνιζόμαςτε για αξιοπρεπό εργαςύα και ζωό με εκπαύδευςη δημόςια και ουςιαςτικό 
για όλα τα παιδιϊ. Τα αιτόματα και οι αγώνεσ μασ δεν ςτριμώχνονται ςτη 
«μνημονιακό κανονικότητα». Παραμϋνουν ςε ιςχύ όλα τα αιτόματα και οι 
διεκδικόςεισ του κλϊδου όπωσ διαμορφώθηκαν από το 16ο και 17ο υνϋδριο τησ ΟΛΜΕ 
καθώσ και τισ Γ υνελεύςεισ των ΕΛΜΕ το επτϋμβριο του  2013.  
 

Ιδιαύτερα μπροςτϊ ςτη ςυγκυρύα διεκδικούμε και απαιτούμε:  

 Να αποςυρθεύ η αντιεκπαιδευτικό πρόταςη του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο και την 

ειςαγωγό ςτα ΑΕΙ – ΤΕΙ που κατατϋθηκε ςτην Επιτροπό Μορφωτικών Τποθϋςεων 

τησ  Βουλόσ. 

  Aμεςη κατϊργηςη όλου του αντιεκπαιδευτικού θεςμικού πλαιςύου, των νόμων 

Υύλη (ΣΕΕ, Ειδ. Αγωγό κλπ), του 4186/2013 του Αρβανιτόπουλου και του 3848/2010 

τησ Διαμαντοπούλου. Όχι ςτο ςχολεύο που ςκοτώνει τη γνώςη και επιβϊλλει εφόμερη 

κατϊρτιςη και μαθητεύα, δηλαδό, την απλόρωτη και αναςφϊλιςτη εργαςύα. 

 Να αποςυρθούν οι εγκύκλιοι για Θεματικό Εβδομϊδα και Δημιουργικϋσ 

Εργαςύεσ, που προωθούν τισ αντιεκπαιδευτικϋσ αλλαγϋσ, που περιϋχονται ςτα 

πορύςματα Λιϊκου – Γαβρόγλου και την πρόταςη του Ι.Ε.Π. 

 Να μην επανϋλθει η αυτοαξιολόγηςη κι αξιολόγηςη ςχολεύων και 

εκπαιδευτικών. Κατϊργηςη όλου του αντιδραςτικού - αυταρχικού νομοθετικού 

πλαιςύου τησ αξιολόγηςησ – «αποτύμηςησ» εςωτερικόσ και εξωτερικόσ, ςχολεύων και 

εκπαιδευτικών. Όχι ςτην «αυτονομύα» των ςχολεύων. 

 Κατϊργηςη όλων των Υπ. αποφϊςεων Φύλη για τισ προώποθϋςεισ λειτουργύασ 

τμημϊτων Ο.Π. ςτα ΓΕΛ, τομϋων και ειδικοτότων ςτα ΕΠΑΛ, ξϋνων γλωςςών 

και μαθητών με Μ.Δ. 

 Πρόςθετη Διδακτικό τόριξη και Ενιςχυτικό Διδαςκαλύα ςε όλα τα ςχολεύα, με 

διοριςμούσ εκπαιδευτικών και προςλόψεισ αναπληρωτών από την αρχό τησ χρονιϊσ. 

 Κϊλυψη των εκρηκτικών αναγκών ςε υποδομϋσ, εκπαιδευτικούσ, ειδικό προςωπικό 

κλπ τησ ειδικόσ αγωγόσ. 

 



Για την ΤΕΕ με βϊςη το παραπϊνω πλαύςιο διεκδικούμε ϊμεςα την καλυτϋρευςη των 

μορφωτικών και εργαςιακών ςυνθηκών μαθητών και εκπαιδευτικών με: 

 Φραγμό ςτο νϋο εργαςιακό μεςαύωνα μϋςω μαθητεύασ. Κατϊργηςη τησ 

πρόςφατησ ρύθμιςησ για την ΣΕΕ (Δομό ΕΠΑΛ, τϋταρτο ϋτοσ μαθητεύασ – απλόρωτη 

εργαςύα για τουσ εργοδότεσ - πιςτοπούηςη, Μεταγυμναςιακϊ ΔΙΕΚ, κλπ.) και τησ 

υποχρεωτικόσ κινητικότητασ των εκπαιδευτικών ςτη «μη τυπικό» εκπαύδευςη.  

 Το να αποςυρθεύ η ρύθμιςη για τον ενδιϊμεςο χαρακτηριςμό 

παρακολουθούντων που οδηγεύ ςε νϋο κλεύςιμο τμημϊτων και πλεονϊςματα 

εκπαιδευτικών. Όχι ςε ϊμεςη ό ϋμμεςη κατϊργηςη τομϋων και ειδικοτότων ςτην 

ΣΕΕ και διώξιμο των μαθητών από το ςχολεύο. Κϊθε μαθητόσ/τρια να 

παρακολουθεύ  την ειδικότητα, που επιλϋγει, ςτο ΕΠΑΛ τησ περιοχόσ του. 

 Όλοι οι τομεύσ και οι ειδικότητεσ ςε όλα τα ΕΠΑΛ με βϊςη τισ ανϊγκεσ των 

μαθητών και όχι τησ αγορϊσ και των επιχειρηματικών ςυμφερόντων. Κατϊργηςη των 

Περιφερειακών υμβουλύων ΕΕΚ που υποτϊςςει τα ΕΠΑΛ ςτισ επιταγϋσ τησ αγορϊσ. 

Όχι ςτη διοικητικό και εκπαιδευτικό ςύνδεςη των ΕΠΑΛ με ΔΒΜ. ΕΠΑΛ 

αποκλειςτικϊ ενταγμϋνα ςτη τυπικό εκπαύδευςη.  

 Επαγγελματικϊ δικαιώματα ςτουσ τύτλουσ ςπουδών. Όχι ςτην κερδοςκοπύα των 

πιςτοποιόςεων. 

Κενϊ – διοριςμού – αναπληρωτϋσ 

 Να ςπϊςει το φρϊγμα των μηδενικών διοριςμών. Μαζικού διοριςμού 

εκπαιδευτικών από το 2017-2018 με ϊμεςη κϊλυψη όλων των κενών ςε 

αντιςτοιχύα ϋνα προσ ϋνα με τισ αποχωρόςεισ. Αποκλειςτικό κριτόριο 

διοριςςμού η ημερομηνύα λόψησ πτυχύου και η προώπηρεςύα. 

 Πλόρη εργαςιακϊ, εκπαιδευτικϊ, αςφαλιςτικϊ δικαιώματα ςτουσ 

αναπληρωτϋσ με βϊςη το υπόμνημα τησ ΟΛΜΕ. 

 Εργαςιακϊ 

 Επαναφορϊ του διδακτικού ωραρύου ςτα επύπεδα του 2013. 

 Όχι ςτην κινητικότητα, ςτισ υποχρεωτικϋσ μετακινόςεισ εκπαιδευτικών και 

ςτισ ελαςτικϋσ ςχϋςεισ εργαςύασ. Να καταργηθεύ όλο το νομοθετικό πλαύςιο 

μετακύνηςησ εκπαιδευτικών ϋξω από το δημόςιο ςχολεύο ΔΕ, ΙΕΚ, ΚΠΑ κλπ. 

 Επαναφορϊ του 3ωρου των υπευθύνων εργαςτηρύων και των επιβλεπόντων ςτισ 

ερευνητικϋσ εργαςύεσ. Όχι ςτισ αναθϋςεισ λϊςτιχο. 

 Μεύωςη του διδακτικού ωραρύου ςε ςυναδϋλφουσ με προβλόματα υγεύασ.  

 Οργανικϋσ θϋςεισ για όλουσ. 

 Ικανοπούηςη των μεταθϋςεων με βϊςη τα πραγματικϊ κενϊ κόντρα ςε 

περικοπϋσ και ευελιξύα. Κριτόρια, μόρια και διαφϊνεια ςε όλεσ τισ υπηρ. μεταβολϋσ. 

Μιςθολογικϊ 

 Όχι ςτο μιςθολόγιο - φτωχολόγιο και τουσ δημοςιoνομικούσ κόφτεσ. 

 Πραγματικϋσ αυξόςεισ ςτουσ μιςθούσ μασ. Κανϋνασ με λιγότερα από 1000€. 

Κϊλυψη των απωλειών ςτο ειςόδημα. Ϊμεςη επαναφορϊ του 13ου και 14ου 

μιςθού. Αναδρομικόσ επανυπολογιςμόσ των μιςθολογικών κλιμακύων από 

1/1/2016 χωρύσ εξαφϊνιςη του μιςθολογικου χρόνου του 2016 και 2017. 

Ϊμεςη ενςωμϊτωςη τησ προςωπικόσ διαφορϊσ ςτο μιςθό. 



 Υραγμόσ ςτην ανελϋητη φοροληςτεύα και τη λεηλαςύα του ειςοδόματόσ μασ! Καμύα 

νϋα μεύωςη του αφορολόγητου ορύου. Να επανϋλθει ςτα 12.000€ ϊμεςα. 

Αςφαλιςτικό –Συνταξιοδοτικό 

 Να ςταματόςει η διϊλυςη του αςφαλιςτικού ςυςτόματοσ, να καταργηθούν ο νόμοσ 

Κατρούγκακλου και όλοι οι αντιαςφαλιςτικού νόμοι, να επιςτραφούν ςτα ταμεύα όλα 

τα κλεμμϋνα αποθεματικϊ. Αποκλειςτικϊ δημόςιο, καθολικό ςύςτημα κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ, υγεύασ και περύθαλψησ. 

 Θεμελύωςη του ςυνταξιοδοτικού δικαιώματοσ ςτα 25 χρόνια υπηρεςύασ για 

όλουσ και χωρύσ όριο ηλικύασ.  Πλόρησ ςύνταξη ςτα 30 χρόνια. Αυξόςεισ ςτισ 

ςυντϊξεισ. Να ςταματόςει η διϊλυςη τησ επικουρικόσ αςφϊλιςησ, του μετοχικού 

ταμεύου και του εφϊπαξ. Ενςωμϊτωςη προςωπικόσ διαφορϊσ ςτην κύρια ςύνταξη. 

Γνωρύζουμε καλϊ πωσ η πϊλη του λαού ενϊντια ςτην βαρβαρότητα τησ πολιτικόσ 
κυβϋρνηςησ – ΕΕ – ΔΝΣ - κεφαλαύου ςυνδϋεται ϊμεςα με την αναγκαύα ανατροπό τησ 
αντιλαώκόσ πολιτικόσ που επϋβαλλαν τα μνημόνια. Ακύρωςη των μνημονύων, μεςοπρόθεςμων 
προγραμμϊτων, δανειακών ςυμβϊςεων και εφαρμοςτικών νόμων. Έξοδοσ από την ΕΕ, το 
ευρώ και το ΝΑΣΟ. Διαγραφό του ληςτρικού τοκογλυφικού χρϋουσ που επιβϊλλει ςτο λαό 
νϋα μαρτύρια. Ακύρωςη όλων των ιδιωτικοποιόςεων. Δεν πουλϊμε! Δεν παραχωρούμε το 
δημόςιο πλούτο!  Αποχώρηςη τησ χώρασ μασ από τουσ ιμπεριαλιςτικούσ ςχεδιαςμούσ. Μϊχη 
ενϊντια ςτο φαςιςμό, το ρατςιςμό, τον πόλεμο, τον ιμπεριαλιςμό. 

Απαιτούμε: 

 Την ανατροπό τησ πολιτικόσ των μνημονύων από κυβϋρνηςη – ΕΕ – ΔΝΤ. 

 Να μην περϊςουν τα νϋα αντιλαώκϊ μϋτρα τησ 2ησ «αξιολόγηςησ» που φϋρνουν 

νϋα φορολεηλαςύα, ιδιωτικοποιόςεισ και ξεπούλημα του δημόςιου πλούτου! 

 Υγεύα – Παιδεύα – Αςφϊλιςη και τα Κοινωνικϊ αγαθϊ ανόκουν ςτο λαό! 

 Δημοκρατικϊ και ςυνδικαλιςτικϊ δικαιώματα και ελευθερύεσ για όλουσ! Να 

ςταματόςουν τώρα όλεσ οι ςυνδικαλιςτικϋσ διώξεισ αγωνιςτών. 

 Καλοδεχούμενα τα προςφυγόπουλα ςτα ςχολεύα! Άμεςη και πλόρησ ϋνταξό και 

εγγραφό τουσ ςτα δημόςια ςχολεύα με όλεσ τισ αντιςταθμιςτικϋσ δομϋσ. 

3. Πρόγραμμα δρϊςησ 

Με την εκτύμηςη ότι, αν δεν μπορϋςουμε να ανακόψουμε την επύθεςη, κινδυνεύουμε ωσ 

εργαζόμενοι, όχι μόνο να βρεθούμε ςε δυςμενϋςτερη κατϊςταςη, αλλϊ και να δυςκολϋψουν 

οι όροι ανϊπτυξησ του κινόματοσ μασ. Αλλϊ και με την πεπούθηςη ότι μπορούμε, προτεύνουμε: 

1. (Ξεχωριςτϊ και ωσ ΨΗΦΙΣΜΑ). Η Γ.Σ. των προϋδρων να αποφαςύςει να καλϋςει τουσ 

ςυναδϋλφουσ και τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να απορρύψουν τισ εγκυκλύουσ για τη 

Θεματικό Εβδομϊδα, τισ Δημιουργικϋσ Εργαςύεσ, τουσ μη παραλοκουθούντεσ και τη 

μαθητεύα και να μην τισ εφαρμόςουν. Αποφαςύζει να παρϋχει ςυνδικαλιςτικό κϊλυψη 

ςτουσ ςυλλόγουσ και τουσ ςυναδϋλφουσ. Οι ςύλλογοι που όδη πόραν αποφϊςεισ 

υλοπούηςησ των εγκυκλύων να ςυνεδριϊςουν ξανϊ, αφού ενημερωθούν όλοι οι ςυνϊδελφοι 

για την απόφαςη του κλϊδου 

2. Παύρνουν οι ΕΛΜΕ όλα τα απαραύτητα μϋτρα οργϊνωςησ των εκπαιδευτικών (επιτροπϋσ 

αγώνα κλπ) και ενημϋρωςησ γονιών, μαθητών και τησ τοπικόσ κοινωνύασ (υλικϊ, αφύςεσ, 

ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ, εκδηλώςεισ, γρϊμματα, ςυνεντεύξεισ τύπου κλπ). Με 

οργϊνωςη και προγραμματιςμό κινητοποιόςεων αντύςτοιχο τησ περιόδου τησ 



διαθεςιμότητασ. υντονιζόμαςτε με τουσ ςυλλόγουσ των δαςκϊλων και τα υπόλοιπα 

πρωτοβϊθμια ςωματεύα για κοινϋσ Γ και δρϊςεισ προκειμϋνου να μη φτϊςουν ςτη 

Βουλό το Νϋο ςχολεύο – Λύκειο. Ορύζουμε πανελλαδικό μϋρα κινητοπούηςησ  ϊμεςα ςε 

ςυντονιςμό με ςυλλαλητόρια ςε διευθύνςεισ και περιφϋρειεσ ςτα κϋντρα των πόλεων με 

γονεύσ μαθητϋσ για τα εκρηκτικϊ προβλόματα τησ εκπαύδευςησ.  

3. Προτεύνουμε ημϋρα πανελλαδικόσ κινητοπούηςησ ενϊντια ςτη β΄ αξιολόγηςη ςε 

ςυντονιςμό με πρωτοβϊθμια ςωματεύα και ομοςπονδύεσ δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα 

ςτισ 2/3.  

4. Κινητοπούηςη με αιχμό την ελαςτικό εργαςύα και διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη ςτα τϋλη 

Υλεβϊρη. Και αμϋςωσ μετϊ πρωτοβουλύεσ ςυντονιςμού από ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ με όλα τα 

κομμϊτια τησ ελαςτικόσ εργαςύασ ςε δημόςιο και ιδιωτικό τομϋα για κλιμϊκωςη με 

πανελλαδικό μϋρα αγώνα για μόνιμη και αξιοπρεπό εργαςύα.  

5. Καλούμε τισ Γ.. των ΕΛΜΕ να κινηθούν ςτη γραμμό ςχεδιαςμού και προετοιμαςύασ 

παρατεταμϋνου, αποφαςιςτικού αγώνα αντύςτοιχου με την επύθεςη που δεχόμαςτε. 

Προτεύνουμε 24ωρο απεργιακό βόμα ςτην εκπαύδευςη ςτισ 8/3, επιδιώκοντασ να ϋχει  

πανεκπαιδευτικϊ χαρακτηριςτικϊ. Προτεύνουμε νϋεσ Γ.. και κλιμϊκωςη αμϋςωσ μετϊ 

την πρώτη 24ωρη απεργύα. Με ςυςκϋψεισ, ςυναντόςεισ και πρωτοβουλύεσ να υπϊρξει 

αγωνιςτικόσ ςυντονιςμόσ ςωματεύων και Ομοςπονδιών και να επιδιωχθεύ να 

διαμορφωθεύ κοινό πρόγραμμα δρϊςησ, μαχητικών ενεργειών και κινητοποιόςεων. 

6. Οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ με αποφϊςεισ των Γενικών υνελεύςεων τουσ χρειϊζεται ςτη Γ.. 

των προϋδρων να ςυντονιςτούν για την υλοπούηςη αυτού προγρϊμματοσ από τισ ΕΛΜΕ 

ςε πανελλαδικό επύπεδο.  

7. Καλούμαςτε όλοι, χωρύσ την βλαπτικό τακτικό τησ αναμονόσ του κινόματοσ και των 

εργαζομϋνων, που πρόςφατα δοκιμϊςτηκε και απϋτυχε, χωρύσ ανϊθεςη, να δώςουμε όλεσ 

μασ τισ δυνϊμεισ για να ξεκινόςει ο αγώνασ και να πϊρει αποφαςιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ. 

Μόνο ϋτςι εύναι δυνατό να μην περϊςουν τα νϋα βϊρβαρα μϋτρα. Μόνο ϋτςι εύναι δυνατό 

να ανατραπεύ η αντιεκπαιδευτικό, αντεργατικό, αντιλαώκό πολιτικό, ώςτε να 

προωθόςουμε τισ διεκδικόςεισ του κλϊδου μασ, που μπορούν να αλλϊξουν την 

κατϊςταςη ςτην εκπαύδευςη, ςτα ςχολεύα και ςτη ζωό μασ! 


