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Γηα ηε γεληθή πνιηηηθή θαηάζηαζε 
Ζ πξψηε Γ ηνπ θιάδνπ  πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ην ιαφ καο θαη ηνλ ηφπν.Βαδίδνπκε γηα 8ν ρξφλν κέζα ζην 
κάηη ηνπ κλεκνληαθνχ θπθιψλα. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ ςήθηζε ηνΜάε ην 4ν κλεκφλην – νδνζηξσηήξα, πνπ πξνβιέπεη κέηξα χςνπο 4,9 
δηο επξψ κέρξη ην 2021, ελψ ζην Eurogroup ηεο 15εο Ηνπλίνπ ζπκθψλεζε ζε ιηηφηεηα δηαξθείαο κέρξη ην 2060, αθνχ κε ηελ απφθαζή ηνπ 
πξνβιέπνληαη πξσηνγελή πιενλάζκαηα 3,5% κέρξη ην 2023 θαη 2% κέρξη ην 2060!  Απηά ζεκαίλνπλ κεηψζεηο ζπληάμεσλ θαηά 2,26 δηο, 
κεηψζεηο ησλ κηζζψλ ησλ πην ρακειφκηζζσλ κε πξσηνθαλή κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ, ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ρηχπεκα 
ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, μεπνχιεκα ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ, πεξηθνπέο ζηα επηδφκαηα ηέθλσλ/θηψρεηαο/ζέξκαλζεο, λέα αμηνιφγεζε 
θαη θηλεηηθφηεηα ζην Γεκφζην. Σν λέν ππεξκλεκφλην αφξηζηεο δηαξθείαο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε εθαξκνγή ηεο λέαο νηθνλνκηθήο 
δηαθπβέξλεζεο ηεο Δ.Δ, ηνπ θαζεζηψηνο ηεο δηαξθνχο επηηξνπείαο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο.  
Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ ζθίγγεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα δεζκά κε ηνπο ακεξηθαλν-ΝΑΣΟτθνχο ηκπεξηαιηζηέο. Παξαρσξεί γε θαη 
χδσξ επηηξέπνληαο ζηηο ΝΑΣΟτθέο θξεγάηεο λα πιένπλ αλελφριεηεο ζην Αηγαίν, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζέξλεηαη ζηα θηινπφιεκα ζρέδηα πνπ 
εμπθαίλνληαη απφ ηνπο ελδντκπεξηαιηζηηθνχο αληαγσληζκνχο αλάκεζα ζε ΖΠΑ – ΔΔ – Ρσζία. 
Ο ΤΡΗΕΑ απνδείρζεθε ε θαιχηεξε εθεδξεία ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ γηα ην ηζάθηζκα ησλ 
εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ, ηεο ζπλέρηζεο ησλ κλεκνλίσλ, ηεο επηηξνπείαο θαη ηεο θαηαζηνιήο.  
Ζ «δίθαηε αλάπηπμε» πνπ δηαηπκπαλίδεη ζήκεξα ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, ζηεξίδεηαη ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ κηζζψλ θαη ηνπ 
εξγαζηαθνχ θφζηνπο. To παξαπιαλεηηθφ αθήγεκα ηεο θπβέξλεζεο, πνπ εθθξάζηεθε θαη κε ηηο δειψζεηο Σζίπξα ζηε ΓΔΘ, γηα ηελ «νξηζηηθή 
έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε θαη ηα κλεκφληα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018», απνθξχπηεη επηκειψο ην θαζεζηψο επηηξνπείαο θαη εθαξκνγήο 
ζθιεξψλ αληηιατθψλ πνιηηηθψλ ζην δηελεθέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκθσλία ηεο 15εο Ηνχλε θαη φηη εάλ ν ζηφρνο ησλ πιενλαζκάησλ δελ 
εθπιεξσζεί, ζα πεξηθνπνχλ θαη’ αξρήλ νη πξνζσπηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπληάμεηο θαη ηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ! Ωζηφζν, έλα 
ηέηνην αθήγεκα «εμφδνπ απφ ηα κλεκφληα» κε λενθηιειεχζεξν πξνζαλαηνιηζκφ πξνθαιεί ακεραλία ζηε κλεκνληαθή αληηπνιίηεπζε πνπ 
απνδέρεηαη θαη ππεξεηεί ην φξακα ηνπ ΔΒ γηα κεηαηξνπή ηεο ρψξαο ζε επελδπηηθφ «παξάδεηζν», επηδηψθνληαο λα εκθαληζηεί αθφκα πην 
αδίζηαθηε ζηελ εθαξκνγή αληηιατθψλ πνιηηηθψλ. Ο Μεηζνηάθεο ζηελ νκηιία ηνπ ζηε ΓΔΘ ήηαλ ζαθέζηαηνο: «ε ρψξα ρξεηάδεηαη κηα 
επελδπηηθή έθξεμε», κε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο «θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο», κε «ιηγφηεξεο δαπάλεο», κε «κείσζε ηνπ 
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ απφ ην 29% ζην 20%» θαη «αλαζηνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ απμήζεσλ ζηνπο δεκνζίνπο 
ππαιιήινπο», κε αμηνιφγεζε ζην δεκφζην  πνπ ζα «αμηνινγεί θαη ζα επηβξαβεχεη ηνπο θαιχηεξνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη ζα αμηνπνηεί ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο» (βι. θηλεηηθφηεηα, απνιχζεηο θιπ).  
Δπηπιένλ, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ ζηα πιαίζηα ηεο γ΄ αμηνιφγεζεο, αλακέλεηαη λα πξνζζέζνπλ λέεο κλεκνληαθέο 
δεζκεχζεηο. Ο Μαθξφλ ήηαλ ζαθήο θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Αζήλα: ε θπβέξλεζε «ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηεο θαη λα 
εληζρπζνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο».Με άιια ιφγηα, πξνυπφζεζε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ρψξαο ζε «επελδπηηθφ Δι Νηνξάλην» είλαη ε ηζνπέδσζε 
ησλ ιατθψλ δηθαησκάησλ θαη ε θαηαιήζηεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Ζ θαζεκαγκέλε θνηλσλία, πνπ βιέπεη ην παξφλ ηεο λα δηαιχεηαη θαη ην 
κέιινλ ηεο λα θαηαζηξέθεηαη, δελ έρεη ηίπνηε ζεηηθφ λα πεξηκέλεη απφ απηνχο. Αθφκε θαη ε αλάπηπμε πνπ φιν ππφζρνληαη, αθνξά ηα θέξδε 
ηνπο, εθηηλάδνληαο ηελ αλεξγία θαη επηβάιινληαο ηελ εμαζιίσζε ησλ αλζξψπσλ. Δίλαη αλάγθε ην εξγαηηθφ θαη ιατθφ θίλεκα λα κπεη μαλά 
ζε ηξνρηά αληίζηαζεο θαη αγσληζηηθήο αλαζχληαμεο γηα λα αληηκεησπίζεη, λα αλαραηηίζεη θαη λα αλαηξέςεη ην λέν θχκα αληηιατθψλ 
θαη αληεξγαηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνεηνηκάδνπλ θπβέξλεζε – ΔΔ – ΓΝΣ –θεθάιαην.  

Σν Γεκφζην ζρνιείν ζην επίθεληξν ησλ λενθηιειεχζεξσλ αλαδηαξζξψζεσλ 
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο, δίλνπλ ηα ρέξηα κε ηα επηηειεία ηνπ ΟΟΑ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΒ θαη επειαχλνπλ κε ηνλ 
πην αληηδξαζηηθφ ηξφπν ζην DNA ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο! Ζ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο είρε δειψζεη πσο φιεο νη αιιαγέο θαη νη 
“παξεκβάζεηο” ζηελ εθπαίδεπζε ζα γίλνπλ “μέζα ζηο πλαίζιο ποσ επιβάλλοσν οι μνημονιακές δεζμεύζεις ηης κσβέρνηζης απένανηι ζηοσς 
δανειζηές”. Σν απηφλνκν ζρνιείν (θαηά ΟΟΑ-ΔΒ), κε «ειεπζεξία» ζηε δηαρείξηζε πφξσλ (θαη ζηελ εμεχξεζή ηνπο), ζηελ νξγάλσζε, αθφκε 
θαη ζηελ επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (θαηά Μεηζνηάθε), είλαη ε λέα ζηξαηεγηθή πνπ νδεγεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ 
ζρνιείνπ θαη ελ ηέιεη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ. Καηεγνξηνπνίεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 
βαζηθφ ηεο θξηηήξην ζα απνηεινχλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κέζσ «αληηθεηκεληθψλ εζληθψλ εμεηάζεσλ» (θαηά ΟΟΑ). Πάκθζελε θαη ρσξίο 
δηθαηψκαηα εξγαζία κε 300 επξψ, ακνξθσζηά, «επέιηθηεο θαηαξηίζεηο», δηαξθέο θπλήγη «πξνζφλησλ», απηφ είλαη ην φξακα γηα ην Νέν ρνιείν 
ηνπ ΔΒ, ηεο ΔΔ θαη φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ππεξεηνχλ απηή ηε ζηξαηεγηθή.  
Οη αλαδηαξζξψζεηο θαη νη ζεζκηθέο κεηαβνιέο, πνπ ππεξέηεζαλ φιεο νη κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη ππεξεηεί ζήκεξα ε 
θπβέξλεζε ησλ ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πεξάζνπλ νη πεξηθνπέο θαη ε ιηηφηεηα ζε θάζε επίπεδν θαη  εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. Ζ 
εθαξκνγή ηνπο ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε σξαξίνπ, αλαγθαζηηθή θηλεηηθφηεηα,απνιχζεηο (πνπ αλαραηηίζηεθαλ) , ζπξξίθλσζε ηνκέσλ, 
εηδηθνηήησλ θαη κνλάδσλ ζρνιείσλ, ΔΠΑΛ θ.ά., δειαδή ηελ βίαηε επέιαζε ζηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ, ζην δεκφζην ζρνιείν θαη 
ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην Νέν Λχθεην 
Οη εμαγγειίεο ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο γηα ην «Νέν Λχθεην» θαη ηελ εηζαγσγή ζηα Παλεπηζηήκηα δείρλνπλ φηη ε θπβέξλεζε έρεη ζηα ζθαξηά κηα 
απφ ηηο πην αληηδξαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, έλα έθηξσκα γηα ηε δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.   
Ζ ελίζρπζε ηεο ηαμηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο απφ ηελ Α΄ Λπθείνπ, ε θξνληηζηεξηνπνίεζε θαη ε επηινγή κε πνιιαπιέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ γηα 
ΑΔΗ-ΣΔΗ, ν πεξηνξηζκφο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο γεληθήο παηδείαο πνπ ηα παηδηά παίξλνπλ απφ ην ζρνιείν, ε ακθηζβήηεζε ηνπ 
παηδαγσγηθνχ ξφινπ δαζθάινπ θαη ζρνιείνπ, νη λέεο ζηξαηηέο ππεξάξηζκσλ θαη πιενλαδφλησλ ζπλαδέιθσλ, ε πιήξεο επειημία θαη 



θηλεηηθφηεηα, ε θαηάξγεζε θάζε εξγαζηαθνχ δηθαηψκαηνο, είλαη κφλν κεξηθά απφ απηά πνπ ζπλεπάγνληαη νη δηαθεξχμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ.  
πγθεθξηκέλα: 
Δπηρεηξνχλ λα  εμνζηξαθίζνπλδηά παληφο απφ ην Γεληθφ Λχθεηνηε γλψζε, πνπ απφ κφλε ηεο είλαη δχλακε γηα ην ιαφ.Αθξηβψο ηφηε πνπ νη 
καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θξίλνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ζπλζέηνπλ πξνγελέζηεξεο γλψζεηο, λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ θφζκν 
θαη ηελ θνηλσλία, αθξηβψο ηφηε – ζηε Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ – ην ππνπξγείν δηαγξάθεη γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ – κε άιιν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
θαη άιια βηβιία (θαη φρη κφλν) – ζα κπνξνχζαλ λα εκθπζήζνπλ ζηνπο καζεηέο ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη κεηψλεη δξαζηηθά ηα καζήκαηα 
απφ 18 ζηε Β΄ Λπθείνπ ζε 10 θαη απφ 15 ζηε Γ΄ Λπθείνπ ζε 7(!). Με ηελ επηινγή φισλ ησλ καζεκάησλ εθηφο απφ ηέζζεξα, ην εληαίν 
πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηαξγείηαη θαη ηα ζρνιεία νδεγνχληαη ζε αθφκε πην ηαμηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Με ηηο δηπιέο παλειιαδηθέο ή «θεληξηθά 
νξγαλσκέλεο» εμεηάζεηο θαη ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ην ππνπξγείν βνκβαξδίδεη ην Λχθεην, κεηαηξέπνληαο νπζηαζηηθά ηε Γ΄ Λπθείνπ ζε 
εμεηαζηηθή αξέλα θαη επηδξψληαο θαηαιπηηθά, βεβαίσο, θαη ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Σζαθίδεη ηε καζεηηθή εθεβεία επηβάιινληαο ηελ απφιπηε 
πεηζαξρία πνπ πξνυπνζέηεη ν απίζηεπηνο θφξηνο εξγαζίαο πνπ επσκίδνληαη νη καζεηέο θαη εμαρλψλεη ηηο φπνηεο αλάζεο έρνπλ απνκείλεη ζην 
Λχθεην (πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, αθφκε πεξίπαηνη θαη εθδξνκέο). 
«Καηαζθεπάδνπλ» έλα πην ζθιεξφ ηαμηθφ Λχθεην, θζελφ θαη απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηελ 
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε! Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζα είλαη αλειέεηε, ζπλερήοθαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο . Οη 
καζεηέο ζα πξνζθεχγνπλ ζηελ παξαπαηδεία λσξίηεξα θαη γηα πεξηζζφηεξα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Πιάη, κάιηζηα, ζηα θξνληηζηήξηα ή θαη 
κέζα ζ’ απηά ζα αλαπηπρζνχλ γξαθεία ζπγγξαθήο εξγαζηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα,ην Λχθεην αληηθαζίζηαηαη απφ ην «αέλαν θπλήγη» ησλ 
βαζκψλ κέζσ αηνκηθψλ δηαδξνκψλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο,  επειημίαο, κε πξνθαλή ηα αξλεηηθά κνξθσηηθά 
θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα ΑΔΗ απνκαθξχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηνπο πνιινχο, ελψ 
ε καζεηεία θαη ε θζελή θαηάξηηζε είλαη ην «θνζηνχκη» γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο έθεβνπο.  
Γηα ηνπο θαζεγεηέο ην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη είλαη ε απνκείσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ηνπο ξφινπ θαη ε θαηάξγεζε θάζε έλλνηαο 
εξγαζηαθνχ δηθαηψκαηνο. Πιήξεο επειημία θαη θηλεηηθφηεηα γηα φινπο. Πξνεμνθινχλ κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, απψιεηα ηνπ γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ θαη αλάγθε θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο γηα ηε δηδαζθαιία λέσλ αληηθεηκέλσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ 
είλαη ην επφκελν βήκα  θαη ζα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. Με θπληθφ θαη σκφ  ηξφπν (απφ ην πφξηζκα 
Ληάθνπ, πνπ αληηγξάθνπλ ζηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηνπ) έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, πσο γηα «φζνπο είηε δελ κπνξνχλ είηε δελ 
επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην λέν πιαίζην, ηφηε λα κεηαηαγνχλ ζε άιιεο ππεξεζίεο εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο». Γηα άιιε κηα θνξά απνδεηθλχεηαη 
πσο δελ ππάξρεη   «θαιή αμηνιφγεζε» ρσξίο ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα. 

Η Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 
Ζ καδηθή ζηξνθή ζην ζχζηεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ) θαη ηεο καζεηείαο, ζηα πιαίζηα ησλ επηηαγψλ ηεο ΔΔ, 
είλαη ην κέιινλ πνπ επηθπιάζζεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 16άξεδσλ. Απηφ δείρλεη ε ζεζκηθή ελνπνίεζε ζε πνιηηηθφ θαη 
δηνηθεηηθφ επίπεδν ηνπ ΔΠΑΛ κε φιεο ηηο δνκέο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (ΟΑΔΓ, ΔΚ, ΗΔΚ θιπ), γηα ηελ 
θαιχηεξε πξνψζεζε ηεο καζεηείαο. Όζν θαη αλ δηαηπκπαλίδεη ε θπβέξλεζε πσο εληζρχεη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα νδεγεί ηα ΔΠΑΛ ζε ζπξξίθλσζε, θιείλνληαο νιηγνκειή ηκήκαηα ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο, ελψ κεηαθηλεί ηνπο καζεηέο ζε άιιν 
ζρνιείν ή άιιε εηδηθφηεηα, ζηεξψληαο ηνπο ην ζηνηρεηψδεο δηθαίσκα  λα παξαθνινπζνχλ ζην ζρνιείν ηνπο ηνλ ηνκέα θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ 
επηζπκνχλ, νδεγψληαο ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Οη ειεθηξνληθέο εγγξαθέο, σο ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ ησλ «κε 
παξαθνινπζνχλησλ», ηεο ζπξξίθλσζεο, ζπγρψλεπζεο, θαηάξγεζεο ηκεκάησλ, ηνκέσλ, εηδηθνηήησλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έξρνληαη λα 
ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ κεηάιιαμε ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε καδηθή θαη θηελή θαηάξηηζε, ρσξίο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 
γηα ηνπο καζεηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηψηεο ηεο «καζεηείαο». Ζ θπβέξλεζε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο έρεη ήδε αλαγνξεχζεη 
ηηο επηρεηξήζεηο σο «εθπαηδεπηηθέο δνκέο» ζηα πιαίζηα ηεο καζεηείαο.  
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο καζεηείαο, ην ππνπξγείν Παηδείαο πξννξίδεη λα παξαδψζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεηψλ βνξά ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο σο ην επέιηθην θαη πην επηζθαιέο θαη ρσξίο δηθαηψκαηα εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζε εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ ζπκίδνπλ γαιέξα Ζ 
ακνηβή κε βάζε ην 75% ηνπ ππφ-θαηψηαηνπ κηζζνχ θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο  β΄αμηνιφγεζεο γηα ηελ είζνδν ησλ λέσλ ζηελ εξγαζία. 
Δίλαη αλάγθε λα κπεη θξαγκφο ζην λέν καζεζηαθφ θαη εξγαζηαθφ κεζαίσλα ζηνλ νπνίν νδεγεί ε θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο ηε λέα 
γεληά κέζσ ηεο καζεηείαο. Παξάιιεια πξννξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ζπληνληζηέο – επφπηεο, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζνχλ θαη ππνηίζεηαη 
ζα επηβιέπνπλ θαη ζα ειέγρνπλ ηελ εξγνδνζία! Με ηνλ ηξφπν απηφ απνκαθξχλεη  αθφκε κεγαιχηεξν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ηππηθή 
εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο θηλεηηθφηεηαο πξνο ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ηελ Καηάξηηζε κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηα 
εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα (π.ρ ΓΗΔΚ). 

Η νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
Βαδίδνληαο ζηα νθηψ ρξφληα κέζα ζηελ έξεκν ησλ κλεκνλίσλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε δξακαηηθέο κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο 
ηνπο πνπ θηάλνπλ αθφκα θαη ζην 40%. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ κε ην λέν «εληαίν κηζζνιφγην» απφ ηηο αξρέο ηνπ 2016 επηβάιιεη γηα κηα 
αθφκα θνξά ηε θηψρεηα δηάξθεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηαηεξεί ην θαζεζηψο ηεο θαζήισζεο θαη ηνπ παγψκαηνο ζηνπο κηζζνχο, 
ελαξκνληδφκελε κε ην επξσπατθφ δφγκα «καμία μονομερής ενέργεια». Σαπηφρξνλα κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ απφ 
ηηο αξρέο ηνπ 2017 θαη ηνπ λένπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ έξρνληαη θαη λέεο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
Ζ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο επί ησλ εκεξψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ, βαδίδνληαο ζηα ρλάξηα ησλ πξνθαηφρσλ ηεο, επηβάιιεη κέηξα κλεκνληαθήο 
θνπήο θαη έκπλεπζεο γηα λα «πεξηνξίζεη» ηα δξακαηηθά θελά πνπ παξάγεη ην θαζεζηψο ηεο δηαξθνχο αδηνξηζηίαο. Πέξα απφ ηελ αχμεζε ηνπ 
σξαξίνπ ε νπνία παξακέλεη, ην ππνπξγείν Παηδείαο, εθαξκφδεη θάζε είδνπο κέηξα (ππεχζπλνη εξγαζηεξίσλ, αχμεζε καζεηψλ ζηα ηκήκαηα 
θιπ) πνπ βάιινπλ επζέσο ελάληηα ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη θαηαθηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη ηείλεη λα γίλεη «θαλνληθφηεηα» ε 
κεηαθίλεζε θαη ε πεξηπιάλεζε ελφο πνιχ κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δχν, ηξία ή αθφκα θαη πέληε ζρνιεία γηα λα θαιπθζεί ην 
πνιχπαζν σξάξηφ ηνπο. 
Σελ ίδηα ζηηγκή νη απαηειέο θαη δεκαγσγηθέο θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο πεξί «20.000 μονίμων διοριζμών» γίλνληαη θχιιν θαη θηεξφ. Οη 
ζηξαηηέο ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θάζε ρξφλν βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο εξγαζηαθήο νκεξίαο, αλαπιεξψλνληαο επί ηεο νπζίαο 
«ηνπο εαπηνχο ηνπο» απνηεινχλ κφληκν θαηλφκελν. Οη άζιηεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη δηαβίσζεο ησλ αλαπιεξσηψλ, αιιά θαη ησλ κφληκσλ 
εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ θάζε ρξφλν ζηηο εζραηηέο ηεο ρψξαο καθξηά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απ’ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο είλαη έλα δείγκα 
ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ.  
Ζ πνιηηηθή ησλ κεδεληθψλ κφληκσλ δηνξηζκψλ, ε ρξφληα ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ε επζπγξάκκηζε ησλ θπβεξλήζεσλ κε ηηο αληηιατθέο 
ληηξεθηίβεο Δ.Δ.-ΓΝΣ-ΟΟΑ θέξλεη ηελ Γεκφζηα Δθπαίδεπζε ζε πιήξεο αδηέμνδν θαη θαηαξξίπηεη ηελ πιαζκαηηθή εηθφλα ηνπ Τπνπξγείνπ φηη 
φια έγηλαλ ζηελ ψξα ηνπο, ζηε κλεκνληαθή «θαλνληθφηεηα». Οη επηινγέο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο ππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 



δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηνπ πεξίθεκνπ δεκνζηνλνκηθνχ “θφθηε”. Ο αληηαζθαιηζηηθφο λφκνο «Καηξνχγθαινπ» νδεγεί ρηιηάδεο 
ζπλαδέιθνπο ζε λέα εξγαζηαθή νκεξία θαηαδηθάδνληάο ηνπο ζηε δνπιεηά κέρξη ηα 67 ρξφληα. Ωο Δθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δνχκε θαη λα 
εξγαδφκαζηε κε αμηνπξέπεηα. Οθείινπκε λα επαλαθέξνπκε ζην πξνζθήλην ησλ αγσληζηηθψλ δηεθδηθήζεψλ καο ηηο πξαγκαηηθέο 
απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, ηε ζηαζεξή θαη κφληκε εξγαζία γηα φινπο. Η ππφζεζε απηή καο αθνξά φινπο. 

Μπνξνχκε λα πάκε αιιηψο 
Δίλαη γεγνλφο φηη νη απηαπάηεο θαη ηα θάιπηθα νξάκαηα, πνπ ζθφξπηζε ν ΤΡΗΕΑ δπζθεκίδνληαο ηελ Αξηζηεξά,έρνπλ σο πην ηξαγηθή ζπλέπεηα 
ηελ παξαιπηηθή επίδξαζε ζην εξγαηηθφ θαη ιατθφ θίλεκα. ήκεξα ν ΤΡΗΕΑ απφ θπβεξλεηηθνχο ζψθνπο ππεξεηεί κε φκνην θαη απαξάιιαρην 
ηξφπν ηελ πνιηηηθή ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηκπεξηαιηζηψλ δαλεηζηψλ. Γελ δηζηάδεη κάιηζηα λα αλαπαξαγάγεη ηελ ίδηα ηξνκνθξαηηθή 
πξνπαγάλδα ηνπ αζηηθνχ κπινθ γηα ην ελδερφκελν εμφδνπ απφ ηελ ΔΔ. Ζ ζθνδξφηεηα ηεο επίζεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε έρεη ζπείξεη ηελ 
απνγνήηεπζε.ηνλ θφζκν ηνπ αγψλα είλαη δηάρπηε ε αγσλία γηα ην πψο θηάζακε εδψ θαη αλ κπνξνχκε λα πάκε αιιηψο. 
Γελ ρσξάεη ακθηβνιία φηη ην εξγαηηθφ θαη ιατθφ θίλεκα βξίζθεηαη ζε κηα πεξίνδν παξαηεηακέλεο θξίζεο θαη ππνρψξεζεο. Παξάιιεια, νη 
δπλάκεηο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο επηρεηξνχλ λα ην θαζειψζνπλ ζηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο ησλ κλεκνλίσλ θαη λα ην ζχξνπλ ζηα 
ηξαπέδηα ησλ «θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ» καδί κε ηνλ ΔΒ θαη ηελ εξγνδνζία. Έρνπλ φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλππνιεςία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 
θηλήκαηνο, αθνχ επηιέγνπλ λα ππεξεηνχλ ηηο εθαξκνδφκελεο αληηιατθέο, αληηεθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. 
Απηή ε θαηάζηαζε νχηε καο αξκφδεη νχηε είλαη αλεθηή! Δίλαη δσηηθή αλάγθε λα αλαζπγθξνηήζνπκε αγσληζηηθά θαη λα εληζρχζνπκε ηα 
ζσκαηεία καο θαη ηηο ζπιινγηθέο καο δηαδηθαζίεο. Βαζηθή καο επηδίσμε είλαη ε αλαδσνγφλεζε ησλ ΔΛΜΔ, ε αγσληζηηθή αλάηαζε ησλ 
Γεληθψλ καο πλειεχζεσλ, ν πξαγκαηηθφο ζπληνληζκφο ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξεί ν θιάδνο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε Οκνζπνλδία καο  λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ φπιν αληίζηαζεο θαη δηεθδίθεζεοησλ άκεζσλ, δσηηθψλ, αιιά 
θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ αηηεκάησλ καο, γηα αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο - ΔΔ - ΓΝΣ - θεθαιαίνπ. 
Οχηε βήκα πίζσ απφ ηηο δηεθδηθήζεηο καο!  Πηάλνπκε ην λήκα απφ ηνπο κεγάινπο αγψλεο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ έβαιαλ ζθξαγίδα αλάζρεζεο 
θαη αλαθνπήο ζηε ζπληεξεηηθή αλαδηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο παηδείαο. Οη αγψλεο πνπ πξνηείλνπκε ζα είλαη γέλλεκα ησλ Γ.., ηεο νξγάλσζεο 
κε επηηξνπέο αγψλα θαη ζα δεζνχλ κε ηηο αγσλίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο λέαο γεληάο θαη ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο. πκβάιινπκε ζηε 
δηακφξθσζε, ελφο επξχηεξνπ κνξθσηηθνχ θηλήκαηνο γηα ην εληαίν δεκφζην δσξεάλ ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά θαη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
Τπεξαζπηδφκαζηε ην ζρνιείν σο δεκφζην αγαζφ θαη φρη σο εξγαιείν ηνπ θεθαιαίνπ.Αληηηαζζφκαζηε ζηελ πξάμε ζην ξαηζηζκφ θαη ην 
θαζηζκφ. Σνικάκε λα αλακεηξεζνχκε κε ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο καο. 

Αηηήκαηα πάιεο 
Παιεχνπκε γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηδξαζηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ε θπβέξλεζε ζηα πιαίζηα ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ ΔΔ-ΓΝΣ-ΟΟΑ-
ΔΒ.  Αγσληδφκαζηε γηα αμηνπξεπή εξγαζία θαη δσή – εθπαίδεπζε δεκφζηα θαη νπζηαζηηθή γηα φια ηα παηδηά. Σα αηηήκαηα θαη νη αγψλεο καο 
δελ ζηξηκψρλνληαη ζηε «κλεκνληαθή θαλνληθφηεηα». Παξακέλνπλ ζε ηζρχ φια ηα αηηήκαηα θαη νη δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ φπσο 
δηακνξθψζεθαλ απφ ην 16ν πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ, ςεθίζηεθαλ απφ ηηο Γ πλειεχζεηο ησλ ΔΛΜΔ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ  2013 απφ ρηιηάδεο 
εθπαηδεπηηθνχο, επηβεβαηψζεθαλ ζην 17ν πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ.  
ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. Να κελ αλερηνχκε ζην 21ν αηψλα ε παηδεία ησλ παηδηψλ καο λα γπξίζεη ρξφληα πίζσ, ελψ κπνξνχλ λα 
έρνπλ νιφπιεπξε κφξθσζε. Να παιέςνπκε γηα: 

 Να κελ θαηαηεζεί ην λνκνζρέδην Γαβξφγινπ γηα ην «Νέν Λχθεην». 

 Ρηδηθή αχμεζε ηεο ρξεκαηφδνηεζεο γηα ηελ παηδεία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. ρνιεία ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο θάζε 
καζεηή. Μαδηθνί δηνξηζκνί κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 ρνιείν πνπ κνξθψλεη θαη απειεπζεξψλεη ηε λέα γεληά. Όρη ζηελ ηππνπνηεκέλε θαη απνζπαζκαηηθή γλψζε, ηελ παπαγαιία, ηνλ 
εγθισβηζκφ ζε θαηαξηίζεηο θαη δεμηφηεηεο κηαο ρξήζεο. Όρη ζηε δηάρπζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηππνπνηεκέλεο «δξάζεηο». Όρη ζηε καζεηεία-θηελή εξγαζία. 

 Να κελ αλερζνχκε  ε κηζή δσή- κηζή δνπιεηά  ρσξίο δηθαηψκαηα λα είλαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο. 

 Δληαίν, δεκφζην, δσξεάλ 12ρξνλν ζρνιείν κε δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή γηα φια ηα παηδηά ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

 Αλαηξνπή φινπ ηνπ πιαηζίνπ ηεο αμηνιφγεζεο, εζσηεξηθήο - εμσηεξηθήο θαη απηναμηνιφγεζεο πνπ αλνίγεη ην δξφκν ζε απνιχζεηο, βα-
ζαίλεη ηε θηψρεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νδεγεί ηα ζρνιεία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζην θιείζηκν. Όρη ζηε κηζζνινγηθή θαζήισζε 
κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο. Παηδαγσγηθή ειεπζεξία ζρνιείν. Πεξηνδηθή επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ! 

 Όρη ζηελ απηνλνκία θαη απνθέληξσζε ησλ ζρνιείσλ. 

 Κακηά ζπγρψλεπζε - θαηάξγεζε ζρνιείνπ. Να αλνίμνπλ φια ηα ζρνιεία πνπ έθιεηζαλ!  

 20 καζεηέο ζην ηκήκα, 15 ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη 10 καζεηέο αλά θαζεγεηή ζηα εξγαζηήξηα! Αλαηξνπή ησλ Τ.Α. γηα ηε ζπγθξφηεζε 
ηκεκάησλ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ΔΠΑΛ, Ο.Π ζηα ΓΔΛ, γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ μελφγισζζσλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ παηδηψλ κε 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο/ΔΑΔ.  

 Πξφζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε θαη Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία ζε φια ηα ζρνιεία, κε δηνξηζκνχο εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζιήςεηο 
αλαπιεξσηψλ απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. 

 Κάιπςε ησλ εθξεθηηθψλ αλαγθψλ ζε ππνδνκέο, εθπαηδεπηηθνχο, εηδηθφ πξνζσπηθφ θιπ ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

 Πιήξε έληαμε ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζηελ πξσηλή δψλε ζηα ζρνιεία κε φιεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο. Καηάξγεζε ησλ ΓΗΔΠ. 

 Αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην 5% ηνπ ΑΔΠ ή ην 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Έθηαθηε επηρνξήγεζε ηψξα γηα ηελ 
νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ ησλ ζρνιείσλ, γηα ηε ζίηηζε, αζθάιηζε - πγεία ησλ καζεηψλ καο! 

Πην εηδηθά γηα ηε ΣΔΔ 

 Να ζηακαηήζεη ε ππνλφκεπζε ησλ ΔΠΑΛ θαη ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (θιείζηκν νιηγνκειψλ ηκεκάησλ, πξφσξνο 
ραξαθηεξηζκφο θνίηεζεο, καζεηεία). 

 Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε εληαγκέλε ζην δεκφζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη εμ νινθιήξνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ! Όρη ζηελ θεξδνζθνπία ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ην ρηχπεκα ησλ εξγαζηαθψλ 
δηθαησκάησλ! 

 Να κπεη θξαγκφο ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο καζεηείαο θαη ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 
σο εθπαηδεπηηθέο δνκέο. Φξαγκφο ζην λέν εξγαζηαθφ κεζαίσλα κέζσ καζεηείαο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζηε «κε ηππηθή» εθπαίδεπζε. 



 Να απνζπξζεί ε ξχζκηζε γηα ηνλ ελδηάκεζν ραξαθηεξηζκφ παξαθνινπζνχλησλ πνπ νδεγεί ζε λέν θιείζηκν ηκεκάησλ θαη 
πιενλάζκαηα εθπαηδεπηηθψλ. Να απνζπξζεί άκεζα ην λέν ζχζηεκα εγγξαθψλ, πνπ ζπληειεί επηπιένλ ζηα κέηξα ζπξξίθλσζεο ηνπ 
ΔΠΑΛ. Όρη ζε άκεζε ή έκκεζε θαηάξγεζε ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηελ ΣΔΔ θαη δηψμηκν ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν. Κάζε καζεηήο 
λα έρεη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγεη ζην ΔΠΑΛ ηεο πεξηνρήο ηνπ. 

 Όινη νη ηνκείο θαη νη εηδηθφηεηεο ζε φια ηα ΔΠΑΛ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη φρη ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ζπκθεξφλησλ. Καηάξγεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ ΔΔΚ πνπ ππνηάζζεη ηα ΔΠΑΛ ζηηο επηηαγέο ηεο αγνξάο. Όρη ζηε 
δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ζχλδεζε ησλ ΔΠΑΛ κε ΓΒΜ. ΔΠΑΛ απνθιεηζηηθά εληαγκέλα ζηε ηππηθή εθπαίδεπζε.  

 Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. Όρη ζηελ θεξδνζθνπία ησλ πηζηνπνηήζεσλ. 
 
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΑ 

 Όρη ζην κηζζνιφγην - θησρνιφγην θαη ηνπο δεκνζηoλνκηθνχο θφθηεο. 

 Πξαγκαηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο καο. Καλέλαο εξγαδφκελνο κε ιηγφηεξα απφ 1000€. Κάιπςε ησλ απσιεηψλ ζην εηζφδεκα. 
Άκεζε επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ. Αλαδξνκηθφο επαλππνινγηζκφο ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ απφ 1/1/2016 ρσξίο 
εμαθάληζε ηνπ κηζζνινγηθνχ ρξφλνπ ηνπ 2016 θαη 2017. Άκεζε ελζσκάησζε ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζην κηζζφ. 

 Φξαγκφο ζηελ αλειέεηε θνξνιεζηεία θαη ηε ιεειαζία ηνπ εηζνδήκαηφο καο! Κακία λέα κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ. Να 
επαλέιζεη ζηα 12.000€ ηψξα. 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ–ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟ 

 Γελλαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ καο ηακείσλ. Να επηζηξαθνχλ ζηα ηακεία φια ηα θιεκκέλα απνζεκαηηθά. Αλαηξνπή 
ηνπ λ. Καηξνχγθαινπ θαη φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ. Θεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ζηα 25 ρξφληα ππεξεζίαο. 
χληαμε κε 30 ρξφληα δνπιεηάο ρσξίο φξην ειηθίαο. Απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο θαη ηα επηθνπξηθά ηακεία. Να ζηακαηήζεη ε δηάιπζε ηεο 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηνπ κεηνρηθνχ ηακείνπ θαη ηεο κείσζεο ηνπ εθάπαμ. Δλζσκάησζε ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηελ θχξηα 
ζχληαμε.  

 Οχηε έλα επξψ απφ ηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία γηα ηηο δφζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΚΣ!  

 Απνθιεηζηηθά δεκφζην& δσξεάλ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πγείαο θαη πεξίζαιςεο γηα φινπο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ 
Με επίθεληξν: Α) Να κελ θαηαηεζεί ζρέδην λφκνπ κε βάζε ηηο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην Νέν Λχθεην. Κακηά 
ζπκκεηνρή ηεο ΟΛΜΔ ζε ηέηνην δηάινγν. Β) Σελ απφθξνπζε ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ζηα ΔΠΑΛ (νιηγνκειή – 
καζεηεία). Γ) Σελ απαίηεζε γηα άκεζνπο καδηθνχο δηνξηζκνχο. Γ)Σελ απαίηεζή καο γηα αμηνβίσηε δσή απ’ ην κηζζφ 
καο θαη κε άκεζνπο ζηφρνπο α) ην «μεπάγσκα» ησλ ΜΚ, β) ηελ επηζηξνθή ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ, γ) ζχληαμε κε 
ηξηάληα ρξφληα δνπιεηάο ρσξίο φξην ειηθίαο. Δ) Σελ επαλαθνξά ηνπ σξαξίνπ ζηα πξν ηνπ ’13 επίπεδα 
Αλαπηχζζνπκε παξαηεηακέλεο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα ελαιιάζζνληαη ζηηο κνξθέο (ζπιιαιεηήξηα, 
εθδειψζεηο κε γνλείο θαη καζεηέο, απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο). Άκεζα πξνηείλνπκε: 

1) Κακπάληα ελεκεξψζεσλ ζηα ζρνιεία κε επζχλε ησλ ΔΛΜΔ θαη ηνπ Γ ηεο ΟΛΜΔ γηα ηηο εμαγγειίεο ηεο 
θπβέξλεζεο γηα ην λέν ιχθεην, αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 

2) Αλάξηεζε παλφ ζε θάζε ζρνιείν, κε επζχλε ησλ ΔΛΜΔ, πνπ λα θαηαδεηθλχεη ηελ αληίζεζε ηνπ θιάδνπ ζηηο 
εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο. 

3) Κακπάληα ελεκέξσζεο κε ζπγθεληξψζεηο θαη εθδειψζεηο, ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γηα ηνπο 
ζηφρνπο ηνπ λένπ ιπθείνπ πνπ εμάγγεηιε ε θπβέξλεζε 

4) Απνηξέπνπκε θάζε απφπεηξα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιενλάδνπζεο ψξεο γηα λα θαιπθζνχλ ψξεο ζε παξάιιειε 
ζηήξημε θαη εηδηθή αγσγή ζε ΓΗΔΠ θιπ 

5) Μπινθάξηζκα αμηνιφγεζεο/απηναμηνιφγεζεο. Απεξγία – Απνρή απφ θάζε δηαδηθαζία. 
6) Απεξγηαθφ βήκα κέζα ζηνλ Οθηψβξε (24σξε ή 48σξε) κε λέεο Γεληθέο πλειεχζεηο γηα 

πξνγξακκαηηζκφ λέσλ πνιχκνξθσλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη απεξγηαθή 
θηλεηνπνίεζε. 

7) Άκεζε πξνθήξπμε απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζε θάζε πεξίπησζε αλαθνίλσζεο θαη πξνζπάζεηαο 
εθαξκνγήο ησλ κλεκνληαθψλ αληηεθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ (αχμεζε σξαξίνπ, αχμεζε καζεηψλ αλά 
ηκήκα, λέν ιχθεην, ΔΠΑΛ θαη ηκήκαηα, αμηνιφγεζε θιπ). 

8) πκκεηέρνπκε θαη ζπκβάιινπκε ζε παλεξγαηηθφ, αγσληζηηθφ, απεξγηαθφ ζπληνληζκφ γηα ηελ αλαηξνπή 
ησλ αληεξγαηηθψλ θαη αληηιατθψλ πνιηηηθψλ, κε πξψην βήκα ην ζπληνληζκφ κε ηνπο δαζθάινπο. 

9) Δηδηθά κέηξα ελίζρπζεο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο ΔΛΜΔ ησλ ειαζηηθά 
εξγαδφκελσλ ζπλαδέιθσλ, φπσο θακπάληα εγγξαθήο, κείσζε ζπλδξνκήο ζε 10 επξψ, επηηξνπέο ζηα 
πιαίζηα ησλ ΔΛΜΔ θιπ. Αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε γηα πιήξε δηθαηψκαηα εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά, 
εθπαηδεπηηθά. 

10) Ζ εμέιημε ηνπ αγψλα ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηηο Γ. 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ, 24/9/2017 


