
Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ  

Α΄ Αχαΐασ, μζλοσ τθσ Α.Ε.Κ. για Παρζμβαςθςτθ Δυτ. Ελλάδα και των Παρεμβάςεων Δ.Ε. 

Η ειςιγθςθ των Παρεμβάςεων Δ.Ε. ςτισ Γ.. των ΕΛΜΕ 

Όλοι ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ των ΕΛΜΕ 

Οι Παρεμβάςεισ καλοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ να πάρουν μζροσ ςτισ Συνελεφςεισ των ΕΛΜΕ και να 

καταψηφίςουν την ειςήγηςη – κοροϊδία  του ΔΣ τησ ΟΛΜΕ. Να ανατρζψουν τη ςυναίνεςη και την υποταγή τησ 

ΟΛΜΕ ςτην αντιλαϊκή - αντιεκπαιδευτική πολιτική τησ κυβζρνηςησ. Να ςυμβάλλουν για να αποφαςίςουμε 

αγωνιςτικό πρόγραμμα διεκδικήςεων και να το προωθήςουμε με το ςυντονιςμό των ίδιων των ΕΛΜΕ. 

Σο δθμόςιο ςχολείο και οι εκπαιδευτικοί ςτο κατώφλι νζων ςαρωτικών αλλαγών 

Σο δθμόςιο ςχολείο, οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί ςυνεχίηουν να βομβαρδίηονται από κυβζρνθςθ – ΕΕ – ΟΟΑ με 

μια ςειρά αντιεκπαιδευτικά μζτρα. Ακρωτθριαςμόσ του Λυκείου και μετατροπι του ςε εξεταςτικό κζντρο ενϊ 

πολλοί μακθτζσ  «ςπρϊχνονται» ςτθν άτυπθ εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθ μακθτεία. Προςοντολόγιο για 

υπόςχεςθ διοριςμϊν με τακτικι «διαίρει και βαςίλευε» για τουσ αναπλθρωτζσ και υπονόμευςθ του αγϊνα για 

μαηικοφσ διοριςμοφσ.  Η κουλτοφρα τθσ αξιολόγθςθσ γίνεται ςτρατθγικόσ ςτόχοσ και ο αντιδραςτικόσ 

νόμοσ 4547/18 αρχίηει να υλοποιείται. τθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, τα πτυχία γίνονται μπάτςελορ, τα 

μεταπτυχιακά επί πλθρωμι αυξάνονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα αμφιςβθτοφνται ςυνεχώσ. Σθν ίδια 

ςτιγμι τα ςχολεία λειτουργοφν χειρότερα από κάκε χρονιά ωσ αποτζλεςμα τθσ πολιτικισ των περικοπϊν που 

οδθγεί μαηικά ςε ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων, χιλιάδεσ κενά, μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν, μθ 

ζγκριςθ  των «ολιγομελϊν» και 28αρια τμιματα. τόχοσ του «μεταμνθμονιακοφ ςχολείου» είναι ο φτθνόσ και 

υποταγμζνοσ εργαηόμενοσ, για αυτό κζλουν τουσ εκπαιδευτικοφσ διεκπεραιωτζσ φλθσ και υποδαυλίηουν εμφφλιουσ 

(ςφγκρουςθ ειδικοτιτων, διαιρζςεισ των αναπλθρωτϊν, ανταγωνιςμό ςχολείων, κατθγοριοποίθςθ εκπαιδευτικϊν, 

κ.ά.). Όςο περιςςότερο θ κυβζρνθςθ και το κράτοσ περικόπτουν τισ εκπαιδευτικζσ δαπάνεσ, τόςο φζρνουν 

«φιλάνκρωπουσ» χορθγοφσ - ιδιϊτεσ μζςα ςτα ςχολεία. 

Νζα κανονικότθτα ονομάηουν τθ ςυνζχιςθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ 

Σθν ίδια ςτιγμι θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υλοποιεί τισ αντιδραςτικζσ μεταρρυκμίςεισ πιςτι ςτα δεςμά του 

Ευρωπαϊκοφ υμφϊνου τακερότθτασ, τθσ ΕΕ, του ΟΟΑ  και του ΝΑΣΟ. Η νζα κανονικότθτα περιγράφεται 

με ανεργία, μιςκοφσ και ςυντάξεισ πείνασ, χωρίσ 13ο και 14ο μιςκό για το δθμόςιο τομζα, με ΕΝΦΙΑ, χαράτςια 

και ςυνεχι μείωςθ του αφορολόγθτου ορίου, απλιρωτθ και ελαςτικι εργαςία, με μετανάςτευςθ για τουσ 

νζουσ, ιδιωτικοποιιςεισ και ξεποφλθμα του δθμόςιου πλοφτου, πλειςτθριαςμοφσ κατοικίασ-λαϊκισ περιουςίασ, 

χρζθ, παιδεία και υγεία για λίγουσ. Απαιτεί αιματθρά πλεονάςματα και να ηοφμε από τα ψίχουλα που κα πζφτουν 

από το τραπζηι. Όμωσ δε βάηει ποτζ ςε διαπραγμάτευςθ τθ ςυνεχι μείωςθ τθσ φορολογίασ των επιχειριςεων, τθν 

απαλλαγι εργοδοτϊν από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, τθ γιγαντιαία αφξθςθ των πολεμικών δαπανών και τθ 

δθμιουργία νζων βάςεων ςτα πλαίςια των πολεμικών ςχεδιαςμών του ΝΑΣΟ ςτθν περιοχι. Οι ιμπεριαλιςτικοί 

ςχεδιαςμοί φζρνουν όλο και πιο κοντά επειςόδια πολζμου και ςτρατιζσ εξακλιωμζνων προςφφγων και 

μεταναςτϊν. Μαηί με τισ ρατςιςτικζσ πολιτικζσ κυβζρνθςθσ – ΕΕ λιπαίνουν ξενοφοβία, ρατςιςμό και φαςιςμό. ε 

αυτι τθν «κανονικότθτα», ςυναινοφν και ΝΔ – ΠΑΟΚ/ΚΙΝΑΛ – Λεβζντθσ, Χ-Α και μασ καλοφν να τθ ςυνθκίςουμε. 



Ειςιγθςθ – πρόκλθςθ τθσ ΟΛΜΕ 

ε μια τζτοια κατάςταςθ, θ πρόταςθ που κατακζτει θ ΟΛΜΕ ςτισ Γ.. για τα αιτιματα και το πρόγραμμα δράςθσ 

μόνο κυμθδία μπορεί να προκαλζςει. Όλο το προθγοφμενο διάςτθμα, θ πλειοψθφία των επτά (ΔΑΚΕ, ΤΝΕΚ, ΠΕΚ) 

ςτο Δ τθσ ΟΛΜΕ απζρριπταν κάκε κατονομαςία τθσ κυβζρνθςθσ ωσ υπεφκυνθσ τθσ αντιεκπαιδευτικισ επίκεςθσ 

κακϊσ και αιτιματα – διεκδικιςεισ και ςχεδιαςμό μορφϊν πάλθσ αντίςτοιχων του μεγζκουσ αυτισ τθσ επίκεςθσ. 

Ροκάνιςαν το χρόνο με ςυνεδριάςεισ επί ςυνεδριάςεων για τθ διαμόρφωςθ ειςιγθςθσ, μία και κάκε βδομάδα από 

τότε που άνοιξαν τα ςχολεία. Ψιφιςαν ειςιγθςθ (ΔΑΚΕ - ΤΝΕΚ) όταν πλζον μίλθςε θ γνωςτι ΑΔΕΔΤ, δθλϊνοντασ 

τθ ςυμφωνία τουσ ςε μία πρόταςθ για 24ωρθ πανεργατικι απεργία, με αναμονι απόφαςθσ τθσ ΓΕΕ! Ποτζ άλλοτε 

δεν υπιρξε τόςο μεγάλθ ςφμπνοια ςτάςθσ των τριϊν δυνάμεων ςτθν ςυγκάλυψθ των μνθμονιακϊν κομμάτων τουσ 

και ςτθν ακφρωςθ τελικά του ρόλου τθσ Ομοςπονδίασ. 

Η ειςιγθςθ ζχει αιτιματα ςαφϊσ υποβακμιςμζνα που αφινουν τον κλάδο χωρίσ διεκδικιςεισ. Απουςιάηουν 

αιτιματα ενάντια ςτθν πρόταςθ Γαβρόγλου για το νζο Λφκειο, ςτο προςοντολόγιο για τουσ διοριςμοφσ, ςτθν 

αξιολόγθςθ – αυτοαξιολόγθςθ ι για τουσ μιςκοφσ των νεότερων ςυναδζλφων που ζχουν κατακρεουργθκεί.   

Σο πρόγραμμα δράςθσ είναι ανφπαρκτο. Προτείνει μια 24ωρθ απεργία τθσ ΑΔΕΔΤ, που δεν αποφαςίηουμε εμείσ 

και το αν κα αποφαςιςτεί εξαρτάται από τθ ΓΕ, που αρνείται!! ενϊ ηθτάει από τον κλάδο να δϊςει ςτο Δ τθσ 

ΟΛΜΕ τθν εν λευκϊ εξουςιοδότθςθ για κθρφξθ 24ωρθσ απεργίασ αρχζσ Δεκζμβρθ! 

Όςο για τθν εκτίμθςθ «ποιοσ φταίει» - «ποιον ζχουμε απζναντι»: δεν ζχει οφτε μια αναφορά για τισ ευκφνεσ όλων 

των κυβερνιςεων και τθσ ςθμερινισ, κακϊσ και τθσ Ε.Ε. Απουςιάηουν αιτιματα όπωσ ανατροπι τθσ πολιτικισ 

Κυβζρνθςθσ – ΕΕ – ΟΟΑ, τθσ κατάργθςθσ των μνθμονίων, τθσ κατάργθςθσ του ςυμφϊνου ςτακερότθτασ κ.ά. που 

ζχουν ψθφιςτεί από Γ.. και υνζδρια του κλάδου. 

Ευκφνεσ για αυτι τθν κατάςταςθ ςτθν ΟΛΜΕ ζχει και το ΠΑΜΕ που αντιμετωπίηει τον αγωνιςτικό ςχεδιαςμό 

επετειακά ςτα πλαίςια μιασ 24ωρθσ απεργίασ – διαμαρτυρίασ  με  ΑΔΕΔΤ – ΓΕΕ, διατθρϊντασ μόνο το δικαίωμα 

τθσ ξεχωριςτισ ςυγκζντρωςθσ με βαςικό ςτόχο τθν κομματικι επζνδυςθ. 

Αιτιματα  και αναγκαίεσ διεκδικιςεισ 

√ Αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ. Κανείσ κάτω από 1.000 ευρϊ κακαρά!  Επαναφορά του 13ου-

14ου μιςκοφ, ενςωμάτωςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ, αφορολόγθτο όριο ςτισ 12.000€, απόδοςθ των Μ.Κ. από 

1/1/2016, γνιςιεσ Κλαδικζσ και Ε. 

√  Μόνιμοι μαηικοί διοριςμοί τώρα – μονιμοποίθςθ αναπλθρωτϊν – Μαηικοί διοριςμοί με βάςθ τθν προχπθρεςία 

και τθν θμερομθνία λιψθσ του πτυχίου – πλιρθ δικαιϊματα ςτουσ αναπλθρωτζσ. Όχι ςτο προςοντολόγιο. 

√ Να αποςυρκεί και να μθν κατατεκεί ςχζδιο νόμου με βάςθ τισ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ για το Νζο Λφκειο. 

√  Επαναφορά του ωραρίου ςτα προ του ’13 επίπεδα. 

√  20 μακθτζσ ςτο τμιμα - 15 ςτισ Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ - 10 ςτα εργαςτιρια. Ζγκριςθ «ολιγομελϊν». 

√ Κατάργθςθ  του πλαιςίου αξιολόγθςθσ – αυτοαξιολόγθςθσ, του νόμου 4547/18 για τισ δομζσ. Ουςιαςτικι 

επιμόρφωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν. 

√ Αφξθςθ των δαπανών για τθν εκπαίδευςθ - 5% του ΑΕΠ ι το 15% του προχπολογιςμοφ. Ζκτακτθ επιχοριγθςθ. 

√ Να ςταματιςει θ υπονόμευςθ των ΕΠΑΛ (κλείςιμο ολιγομελϊν τμθμάτων, πρόωροσ χαρακτθριςμόσ φοίτθςθσ, 

μακθτεία). ΣΕΕ ενταγμζνθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ και εξ ολοκλιρου ςτο Τπουργείο Παιδείασ. Να 

ςταματιςει θ υποχρεωτικι κινθτικότθτα των εκπαιδευτικϊν ςτθ «μθ τυπικι» εκπαίδευςθ. 

√ Κατάργθςθ του ν. Κατροφγκαλου και όλων των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων. Θεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ 

δικαιϊματοσ ςτα 25 χρόνια υπθρεςίασ. φνταξθ με 30 χρόνια δουλειάσ χωρίσ όριο θλικίασ. 



√ Πλιρθσ ζνταξθ των προςφυγόπουλων ςτθν πρωινι ηϊνθ ςτα ςχολεία με όλεσ τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ 

√ Ενιαίο, δθμόςιο, δωρεάν 12χρονο ςχολείο με δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι για όλα τα παιδιά 

√ Πάλθ για τθν ανατροπι τθσ πολιτικισ κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΣ και τθν κατάργθςθ του ςυμφϊνου ςτακερότθτασ. 

√ Αποχώρθςθ τθσ χώρασ μασ από τουσ ιμπεριαλιςτικοφσ ςχεδιαςμοφσ. Μάχθ ενάντια ςτο φαςιςμό, το ρατςιςμό, 

τον πόλεμο, τον ιμπεριαλιςμό. Αλλθλεγγφθ – ειρινθ με όλουσ τουσ λαοφσ. 

Μόνοσ δρόμοσ, να ξαναβγοφμε ςτουσ δρόμουσ - Πρόγραμμα Δράςθσ 

 χεδιάηουμε ανυποχϊρθτο παρατεταμζνο αγϊνα διαρκείασ που κα ξεκινιςει τϊρα και κα φτάςει μζχρι το 

τζλοσ τθσ χρονιάσ, ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ με πολφμορφεσ δράςεισ (ενθμερϊςεισ, εκδθλϊςεισ, 

ςυλλαλθτιρια, καταλιψεισ, απεργίεσ, κ.ά.) με ευκφνθ των Γ.. Κθρφςςουμε τον αγϊνα με ςφνκθμα «Να 

μπει τζλοσ ςτα μζτρα διάλυςθσ του δθμόςιου ςχολείου – διεκδικοφμε τισ αλλαγζσ που ζχει ανάγκθ θ 

παιδεία και ο εκπαιδευτικόσ». 

 Όχι άλλο εμπαιγμό για τουσ διοριςμοφσ. Αντιδροφμε άμεςα με καταλιψεισ ςτισ Διευκφνςεισ ςτα ςχζδια 

υπονόμευςθσ τθσ προχπθρεςίασ και του πτυχίου μζςα από το προςοντολόγιο που κα ανακοινϊςει τισ 

επόμενεσ μζρεσ ο Γαβρόγλου. υνεχίηουμε  με ςυγκεντρϊςεισ τθν πρϊτθ Παραςκευι τθσ εβδομάδασ που 

κα ανακοινωκεί το προςοντολόγιο. τθν Ακινα, ςτα Προπφλαια, ςτισ 1.00 μ.μ. και ςε όλουσ τουσ νομοφσ. Οι 

Γ.. και θ ΟΛΜΕ να αποφαςίςουν τρίωρεσ ςτάςεισ εργαςίασ.  Αξιοποιοφμε τθν περςινι πείρα και 

κακιερϊνουμε τισ Παραςκευζσ ωσ μζρεσ αγϊνα. υνεχίηουμε με αποφαςιςτικι κλιμάκωςθ. 

 Αποφαςίηουμε δφο απεργιακά βιματα, το πρϊτο ςτισ 8 του Νοζμβρθ (θμζρα που πολλά ςωματεία ζχουν 

προκθρφξει 24ωρθ απεργία) με ςυγκεντρϊςεισ ςε όλουσ τουσ νομοφσ και το δεφτερο ςτισ 30 του Νοζμβρθ 

με πανελλαδικι ςυγκζντρωςθ ςτθν Ακινα. Γ.. για κλιμάκωςθ του αγϊνα τθν πρϊτθ εβδομάδα αμζςωσ 

μετά από κάκε απεργία. 

 Αξιοποιοφμε και ςτθρίηουμε τθν απεργία τθσ 1θσ Νοεμβρίου, θμζρα που πρωτοβάκμια ςωματεία ζχουν 

προκθρφξει απεργία, μζςα από τισ διαδικαςίεσ τουσ, με αιτιματα ενάντια ςτθν αντιλαϊκι πολιτικι και τθ 

λιτότθτα. Κθρφςςουμε τρίωρθ ςτάςθ εργαςίασ όπου πρωτοβάκμια ςωματεία κθρφςςουν 

απεργία. Οργανώνουμε πανεκπαιδευτικά ςυλλαλθτιρια παντοφ, ςε ςυντονιςμό με δαςκάλουσ, γονείσ, 

φοιτθτζσ και άλλα ςωματεία. 

 Επαναβεβαιώνουμε τθν απεργία – αποχι ωσ μορφι πάλθσ που ζγινε με κετικά αποτελζςματα ενάντια 

ςτθν αξιολόγθςθ των δθμόςιων υπαλλιλων  για να ςταματιςουμε τθν αυτοαξιολόγθςθ. Οι ΕΛΜΕ 

ςυντονίηουν τον αγϊνα με κοινζσ δράςεισ (ανακοίνωςθ, αφίςα, εκδθλϊςεισ, κ.ά.) 

 Απαιτοφμε τθν απόςυρςθ των προτάςεων του υπουργείου για το Λφκειο ξεκινϊντασ ενθμερϊςεισ, 

εκδθλϊςεισ και αγϊνεσ ςε ςυντονιςμό των ΕΛΜΕ με τουσ ςυλλόγουσ των  γονζων και τουσ μακθτζσ. 

Η επιτυχία του προγράμματοσ να γίνει υπόκεςθ του ςυντονιςμοφ των ΕΛΜΕ και των 

Επιτροπών Αγώνα 

Οφείλουμε να δϊςουμε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ για να ξεκινιςει ο αγϊνασ και να πάρει χαρακτθριςτικά μαηικά και 

αποφαςιςτικά. Για τθν επιτυχία του προγράμματοσ, αν θ Γ των προζδρων δεν αποφαςίςει αγωνιςτικό πρόγραμμα, 

οι ίδιεσ οι ΕΛΜΕ με ςυντονιςμό να προωκιςουν και να υλοποιιςουν ζνα αντίςτοιχο πρόγραμμα ςε πανελλαδικό 

επίπεδο, προςαρμόηοντασ ανάλογα τισ κινθτοποιιςεισ. Οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ να εξουςιοδοτθκοφν με αποφάςεισ 

Γενικϊν υνελεφςεων ϊςτε ςτθ Γ.. των προζδρων να ςυναντθκοφν και να ςυηθτιςουν ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
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