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Επτά χρόνια τώρα  καταργούνται κατακτήσεις ενός αιώνα με εξαιρετικά βίαιο τρόπο. Επτά χρόνια τώρα, οι 
εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία, ο λαός ζουν την επέλαση της βαρβαρότητας. Οι κυβερνήσεις, η ΕΕ, το ΔΝΤ 
συνθλίβουν κάθε εργατικό δικαίωμα, καταστρέφουν κάθε κοινωνικό αγαθό με ένα και μοναδικό σκοπό, να ξεπεράσουν 
την καπιταλιστική κρίση που μαίνεται στην καρδιά του συστήματος. 

Βρισκόμαστε στη δίνη μιας πρωτοφανούς επίθεσης ενός παγκόσμιου καπιταλισμού, που θέλει να διασφαλίσει και να 
διευρύνει τα κέρδη του, από την οικονομική κρίση που ο ίδιος δημιούργησε. Βρισκόμαστε στη δίνη μιας επίθεσης που 
τσαλαπατά χώρες και λαούς, δικαιώματα και ζωές, με στόχο την επιβολή μιας νέας παγκόσμιας τάξης που θα επαναφέρει 
τους λαούς, τις κοινωνίες και τους ανθρώπους, σε ένα νέο μεσαίωνα. Βρισκόμαστε στη δίνη των μεγάλων καπιταλιστικών 
ανταγωνισμών για την πολιτική οικονομική και γεωγραφική κυριαρχία. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πιστή στις δεσμεύσεις της ΕΕ, του Δημοσιονομικού Συμφώνου και του ΟΟΣΑ, αναλαμβάνει 
να υλοποιήσει όλα τα μνημόνια, παγιώνει το καθεστώς της μόνιμης επιτροπείας.  Έχει περάσει οριστικά στο μνημονιακό 
αστικό στρατόπεδο με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ. Είναι μια κυβέρνηση κλιμάκωσης της αντιδραστικής – αντιλαϊκής επίθεσης με 
την υποστήριξη ΕΕ, ΔΝΤ και εγχώριων αστικών κέντρων, όπως αποδείχτηκε ήδη με την ψήφιση του 4ου μνημονίου. Με τη 
λογική των ισοδυνάμων μέτρων, αποπειράται να σπείρει τον εμφύλιο μεταξύ φτωχών, ανέργων κι εργαζόμενων. 

Μετά από 7 χρόνια Μνημονίων αποδεικνύεται ότι η αποδοχή του μονόδρομου της ΕΕ, του Χρέους και των 
διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς σημαίνει Μνημόνια και θυσίες  χωρίς ΤΕΛΟΣ. 

Μετά τις «μεταρρυθμίσεις» Φίλη (νέο ενιαίο ολοήμερο σχολείο, ρυθμίσεις για νηπιαγωγεία, ΤΕ – ειδική αγωγή κ.λ.π.) 
που κατεδαφίζουν δομές και θέσεις εργασίας της δημόσιας εκπαίδευσης, χτυπάνε τα μορφωτικά δικαιώματα των 
μαθητών μας και οδηγούν στην οριστική απόλυση πολλές χιλιάδες αναπληρωτές και θέτουν σε κινητικότητα, επισφάλεια 
και περιπλάνηση τους μόνιμους συναδέλφους. 

 
Για να αντιπαλέψουμε αυτές τις πολιτικές χρειαζόμαστε συνδικάτο και σωματείο αγωνιστικό – ταξικό. Παλεύουμε: 

• Για παλλαϊκό ξεσηκωμό για την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και όλης τη συστημικής 
αντιπολίτευσης που μας καλούν να γίνουμε ξανά θυσία, για τα αντικοινωνικά πλεονάσματα του 3,5%, για την «ανάπτυξη» 
των κερδών του κεφαλαίου.  

• Ενάντια στα δεσμά του Χρέους, της ΕΕ, του ευρώ, του κεφαλαίου και των Μνημονίων που φέρνουν. Να διεκδικήσουμε 
ξανά τον κλεμμένο πλούτο.  

• Για παύση πληρωμής και διαγραφή του Χρέους για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. 
• Συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων με στόχο τη δημιουργία κέντρου αγώνα από τα Σωματεία 

ικανού να αντιπαλέψει αυτές τις πολιτικές, για να ξεπεράσουμε το γραφειοκρατικό συνδικαλισμό της κυβερνητικής-
εργοδοτικής ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, της ΔΟΕ  καθώς και κάθε έκφραση του γραφειοκρατικού και εξαρτημένου συνδικαλισμού 
εντός και εκτός συλλόγου. Για την οργάνωση αγώνων με διάρκεια, αποφασιστικότητα, επιμονή και σύγκρουση.   

• Παλεύουμε ενάντια στη φορολεηλασία, τα χαράτσια, τις ιδιωτικοποιήσεις, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. 
Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα σε δημόσια και δωρεάν κοινωνικά αγαθά. Παιδεία – υγεία – ασφάλιση -ρεύμα και νερό για 
όλο το λαό!   

• Ενάντια στις νέες πολεμικές ιμπεριαλιστικές εκστρατείες των ΗΠΑ  και στη συναίνεση και την παροχή                    
διευκολύνσεων από την ελληνική κυβέρνηση. Στον ανταγωνισμό των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που αναδιαμορφώνουν 
τις σφαίρες επιρροής, αιματοκυλώντας τους λαούς, οδηγώντας εκατομμύρια στην προσφυγιά. 

• Σε κοινό βηματισμό με όλους τους εργαζόμενους συνεχίζουμε την οργάνωση αντιπολεμικών κινητοποιήσεων και 
δράσεων αλληλεγγύης για πρόσφυγες – μετανάστες, ενάντια στο φασισμό και τις νεοναζιστικές συμμορίες, που 
υπηρετώντας τις πιο ακραίες συστημικές αντιλήψεις, στοχοποιούν τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τις συλλογικότητες 
του κινήματος, κάθε ριζοσπαστική φωνή, κάθε τι διαφορετικό. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
 
Για το σχολείο/γενικά εκπαιδευτικά αιτήματα: 

• Άμεση απόσυρση όλων των Υπουργικών αποφάσεων και όλων των εγκυκλίων και τροπολογιών για τα νηπιαγωγεία, 
την ειδική αγωγή, το ολοήμερο δημοτικό σχολείο, την κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας. 
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• Μαζικούς , μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών, με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Πλήρη 
εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. Ένταξη όλων των παιδιών στο σχολείο με την 
δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων μόνιμων διορισμών. 

• Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών. Εξασφάλιση πιστώσεων τώρα για προσλήψεις. 
Κατάργηση του ν. 3848/2010 του «νέου σχολείου» της Διαμαντοπούλου, του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και του ν. 
4186/2013, του Αρβανιτόπουλου. Όχι στην ελαστική εργασία. 

• Καμιά απόλυση – κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. Διορισμός όλων των αναπληρωτών.  

• Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα. 20 ανά τμήμα στο δημοτικό και 15 ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο. 
Να εφαρμοστεί η εγκύκλιος για ολιγομελή τμήματα σε περιοχές με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ρομά, μετανάστες, 
πρόσφυγες). 

• Καμιά συγχώνευση – κατάργηση τμήματος σχολείου ή νηπιαγωγείου.  

• Κατάργηση της τροπολογίας για τα τμήματα ένταξης– ενίσχυση της παράλληλης στήριξης και των τμημάτων ένταξης, 
δημιουργία νέου τμήματος μετά τα 12 παιδιά. Κάλυψη των αναγκών σε υποδομές, εκπαιδευτικούς, ειδικό προσωπικό 
κλπ της ειδικής αγωγής. 

• Καμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς. Καμιά υποχρεωτική 
μετακίνηση εκπαιδευτικού.  

• Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο. Υπερασπιζόμαστε την 
ενότητα των εκπαιδευτικών και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Όχι στην κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων. 

• Λέμε όχι στο μνημονιακό σχολείο είτε με την παλιά είτε με τη νέα του μορφή. Όχι στο φθηνό και ευέλικτο σχολείο της 
αγοράς, του κατακερματισμού της γνώσης και των αντικειμένων.  

• Έκτακτη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης για διορισμούς, προσλήψεις, ουσιαστική αντιμετώπιση των εξόδων των 
σχολείων, για σίτιση,  υγεία, μεταφορά των μαθητών. Ειδικά μέτρα για τη μόρφωση των παιδιών προσφύγων – 
μεταναστών, μέσα στα σχολεία. Κανένα προσφυγόπουλο-μεταναστόπουλο έξω από το δημόσιο σχολείο.  

• Επαναλειτουργία με ουσιαστικούς  όρους της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε 
όλα τα σχολεία, με διορισμούς εκπαιδευτικών. 

• Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ – 15% του προϋπολογισμού. 

• Να καταργηθεί όλο το αυταρχικό – αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης, εσωτερικής, εξωτερικής, 
σχολείων και εκπαιδευτικών.  Κατάργηση της ΑΔΙΠΔΕ. Κατάργηση του νόμου 4369/16 του Βερναρδάκη για την 
αξιολόγηση στο δημόσιο και του προεδρικού Διατάγματος 152 του 2013 για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. 

• Να μην εφαρμοστεί και να καταργηθεί ο νόμος για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων που 
ψηφίστηκε στις 25 Μάη από την ολομέλεια της βουλής. 

• Ανώτερα και μόνα αποφασιστικά όργανα ο σύλλογος διδασκόντων και το σχολικό συμβούλιο. Με 
διευθυντή/συντονιστή, αιρετό και ανακλητό συνάδελφο αποκλειστικά από το Σύλλογο διδασκόντων, που θα έχει 
διδακτικά καθήκοντα και τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ανώτατο όριο 
θητείας.  

• Αγωνιζόμαστε για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και ενιαίο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό δωδεκάχρονο 
σχολείο, για το σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών. Με στόχο τη βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση, την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης κόντρα στις δεξιότητες και τον κατακερματισμό της γνώσης. Με δυνατότητα 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, συνεργατικής διδασκαλίας και συνδιδασκαλίας, με αντισταθμιστική εκπαίδευση 
(ενισχυτική διδασκαλία, Τάξεις υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, παράλληλη στήριξη). Με τη λειτουργία δημιουργικών 
δραστηριοτήτων (χορωδία, αθλητική, εικαστική, θεατρική ομάδα, εργαστήριο πληροφορικής κ.ά.) ώστε να καλύπτονται 
ολόπλευρα οι ανάγκες των μαθητών και όλοι οι εκπαιδευτικοί να μείνουν στο σχολείο, να αποκτούν ουσιαστική σχέση με 
αυτό και με τους μαθητές του. 

 
Εργασιακά/ασφαλιστικά δικαιώματα: 

• Αυξήσεις τώρα στους μισθούς. Όχι στη σύνδεση μισθού – «προσόντων» – αξιολόγησης. Όχι στη διαγραφή εργασιακού 
χρόνου. Κανένας «κόφτης» στο μισθό μας. Όχι στη φοροληστεία. 

• Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου – λαιμητόμου. Έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις για τα ταμεία – πίσω τα 
κλεμμένα. Θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 25 χρόνια υπηρεσίας για όλους.  Πλήρης σύνταξη στα 30 
χρόνια εργασίας και 60 έτη ηλικίας.  

• Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή για όλους τους εργαζομένους. Παιδαγωγική ελευθερία και 
δημοκρατία στο σχολείο. Ετήσια επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. 

 
Καταθέτουμε στη ΓΣ το παρακάτω πρόγραμμα δράσης:  
° Μπλοκάρισμα οποιασδήποτε προσπάθειας υποχρεωτικών μετακινήσεων, συμπτύξεων τμημάτων, συγχωνεύσεων, με 
συγκεντρώσεις και καταλήψεις στη Διεύθυνση και την Περιφέρεια.  

° Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης.  



° Άμεση προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων σε κάθε περίπτωση ανακοίνωσης και προσπάθειας εφαρμογής των 
μνημονιακών - αντιεκπαιδευτικών μέτρων (ωραρίου, αύξηση μαθητών ανά τμήμα κλπ). 

° Συμβολή σε πανεργατικό ,αγωνιστικό, απεργιακό συντονισμό για την ανατροπή των αντεργατικών, αντιλαϊκών πολιτικών 
της κυβέρνησης - Ε.Ε. – ΔΝΤ και κάθε επίδοξου διαχειριστή και υπερασπιστή των νεοφιλελεύθερων επιλογών.  
 
 
 


