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Για τημ εκλογή αιρετώμ στα ΤΠΕΡΓΖΑΗΑ ΤΙΒΟΤΘΖΑ 

Το αύριο θα είναι ίδιο με το χτες, 

αν το διαχειριστούν οι ίδιοι άνθρωποι 

 

 

 

πλαδέιθηζζεο/ζπλάδειθνη, 
 

Έλα ζπγθινληζηηθφ ζε φγθν, δχλακε θαη παικφ απεξγηαθφ εθπαηδεπηηθφ θίλεκα 
πξσηαγσληζηεί απηή ηελ πεξίνδν. Έλα θίλεκα πνπ δηεθδηθεί αχμεζε ησλ δαπαλψλ 
γηα ηελ παηδεία ζην ηζηνξηθφ “15%” ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ζην 5% ηνπ 
ΑΕΠ. Έλα θίλεκα πνπ βξίζθεηαη ζηνπο δξφκνπο αμηψλνληαο ηελ επίιπζε ησλ 
ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ε εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Έλα 
θίλεκα κε βαζηθφ ηνπ άμνλα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο πνπ έρνπλ απνδείμεη φηη 
απαληνχλ κε αγσληζηηθφηεηα, ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ. 
Απηέο ηηο δπλάκεηο ζνπ δεηνύκε λα ζηεξίμεηο κε ηελ ςήθν ζνπ θαη ζε απηή ηελ 
θξίζηκε γηα ηνλ θιάδν καο δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ αηξεηώλ. Οη εθινγέο 

απηέο, κε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα βξίζθεηαη ζηνπο δξφκνπο ηνπ αγψλα θαη 
ηεο αληίζηαζεο, κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε εθινγέο θαηαδίθεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο 
ζπληήξεζεο θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, πνπ επηρεηξνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ 
εθπαίδεπζε. 
Πξέπεη λάλαη εθινγέο αλάδεημεο θαη ελίζρπζεο ησλ δπλάκεσλ εθείλσλ πνπ 
θαζεκεξηλά, ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο δξόκνπο, πξσηνζηαηνύλ ζηελ αλάπηπμε 
ελόο πνιύκνξθνπ, ξηδνζπαζηηθνύ, ελσηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο. 
 Είκαζηε θαζεγεηέο/-ηξηεο κε έληνλεο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην 

κέιινλ ηεο Δεκφζηαο Εθπαίδεπζεο, γηα ηελ πνξεία θαη ην κέιινλ ηνπ 
ζπλδηθαιηζηηθνχ καο θηλήκαηνο.  
 Είκαζηε θαζεγεηέο/-ηξηεο πνπ κάρνληαη, κέζα απφ πνιχκνξθνπο, 

δεκνθξαηηθνχο αγψλεο, γηα κηα πην δίθαηε θαη αλζξψπηλε θνηλσλία. 
 Είκαζηε θαζεγεηέο/-ηξηεο πνπ αγσλίδνληαη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη αλάπηπμε 

ελφο απηφλνκνπ, καδηθνχ, ξηδνζπαζηηθνχ θαη καρεηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο 
ησλ θαζεγεηψλ. Ελφο θηλήκαηνο πνπ ζα εκπλέεη θαη ζα ζπζπεηξψλεη ζε αγψλεο 
ελσηηθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ θαζεγεηή. 
 Είκαζηε θαζεγεηέο/-ηξηεο πνπ εκπλεφκαζηε απφ ηνπο κεγάινπο αγψλεο ησλ 

ζχγρξνλσλ, ελσηηθψλ, πνιπηαζηθψλ θηλεκάησλ ηνπ Σηάηι, ηεο Γέλνβα, ηεο 
Φισξεληίαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο κεγαιεηψδνπο θηλεηνπνίεζεο ην Μάε ηνπ 2006 
ζηελ Αζήλα ζην πιαίζην ηνπ Επξσπατθνχ  Κνηλσληθνχ Φφξνπκ θαη ησλ κεγάισλ 
αληηπνιεκηθψλ δηαδειψζεσλ. Αγσληδφκαζηε ελάληηα ζηελ Επξψπε ηνπ 



λενθηιειεπζεξηζκνχ, ησλ αληζνηήησλ, ηεο θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο, ηνπ πνιέκνπ, ηνπ 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο θαηαζηνιήο. 
 
Σπλαδέιθηζζεο/ζπλάδειθνη,  
Η νηθνλνκηθή, επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ππνβάζκηζε ηνπ θαζεγεηή, ε 
παξαπέξα πξνψζεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ε ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ 
ζρέζεσλ, ε αμηνιφγεζε – ρεηξαγψγεζε, ε θαηάξγεζε ηεο νξγαληθήο ζέζεο γηα 
ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο καο, ε ππνβάζκηζε ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο (θαηάξγεζε 61 ΤΕΕ, θαηάξγεζε 24 εηδηθνηήησλ ησλ ΤΕΕ ζηα ΕΠΑΛ 
θ.ιπ.), νη αλαγθαζηηθέο απνζπάζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο, ε επηινγή ησλ δηεπζπληηθψλ 
ζηειερψλ κε θνκκαηηθά θξηηήξηα απνηεινχλ βαζηθέο επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο ηεο 
ΝΔ. 
Η απάληεζε ηνπ καρόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ κπνξεί λα είλαη άιιε από ηελ 
θαζνιηθή ζπζπείξσζε θαη αληίζηαζε κέζα από ηα ζπλδηθαιηζηηθά καο όξγαλα 
(ΕΛΜΕ θαη ΟΛΜΕ) θαη ηνπο ζπιιόγνπο θαζεγεηώλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 
Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηψλ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ γηα 
αλάδεημε εθπξνζψπσλ καο πνπ ζα αληηπαιεχνπλ ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο 
ζηελ εθπαίδεπζε θαη πνπ, ζε κφληκε, νξγαληθή ζρέζε κε ηα ζπλδηθαιηζηηθά καο 
φξγαλα, ζα ππεξαζπίδνληαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαζεγεηή θαη 
ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 
 
Σπλαδέιθηζζεο/ζπλάδειθνη,  
Η ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ δεκνθξαηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζπγθξφηεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο αλεμάξηεησλ Σπκβνπιίσλ απαηηεί ζπλερή δηεθδίθεζε θαη αγψλα. Η 
δξάζε φκσο ησλ αηξεηψλ είλαη θαηεμνρήλ δηθή καο ππφζεζε, αθνχ ε αλάδεημή ηνπο 
εθθξάδεη ηε δηθή καο βνχιεζε.  
Δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ππήξμαλ αηξεηνί ζηα Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα ηα ηειεπηαία 
ρξφληα πνπ έδξαζαλ φρη σο εθπξφζσπνη ηνπ θιάδνπ, αιιά σο ηνπνηεξεηέο ηεο 
δηνίθεζεο. Καηαξξάθσζαλ θάζε έλλνηα δηαθάλεηαο, αμηνθξαηίαο θαη δηθαηνζχλεο. 
Αλέρηεθαλ απζαηξεζίεο ηεο δηνίθεζεο ζε βάξνο ζπλαδέιθσλ. Κηλήζεθαλ κε 
γλψκνλα ην παξαηαμηαθφ θαη θνκκαηηθφ ζπκθέξνλ θαη ηηο πειαηεηαθέο ηνπο ζρέζεηο.  
Ληγνζηνί, δπζηπρψο, ήηαλ νη αηξεηνί πνπ αγσλίζηεθαλ γηα δηαθάλεηα, αμηνθξαηία θαη 
δηθαηνζχλε θαη κε ζπλέπεηα ππεξαζπίζηεθαλ ηα εξγαζηαθά ζπκθέξνληα ησλ 
θαζεγεηψλ. 
 
 
 
 
Σπλαδέιθηζζεο/ζπλάδειθνη, 
Με ηηο εθινγέο ησλ αηξεηψλ ζηα Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
ραξάμνπκε κηα λέα πνξεία δπλακηθήο αληίζηαζεο ζηελ απηαξρηθή λνκνζεζία ηεο 
θπβέξλεζεο, ζηηο απζαηξεζίεο θαη ηε γξαθεηνθξαηία ηεο δηνίθεζεο.  
Έρνπκε ηελ επθαηξία λα δψζνπκε κηα απνζηνκσηηθή απάληεζε γηα ην πψο ζέινπκε 
λα ιεηηνπξγνχλ ηα Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα θαη νη αηξεηνί καο ζε απηά, ζε φινπο 
εθείλνπο πνπ βιέπνπλ ην ζεζκφ κηθξνθνκκαηηθά, αιιά θαη ζε φινπο εθείλνπο πνπ 
ηνλ θαηαγγέιινπλ γηαηί ηνλ ζεσξνχλ αλαπφθεπθηα κεραληζκφ ελζσκάησζεο ησλ 
αηξεηψλ ζηελ εθάζηνηε εμνπζία θαη κε πξνζρήκαηα θαη ππεθθπγέο αξλνχληαη λα 
ζπλελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο ελάληηα ζηα ςεθνδέιηηα ηνπ ησλ παξαηάμεσλ πνπ 
θηλνχληαη ζην πιαίζην ηνπ δηθνκκαηηζκνχ, πνπ ζπληεξνχλ ηε ζεκεξηλή 
πξαγκαηηθφηεηα. 



Έρνπκε ηελ επθαηξία λα πξνβάινπκε πην έληνλα ην αίηεκά καο γηα ελίζρπζε θαη 
δηεχξπλζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 
ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ απφ ηνλ θνκκαηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ έιεγρν. 
Έρνπκε ηελ επθαηξία λα εθιέμνπκε αηξεηνχο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ 
θιάδνπ θαη ζα δξνπλ κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θαζεγεηή. 
Έρνπκε ηελ επθαηξία λα εθιέμνπκε αηξεηνχο πνπ ζα βξίζθνληαη δίπια ζηνπο 
ζπιιφγνπο ησλ θαζεγεηψλ, δίπια ζην καρφκελν θαζεγεηή, θαη ζα ππεξαζπίδνληαη 
ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ απφ ηνλ απηαξρηζκφ θαη ηελ απζαηξεζία ηεο δηνίθεζεο. 
 
Σπλαδέιθηζζεο/ζπλάδειθνη,  
Οη εθινγέο απηέο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θαηαθέξνπλ έλα ηζρπξφ πιήγκα ζην 
θαζεζηψο ησλ απζαηξεζηψλ, ηεο αδηαθάλεηαο, ηνπ ξνπζθεηηνχ θαη ησλ πειαηεηαθψλ 
ζρέζεσλ. 
 

Η ΠΡΟΣΑΗ ΜΑ 
Δηεθδηθνύκε: 
 Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αηξεηψλ ζηα Υ.Σ. λα απνηεινχλ ππόζεζε 

απνθιεηζηηθά ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. 
 Τελ εθινγή ηξίηνπ αηξεηνύ ζηα Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα. 
 Τε ζεζκνζέηεζε ελόο λένπ πιαηζίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε  θαη ιεηηνπξγία 

πξαγκαηηθά αλεμάξηεησλ θαη κε ειεγρφκελσλ απφ ηελ εθάζηνηε εμνπζία 
Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ. Ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα θαηνρπξψλεη ηελ αμηνθξαηία, ηε 
δηαθάλεηα, ηελ αληηθεηκεληθόηεηα, ηε δηθαηνζύλε θαη ηε δεκνθξαηηθή ηνπο 
ιεηηνπξγία. Όζνη εθιεγνχλ κε ηα δηθά καο ςεθνδέιηηα δεζκεχνληαη λα αγσληζηνχλ 
γηα ηελ αιιαγή ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζχκθσλα κε απηέο ηηο αξρέο. 
 Τν δεύηεξν βαζκό θξίζεο γηα ηα Υπεξεζηαθά Σπκβνχιηα. Σήκεξα νη 

ελζηάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ εμεηάδνληαη απφ ην ίδην Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην.  
 Τε ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ, ψζηε νη ππεξεζηαθέο 

κεηαβνιέο ησλ ζπλαδέιθσλ (απνζπάζεηο εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ, ζηα 
παλεπηζηήκηα, εθπαηδεπηηθέο άδεηεο θ.ιπ.) λα είλαη αμηνθξαηηθέο θαη αδηάβιεηεο. 
 Επηινγή ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο  κε αληηθεηκεληθφηεηα, δηαθάλεηα θαη 

αμηνθξαηία, κε βάζε ηελ νινθιεξσκέλε πξφηαζε ηνπ ΔΣ ηεο ΟΛΜΕ. 
 Καηάξγεζε ηνπ απνξξήηνπ, φηαλ δελ αθνξά απζηεξά πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. 
 Καηάξγεζε ηνπ αληηδεκνθξαηηθνχ, απηαξρηθνχ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα.  
 Πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

 
 
Δεζκεπόκαζηε γηα: 
 Πιήξε δηαθάλεηα ζηε δξάζε ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ καο ζηα 

Τπεξεζηαθά πκβνύιηα. Γη’ απηφ ην ζθνπφ πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

ππνζηήξημεο θαη ειέγρνπ ησλ αηξεηψλ καο, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 
φινη νη ζπλάδειθνη-κέιε ησλ αληίζηνηρσλ ΕΛΜΕ ρσξίο απνθιεηζκνχο. Η ιεηηνπξγία 
ηνπο δηεπθνιχλεηαη απφ ηα ΔΣ ησλ ΕΛΜΕ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε απηά είλαη 
απηνλφεηε. 
 πκκεηνρή εθπξνζψπσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ΕΛΜΕ ζηα Υπεξεζηαθά 

Σπκβνχιηα, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ θιάδν.  
 Οη αηξεηνί καο λα είλαη αλαθιεηνί, αλ ην δεηήζνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο 

δπλάκεηο πνπ ηνπο ζηήξημαλ ή δηελεξγεζεί άκεζε ςεθνθνξία, έζησ θαη άηππα, κε 
πξσηνβνπιία ησλ αληίζηνηρσλ ΕΛΜΕ. 



 Πξηλ θαη κεηά απφ θάζε απφθαζε ησλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ πνπ αθνξά 
ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ θιάδν, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά νη αηξεηνί 
εθπξφζσπνί καο λα ελεκεξώλνπλ ηελ ΟΛΜΕ θαη ηηο ηνπηθέο ΕΛΜΕ θαη λα 
πινπνηνύλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

 
πλερίδνπκε λα αγσληδόκαζηε γηα: 

 δεκόζηα θαη δσξεάλ ππνρξεσηηθή δσδεθάρξνλε εθπαίδεπζε γηα όια ηα 
παηδηά 
 ζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ηεο ηερληθήο – επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξγεζε ηνπ λ. 3475/06. Κακηά θαηάξγεζε ζρνιείνπ, ηνκέσλ θαη 
εηδηθνηήησλ ζηα ΕΠΑΛ. Δεκηνπξγία Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο Εηδίθεπζεο  
 νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή καο αλαβάζκηζε, ώζηε λα δνύκε κε αμηνπξέπεηα 
από ην κηζζό καο (1400 επξώ θαζαξέο εηζαγσγηθέο απνδνρέο)                  
 δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθώλ καο δηθαησκάησλ, πνπ απεηινύληαη από ηε 
λενθηιειεύζεξε επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο 
 δεκνθξαηία ζην ζρνιείν - παηδαγσγηθή απηνλνκία. Όρη ζηελ αμηνιόγεζε-
ρεηξαγώγεζε 
 ην δηθαίσκα ησλ αλαπιεξσηώλ ζπλαδέιθσλ ζηε κόληκε θαη ζηαζεξή 
εξγαζία  
 πιήξε θαη αμηνπξεπή ζύληαμε κε 30 ρξόληα ππεξεζίαο 
 

Σπλαδέιθηζζεο/ζπλάδειθνη,  
Με ηε καδηθή ζπκκεηνρή καο ζηηο εθινγέο, κε ηελ ππεξςήθηζε ηνπ ςεθνδειηίνπ καο, 
ιέκε ΝΑΙ ζηε Δεκνθξαηία, ηε Δηαθάλεηα, ηελ Αμηνθξαηία, ηε Δηθαηνζχλε, ηε 
Σπιινγηθφηεηα. Λέκε ΝΑΙ ζηελ απηνδηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ παηδαγσγηθή 
απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
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