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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

ε θεηηλή ρξνληά βηώλνπκε ηελ πην βάξβαξε επίζεζε, πνπ αλαηξέπεη 
ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα θαη ιεειαηεί ην εηζφδεκά καο. Οη 
λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ζε Ειιάδα θαη Επξψπε νδήγεζαλ ζε αδηέμνδν. Η 
θπβέξλεζε, θαηαπαηψληαο φιεο ηηο δηθέο ηεο πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη ην ΔΝΣ, επέβαιε κηα πξσηφγλσξε 
ιηηφηεηα. Ληηφηεηα πνπ πιήηηεη θπξίσο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο 
ζπληαμηνχρνπο, απηνχο δειαδή πνπ δελ επζχλνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Η 
πξφθιεζε είλαη κεγάιε. Οη ηξάπεδεο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη θνξνθπγάδεο, νη 
ρξεκαηηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πνιηηηθνί πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ, φινη απηνί πνπ 
δεκηνχξγεζαλ ηελ θξίζε, φινη απηνί πνπ ζπζζψξεπζαλ ακχζεηα θέξδε ζε βάξνο 
ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ζην αππξφβιεην. Όρη κφλν δελ πιεξψλνπλ γηα ηελ θξίζε, 
φρη κφλν θεξδίδνπλ φζν δηαξθεί, αιιά ζα βγνπλ θαη θεξδηζκέλνη κεηά απφ απηή. 

α κέηξα πνπ απνθαζίδνληαη δελ έρνπλ ηέινο. Σν «επηθαηξνπνηεκέλν» 

κλεκφλην θαζψο θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 
νδεγνχλ ζε λέα κείσζε ησλ κηζζψλ καο. ρεδηάδεηαη λέα επίζεζε ζηα αζθαιηζηηθά 
καο δηθαηψκαηα κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θχξηαο ζχληαμεο θαη ησλ παξνρψλ ησλ 
ηακείσλ. 

Αλ ηνπο αθήζνπκε, ηα κέηξα θαη ηα κλεκφληα δε ζα έρνπλ ηειεησκφ. Ήδε ε 
θπβέξλεζε θαη νη θνλδπινθφξνη ηεο εμνπζίαο κάο πξνεηνηκάδνπλ γηα ηηο λέεο 
πεξηθνπέο. Η θηινινγία γηα ην «κεγάιν» δεκφζην ηνκέα, ηα «ππέξνγθα» επηδφκαηα 
θαη ηνπο «θαινπιεξσκέλνπο» δεκφζηνπο ππάιιεινπο, ε πξνζπάζεηα λα θέξνπλ ζε 
αληηπαξάζεζε ηνπο εξγαδνκέλνπο κεηαμχ ηνπο θ.ά. αμηνπνηνχληαη γηα λα 
ζηνρνπνηεζνχλ θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, αλάκεζα ζε απηνχο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 
Οη ζέζεηο θαη ην πιαίζην αξρψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ην “λέν κηζζνιφγην” 
επηβεβαηψλνπλ ηελ εθηίκεζή καο φηη ε Κπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα λέν 
“θησρνιφγην”, πνπ ζα ζπλδέζεη ηνλ κηζζφ κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ζα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη σο εξγαιείν γηα ηελ παξαπέξα πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ καο.  

Η θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε είλαη δξακαηηθή. Η πεξηθνπή ησλ 
θνλδπιίσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ παηδεία έρεη ζνβαξέο αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο. Μεηψζεθαλ δξαζηηθά θαηά 60% νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο ζρνιηθέο 
επηηξνπέο. Μεηψζεθαλ νη κφληκνη δηνξηζκνί (Ρηηο ζέζεηο ησλ πάλσ από 7.500 
θαζεγεηώλ/-ηξηώλ πνπ πξόζθαηα ζπληαμηνδνηήζεθαλ πξνζιήθζεθαλ 
κόλν 1.425 κόληκνη) κε απνηέιεζκα ηελ επέθηαζε ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηελ αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ κφληκσλ 
εθπαηδεπηηθψλ. Πξνσζνχληαη ε ζχκπηπμε ηκεκάησλ, κε ζπλέπεηα λα έρνπκε 
εθαηνληάδεο ηκήκαηα κε πάλσ απφ 26 ή θαη 28 καζεηέο, θαη ε θαηάξγεζε ή 
ππνβάζκηζε ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ φπσο είλαη ε Εληζρπηηθή 
Δηδαζθαιία, ε Πξφζζεηε Δηδαθηηθή ηήξημε, ηα ρνιεία Δεχηεξεο Επθαηξίαο, ηα 
Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο θ.ά.Οη ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ 
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο λα ηεξείηαη ε λφκηκε δηαδηθαζία θαη ε 
πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα αθφκε 

θηχπεκα ζηηο θαηαθηήζεηο καο. 



  

Η θπβέξλεζε παξά ηηο αληηδξάζεηο ηεο ΟΛΜΕ ςήθηζε ξχζκηζε ζην 
λνκνζρέδην γηα ηελ «αλάπηπμε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ 
πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα πιήξεο σξάξην 

(ή θαη γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ) από ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα 
ΘΕΙ θαη κάιηζηα θαηά πξνηεξαηόηεηα. Η ξχζκηζε απηή ηηλάδεη ζηνλ αέξα ην 
εξγαζηαθφ ζηάηνπο ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο φζσλ εξγάδνληαη ζηελ 
δεπηεξνβάζκηα ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Σα ΙΕΚ, φρη κφλν δελ αλήθνπλ 
ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά κε ην λέν λνκνζρέδην κεηαθέξνληαη άκεζα 
ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί νπζηαζηηθά κεηαθέξνληαη ρσξίο ηε 
ζέιεζή ηνπο έμσ από ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

Γηα άιιε κηα θνξά ην Τπνπξγείν Παηδείαο εμαγγέιιεη αλαδηνξγάλσζε ηεο 
δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ην θείκελν εξγαζίαο πνπ είδε 
ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ζηηο 30/11 αλαθέξεηαη ζε «αιιαγέο ηεο δηνίθεζεο», 
«ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο», «ζηελ παηδαγσγηθή 
θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ». Πίζσ απφ ηα κεγάια ιφγηα 
θξχβεηαη ε νπζία: «αλαδηνξγάλσζε,  εμνξζνινγηζκόο θαη  αλαβάζκηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο » γηα ηελ 
θπβέξλεζε ζεκαίλεη νπζηαζηηθά ελίζρπζε ηνπ θεληξηθνύ ειέγρνπ ηεο 
εθπαίδεπζεο από ην Σπ. Οαηδείαο, πεξαηηέξσ πεξηζηνιή ησλ δαπαλώλ γηα 
ηελ Οαηδεία θαη ακθηζβήηεζε ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα βαζηθώλ 
εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηνπ. ην ηέινο κάιηζηα ηνπ 
θεηκέλνπ εξγαζίαο  απνζαθελίδνληαη πιήξσο νη πξνζέζεηο  ηνπ Τπ Παηδείαο, θαζψο 
πξνηείλνληαη θαηάξγεζε γξαθείσλ εθπαίδεπζεο, ελνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
δηεπζχλζεσλ  πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο  θαη, ην 

ζεκαληηθφηεξν, ελνπνηήζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  Όια απηά 
γίλνληαη κε ην ζαθή ζηόρν λα κεησζεί αθόκε πεξηζζόηεξν ην θόζηνο 
ιεηηνπξγίαο ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ, λα κεηαθεξζεί κέξνο ηνπ θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζηηο πιάηεο ησλ γνλέσλ θαη λα εμσζεζνχλ ηα παηδηά 
πξνο ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη ηα θξνληηζηήξηα. 

Οη πξνζέζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο γηα κείσζε κε θάζε ηξφπν ηνπ 
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ έρεη θαλεί ήδε, θαζψο εθέηνο έγηλαλ νη 
ιηγφηεξνη δηνξηζκνί ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, θαηαξγήζεθαλ νπζηαζηηθά ε 
Πξφζζεηε Δηδαθηηθή ηήξημε θαη ε Εληζρπηηθή Δηδαζθαιία, απνςηιψζεθαλ ηα 
ζρνιεία Δεχηεξεο Επθαηξίαο, νδεγνχληαη ζε θιείζηκν πνιιά Αζιεηηθά ρνιεία 
θ.ν.θ.. Ιπξίσο νη πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαίλνληαη ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2011, όπνπ  ην πνζνζηό ησλ δαπαλώλ γηα ηελ παηδεία  
θηάλεη κόιηο ζην 2,75% γηα ην ηππηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ησλ 
ηξηώλ βαζκίδσλ,  θαη γηα πξώηε θνξά κάιηζηα έρνπκε κείσζε θαη ζε 

απόιπηεο ηηκέο: Γηα ην 2011,  πξνβιέπεηαη ην πνζό ησλ 6,283 δηζ. επξώ, 
δειαδή κείσζε θαηά 20% από ην ήδε κεησκέλν ιόγσ Λλεκνλίνπ θαη 
Οξνγξάκκαηνο Ρηαζεξόηεηαο πνζό ηνπ 2010!  

Μπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο, ε απάληεζή καο δελ κπνξεί λα είλαη άιιε 
απφ ηελ θαζνιηθή αληίζηαζε θαη ζπζπείξσζε κέζα απφ ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα 
(ΕΛΜΕ θαη ΟΛΜΕ) θαη ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ. Δελ κπνξεί λα 
είλαη άιιε απφ ην δπλάκσκα ηνπ απηόλνκνπ, καρεηηθνύ, ξηδνζπαζηηθνύ θαη 
καδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, πνπ ζα 
πξνβάιιεη θαη ζα δηεθδηθεί αγσληζηηθά, κε έληαζε θαη δηάξθεηα, ηελ επίιπζε ησλ 
κεγάισλ πξνβιεκάησλ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δελ 
κπνξεί λα είλαη άιιε απφ ηελ αλάπηπμε ελφο ελσηηθνχ θηλήκαηνο καδί κε φινπο 
ηνπο εξγαδφκελνπο.  

Λόλν κε ην ζπληνληζκέλν αγώλα καο κπνξνύκε λα ζηακαηήζνπκε 
απηή ηελ πνιηηηθή, ηε λέα θνηλσληθή βαξβαξφηεηα. Δελ δερφκαζηε ηηο ινγηθέο 

πσο ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη είλαη κνλφδξνκνο. Μνλφδξνκνο είλαη ν θνηλφο, 



ζπληνληζκέλνο  αγψλαο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο. Ο θνηλφο αγψλαο κε ηα ζπλδηθάηα 
ζε φιε ηελ Επξψπε, κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ πνπ 
παίξλνπλ νη θπβεξλήζεηο, ε ΕΕ θαη ην ΔΝΣ, πνπ θνξηψλνπλ ηα βάξε ηεο θξίζεο 
ζηηο πιάηεο ησλ ιαψλ. 

ΑΓΩΜΘΖΞΛΑΡΕ ΓΘΑ 

       Σπεξάζπηζε ηνπ Δεκόζηνπ ζρνιείνπ 
Κακία επηβάξπλζε ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ γηα κφξθσζε θαη 
εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ /-ηξηψλ.  
Ννκνζεηηθή ξχζκηζε ηψξα γηα αλψηαην φξην καζεηψλ/-ηξηψλ ζην ηκήκα ζηνπο 
25, 20 ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ ΣΕΕ θαη 10 καζεηέο αλά θαζεγεηή ζηα 

εξγαζηήξηα. Καζηέξσζε εηήζηαο πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 
ηελ επζχλε ησλ ΑΕΙ-ΑΣΕΙ θαη κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα. 
Δηαθσλνχκε θαηεγνξεκαηηθά κε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε πεξηθεξεηαθήο 
νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο (ζε δηνξηζκνχο, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα θ.ιπ.). Όρη ζηα κέηξα πνπ πξνσζνχλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ζηε 
δεκφζηα εθπαίδεπζε. 
Οπζηαζηηθή ζηήξημε ηεο Σερληθήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΕ, φπσο: ππαγσγή ζην Τπ. Παηδείαο φισλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζήκεξα δεπηεξνβάζκηα ηερληθν-επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε θαη αλήθνπλ ζε άιια ππνπξγεία. 
χγρξνλν Λχθεην κε λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα καζεκάησλ θαη λέεο 
θαηεπζχλζεηο πνπ ζα πξνζθέξεη γλψζεηο ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο 
απαηηήζεηο. Απνζχλδεζε ηνπ Λπθείνπ απφ ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ 
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
Άκεζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία ζην 5% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ΑΕΠ ή 

ζην 15% ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

       Μα δνύκε αμηνπξεπώο κε ην κηζζό καο 
Όρη ζηηο λέεο πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ καο πνπ εηνηκάδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ 
κηζζνινγίνπ ζην πιαίζην ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ κλεκνλίνπ. Να θαηαξγεζνχλ 
φινη νη λφκνη κε ηνπο νπνίνπο έγηλαλ πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο καο. Γλήζηεο θαη 
νπζηαζηηθέο θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, κε ελζσκάησζε ησλ 
γεληθψλ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ, ψζηε ν κηζζφο ηνπ λενδηφξηζηνπ λα 

δηακνξθσζεί ζηα 1.400 επξψ θαζαξά, κε αλαινγηθέο απμήζεηο ζηα ππφινηπα 
κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Δηπιαζηαζκφο θαη ζχλδεζε (σο πνζνζηφ) ηεο σξνκίζζηαο 
απνδεκίσζεο κε ηηο ζπλνιηθέο απνδνρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Άκεζε θαηαβνιή 
ηεο εηδηθήο παξνρήο ησλ 176 € θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαδξνκηθψλ γηα φινπο 
θαη ελζσκάησζή ηεο ζην βαζηθφ κηζζφ.  

       Μα έρνπκε αζθάιηζε – πεξίζαιςε, λα πάξνπκε αμηνπξεπή ζύληαμε 
Να θαηαξγεζεί ν λφκνο 3865/10 κε ηνλ νπνίν απμήζεθαλ ηα φξηα ειηθίαο γηα 
ζχληαμε θαη κεηψζεθαλ νη ζπληάμεηο. Καηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ 
«ηνχθα», «Ρέππα», «Πεηξαιηά». Πιήξεο ζχληαμε ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ 
κηζζνχ, κε 30 ρξφληα εξγαζίαο ρσξίο φξην ειηθίαο. Αλαγλψξηζε σο ζπληάμηκσλ 
ησλ ρξφλσλ ζπνπδψλ καο θαη ηνπ ζηξαηνχ γηα ηνπο άληξεο ρσξίο εμαγνξά 
Οπζηαζηηθή θξαηηθή επηρνξήγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ΣΩΡΑ, θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ ΣΠΔΤ θαη ηνπ ΟΠΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο άκεζεο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. Άκεζε θαηαβνιή ηνπ εθάπαμ ζε απηνχο πνπ βγαίλνπλ ζηελ 
ζχληαμε. Πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα φινπο, φρη ζηηο πεξηθνπέο 
ησλ εμεηάζεσλ. 
  

       Λόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά 
Καηάξγεζε ΑΜΕΑ ηνπ ζεζκνχ ηνπ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή κεξηθνχ 
σξαξίνπ. Πεξηνξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηψλ απζηεξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθήο αλαπιήξσζεο (φπσο θαη ν λ. 1566/85 νξίδεη). 12κελε 
ζχκβαζε γηα ηνπο αλαπιεξσηέο κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. Τπνγξαθή 



θιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Εξγαζίαο γηα ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη ηηο 
ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΕ. 

 


