
 
 
 
 
 

Σοκαδέιθηζζεξ- μη,  

Ιε ηεκ εοθαηνία ηεξ πναγμαημπμίεζεξ ηςκ εθιμγχκ μαξ γηα ηεκ ακάδεηλε ημο κέμο Δ.Σ. ηεξ Α΄  ΓΘΙΓΔ ηεκ 

Νέμπηε 19 Ζακμοανίμο 2006, θαηαζέημομε ηηξ ζέζεηξ μαξ θαη ζαξ δεηάμε κα μαξ ζηενίλεηε με ηεκ ρήθμ ζαξ έηζη 

χζηε κα έπμομε ηοπηθά θαη μοζηαζηηθά ηε δφκαμε κα ζοκεπίδμομε ηεκ θμηκή μαξ πνμζπάζεηα.    

 

ΟΠΜΜΟ : Ε ΓΚΜΜΝΜΖΕΟΕ ΠΜΡ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΜΡ 

Σοκαδέιθηζζεξ –μη, 

Τα ηειεοηαία πνυκηα μ θυζμμξ ηεξ ενγαζίαξ δέπεηαη μία πνςημθακή επίζεζε με έκημκα ηδεμιμγηθά θαη πμιηηηθά 

παναθηενηζηηθά. Πονήκαξ ηεξ πνμπαγάκδαξ υιςκ ηςκ ζοκηενεηηθχκ δοκάμεςκ είκαη ε εκμπμπμίεζε ηςκ 

ενγαδμμέκςκ θαη ηεξ μνγακςμέκεξ έθθναζεξ ημοξ δειαδή ημο ζοκδηθαιηζηηθμφ θηκήμαημξ.  

Έηζη θάζε δηεθδίθεζε “βαθηίδεηαη» ζοκηεπκηαθή, εκχ πανάιιεια επηπεηνείηαη κα ακαπηοπζμφκ ηεπκεηέξ ακηηζέζεηξ 

μεηαλφ ηςκ ενγαδμμέκςκ με πνμθακή ζηυπμ ηεκ απμηνμπή ηεξ εκυηεηάξ ημοξ. 

Έπμοκ ακαγμνεοηεί ςξ ζέζθαηα ε ακελέιεγθηε δνάζε ημο θεθαιαίμο, ε αζοδμζία ηςκ αγμνχκ, ε ηονακκία ηςκ 

ηναπεδχκ, μ ηδυγμξ ημο πνεμαηηζηενίμο. 

 

ΝΖΟΩ ΜΘΜΠΑΩΟ!!! 

Γίκαη πιέμκ ζαθέξ υηη θοβένκεζε ηεξ Κέαξ Δεμμθναηίαξ 

μιμθιενχκεη ηεκ πμιηηηθή ηςκ  πνμθαηυπςκ ηεξ. Πνυθεηηαη 

γηα μία πμιηηηθή πμο μδεγεί ζηεκ θονημιελία ζε ενγαζηαθυ 

μεζαίςκα : 

 Ιε ηεκ ζοκενγία επίμνθςκ ζοκδηθαιηζηχκ θαηανγεί ημ 

ενγαζηαθυ θαζεζηχξ ζπεηηθήξ αζθάιεηαξ γηα ημοξ 

κεμπνμζιαμβακυμεκμοξ ζημκ ΟΤΓ. 

 Πνυζθαηα θαηανγεί ηηξ Σοιιμγηθέξ Σομβάζεηξ ζηηξ ΔΓΗΟ 

γεγμκυξ ζογθιμκηζηηθυ θαη πνςηάθμοζημ. 

 Πνμβαίκεη ζε μεγάιεξ πενηθμπέξ ημο Πνμγνάμμαημξ 

Δεμμζίςκ Γπεκδφζεςκ γηα ημ 2006. 

 Ηαζειχκεη ημοξ μηζζμφξ ζε επίπεδα πμιφ θάης ημο πιεζςνηζμμφ θαη επηβάιιεη γεκηθυηενα πμιηηηθή ζθιενήξ 

ιηηυηεηαξ γηα ημοξ ενγαδυμεκμοξ θαη ημοξ ζοκηαλημφπμοξ. 

 Γημημάδεη νηδηθή ακαηνμπή ημο αζθαιηζηηθμφ ζοζηήμαημξ με αφλεζε ηςκ μνίςκ ειηθίαξ θαη μείςζε ηςκ ζοκηάλεςκ. 

 

ΝΑΘΖΓΟ ΟΡΚΠΑΓΓΟ ΟΓ ΚΓΑ ΓΗΔΜΟΕ    

Σηα πιαίζηα απμδυμεζεξ ημο θνάημοξ πνυκμηαξ ημ Δεμυζημ Σπμιείμ βάιιεηαη απυ υιεξ ηηξ κεμζοκηενεηηθέξ 

δοκάμεηξ. Ε θαηεφζοκζε ηεξ θοβένκεζεξ θαη ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ είκαη ζαθήξ :  

 Ιεηαηνμπή ηεξ παηδείαξ απυ θμηκςκηθυ αγαζυ ζε εμπυνεομα λεθηκχκηαξ απυ ηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε με 

κμμμζπέδημ πμο μεηαιιάζζεη ηα ΑΓΖ ζε επηπεηνήζεηξ ζηα πιαίζηα ηςκ απμθάζεςκ ηεξ Ιπμιυκηα θαη ημο Ιπένγθεκ. 

 Γθανμμγή ημο ζεζμηθμφ πιαηζίμο ηςκ κυμςκ Ανζέκε – Γοζομίμο γηα ηεκ αλημιυγεζε ζηεκ εθπαίδεοζε με ζηυπμ ηε 

πεηναγχγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ θαη ηεκ θαηεγμνημπμίεζε ηςκ ζπμιείςκ. 

 Έκηαζε ηςκ ηαληθχκ θναγμχκ πμο απμδεηθκφεηαη θαη με ηεκ πνυζθαηε θαζηένςζε ηεξ βαζμμιμγηθήξ βάζεξ γηα ηεκ 

εηζαγςγή  ηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε. Τμ μέηνμ αοηυ μδεγεί με μαζεμαηηθή αθνίβεηα ζηεκ υλοκζε ηςκ θμηκςκηθχκ 

θαη μηθμκμμηθχκ ακηζμηήηςκ, ζημκ απμθιεηζμυ μεγάιμο πμζμζημφ μαζεηχκ απυ ημ ζπμιείμ θαη ηεκ επέθηαζε ηεξ 

παναπαηδείαξ.    

 

Γμείξ έπμομε θαζήθμκ κα ακαδείλμομε ημκ ζεμακηηθό θαη ακακηηθαηάζηαημ νόιμ ημο Δεμόζημο 

Οπμιείμο, κα ημ πνμζηαηεύζμομε, κα δηεθδηθήζμομε ηεκ ακαβάζμηζή ημο, κα ακηημεηςπίζμομε ηεκ 

ιαίιαπα ηςκ επενπόμεκςκ «αιιαγώκ».  

Αριστερή Ενωτική Κίνηση Καθηγητών – υνεργαζόμενοι 

Α.Ε.Κ.Κ.-.  



ΓΖΑ ΓΚΑ ΗΑΘΡΠΓΞΜ ΔΕΙΜΟΖΜ ΟΜΘΓΖΜ 

Ε Α.Γ.Η.Η. δηεθδηθεί Γκηαίμ, Δεμυζημ Δςνεάκ, 12πνμκμ Υπμπνεςηηθυ Σπμιείμ, πςνίξ ηαληθμφξ θναγμμφξ θαη πάζεξ 

θφζεξ δηαθνίζεηξ. Πανάιιεια θαη με βάζε ηεκ πμιοπιμθυηεηα ηεξ ζφγπνμκεξ θμηκςκίαξ πνμηείκμομε έκα ζπμιείμ 

πμιιαπιχκ επηιμγχκ θαη ίζςκ εοθαηνηχκ πμο κα θαιφπηεη ηαοηυπνμκα ημκ ακζνςπηζηηθυ θαη ηεπκμιμγηθυ ημμέα. 

Γίκαη βέβαημ υηη ζε έκα ηθακμπμηεηηθυ ζπμιείμ ζα πνέπεη κα αιιάλμοκ ε δμμή, ηα ςνμιυγηα θαη ακαιοηηθά 

πνμγνάμμαηα με ζςζηυ ζπεδηαζμυ, ζηυπμ θαη υναμα.  

Σηα πιαίζηα αοηήξ ηεξ ακηίιερεξ ζεςνμφμε απαναίηεηε ηεκ άμεζε ακαβάζμηζε ηεξ Τεπκηθήξ Γπαγγειμαηηθήξ 

Γθπαίδεοζεξ με εκίζποζε ηεξ οιηθμηεπκηθήξ ηεξ οπμδμμήξ θαη δηαμυνθςζε πιαηζίμο πμο κα ελαζθαιίδεη ηεκ πανμπή 

ζηένεςκ γκχζεςκ γεκηθήξ παηδείαξ θαη ζφγπνμκήξ, απμηειεζμαηηθήξ βαζηθήξ εηδίθεοζεξ ζημοξ δηάθμνμοξ 

ηεπκμιμγηθμφξ ημμείξ. Πανάιιεια δεηάμε ηεκ οπαγςγή υιςκ ηςκ θμνέςκ πμο πανέπμοκ ηεπκηθή εηδίθεοζε ή 

θαηάνηηζε ζημ Υπμονγείμ Παηδείαξ. 

Ε Α.Γ.Η.Η. ζεςνεί υηη μη ζεζμμί ηεξ Γκηζποηηθήξ Δηδαζθαιίαξ θαη ηδίςξ ηεξ Πνυζζεηεξ Δηδαθηηθήξ Σηήνηλεξ υπςξ 

μάιηζηα μνγακχζεθακ θαη οιμπμηήζεθακ απυ ηεκ πμιηηεία δεκ ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ ακάγθεξ ημο μαζεηή. 

Δηεθδηθμφμε ηεκ ζεζμμζέηεζε ημο Οιμήμενμο Γομκαζίμο θαη Θοθείμο ζακ έκα ζεμακηηθυ βήμα γηα ηεκ μοζηαζηηθή 

ακαβάζμηζε ηεξ εθπαίδεοζεξ. 

Τμ Γκηαίμ Σπμιείμ πνέπεη κα πανέπεη ηζυηημμ απμιοηήνημ ζε υια ηα παηδηά, υζμκ αθμνά ηεκ πνυζβαζε ζηεκ 

Τνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε, πμο κα απμηειεί ηαοηυπνμκα θαη επανθέξ εθυδημ γηα ηεκ αγμνά ενγαζίαξ. 

Ε απμδέζμεοζε ημο Θοθείμο απυ ηεκ Τνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε ζα απειεοζενχζεη ζε έκακ βαζμυ ηηξ δεμημονγηθέξ 

δοκάμεηξ μαζεηχκ θαη εθπαηδεοηηθχκ. 

ΔΖΓΗΔΖΗΜΡΙΓ : 
 Αολήζεηξ ηςκ δαπακώκ γηα ηεκ παηδεία ζημ 15% ημο θναηηθμύ 

πνμϋπμιμγηζμμύ. 

 Γκηαίμ, 12πνμκμ, οπμπνεςηηθό, δεμόζημ, δςνεάκ ζπμιείμ πμο 

κα εκζςμαηώκεη ηεκ ακζνςπηζηηθή θαη ηεπκμιμγηθή δηάζηαζε 

ηεξ εθπαίδεοζεξ. 

 Δεμόζηα, δςνεάκ μεηαιοθηαθή επαγγειμαηηθή εηδίθεοζε.  

 Ρπαγςγή όιςκ ηςκ θμνέςκ πμο πανέπμοκ εθπαηδεοηηθέξ 

οπενεζίεξ ζημ Ρπμονγείμ Ναηδείαξ. 

 Ηαηάνγεζε ηςκ ακηηεθπαηδεοηηθώκ κόμςκ 2525 θαη 2640. 

 Ηαηάνγεζε ηςκ πακειιαδηθώκ ελεηάζεςκ ζηε Γ΄ ιοθείμο. 

 Απμζύκδεζε ημο ιοθείμο από ημ ζύζηεμα πνόζβαζεξ ζηε 

ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε. 

 Ηαζηένςζε ακώηαημο μνίμο 25 μαζεηώκ ακά ημήμα. 

 

ΜΖ ΟΠΕ ΓΖΞΑΓΩΓΕΟΕ ΚΑΖ ΟΠΕΚ ΓΝΖΙΜΞΦΩΟΕ 

Γηα ηεκ θαθυθεμε «αλημιυγεζε» ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, πάγηα ζέζε μαξ είκαη πςξ υια υζα έπμοκ πνμηείκεη μη εθάζημηε 

θοβενκήζεηξ, απμζθμπμφκ ζηε πεηναγχγεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ, ζηε μεηαηνμπή ημο ζε πεηζήκημ υνγακμ έηζη χζηε κα 

θαηαζηεί εοπενήξ ε οιμπμίεζε υιςκ ηςκ ακηηεθπαηδεοηηθχκ πμιηηηθχκ πμο απενγάδμκηαη.  

Ε λεθάζανε ζέζε μαξ είκαη υηη ημ οθηζηάμεκμ ζεζμηθό πιαίζημ είκαη επανθέζηαημ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ οπαιιειηθήξ 

ζομπενηθμνάξ ημο εθπαηδεοηηθμύ θαη είκαη ζέμα πμιηηηθήξ βμφιεζεξ ε εθανμμγή ημο.  

Ακ μ ζηυπμξ είκαη ε βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ ηεξ πανεπυμεκεξ γκχζεξ ηυηε μθείιεη ε πμιηηεία κα οιμπμηήζεη άμεζα 

ημ βαζηθυ μαξ αίηεμα γηα μοζηαζηηθή εηήζηα θαη πενημδηθή επημόνθςζε. Ε επημυνθςζε αοηή ζα πνέπεη κα 

οιμπμηείηαη απυ ηα πακεπηζηήμηα θαη κα έπεη μοζηαζηηθυ πενηεπυμεκμ. Σε θαμία πενίπηςζε δεκ πνέπεη κα 

επηβάιιμκηαη δίδαθηνα γηα ηεκ επημόνθςζε ηςκ ενγαδμμέκςκ, υπςξ έπεη θαζηενςζεί ηειεοηαία ζε δηάθμνα 

μεηαπηοπηαθά ημήμαηα, γεγμκυξ πμο απμηειεί θαηάθμνε παναβίαζε ημο ζοκηάγμαημξ  γηα δςνεάκ παηδεία. 

ΔΖΓΗΔΖΗΜΡΙΓ : 
 Καζηέξσζε εηήζηαο επηκόξθσζεο κε απαιιαγή από ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 Καηάξγεζε ηνπ θαζεθνληνινγίνπ. 

 Όρη ζηελ αμηνιόγεζε – θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ αμηνιόγεζε – ρεηξαγώγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΖΗΕ ΔΕΙΜΟΖΑ ΔΖΜΖΗΕΟΕ ΟΠΕΚ ΡΝΕΞΓΟΖΑ ΠΕΟ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΝΑΖΔΓΖΑΟ 

Ε θμμμαηηθμπμίεζε ηεξ Δημίθεζεξ είκαη απυ ημοξ βαζηθμφξ πανάγμκηεξ οπμβάζμηζεξ ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη απαλίςζεξ 

ημο εθπαηδεοηηθμφ. Ιέζς αοηήξ επηηογπάκεηαη ε πεηναγχγεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ. Ε θοβένκεζε αζεηχκηαξ γηα μία 

αθυμε θμνά ηηξ πνμεθιμγηθέξ ηεξ δεζμεφζεηξ, ελαθμιμοζεί κα επηιέγεη ηα ζηειέπε εθπαίδεοζεξ θαηά ηνυπμ 

πανάκμμμ θαη με θμμμαηηθά θνηηήνηα. Απαηημφμε ηεκ άμεζε απμθμμμαηηθμπμηήζε ηεξ Δημίθεζεξ θαη ηεκ επηιμγή 



ηςκ ζηειεπώκ δημίθεζεξ θαη εθπαίδεοζεξ με αλημθναηηθά θαη ακηηθεημεκηθά θνηηήνηα. Ε πενίθεμε ζοκέκηεολε δεκ 

είκαη ηέημημ θνηηήνημ θαη ηεκ απμννίπημομε.  

Σηεκ γεκηθεομέκε θαηάζηαζε θνίζεξ ηεξ Δημίθεζεξ ζομβάιιεη απμθαζηζηηθά θαη ε ζφκζεζε θαη ιεηημονγία ηςκ 

Υπενεζηαθχκ Σομβμοιίςκ πμο ειέγπμκηαη ζπεδυκ απμθιεηζηηθά απυ ημ εθάζημηε θοβενκυκ θυμμα. Δεηάμε ηεκ 

ζεζμμζέηεζε 3μο αηνεημύ ςξ έκα πνχημ ζεηηθυ βήμα. γηα πνεζηή θαη απμηειεζμαηηθή δημίθεζε.  

Ε πμιοκμμία θαη ε ζεζμηθή αηαλία επηηείκεη ηα πνμβιήμαηα θαη επηηνέπεη αοζαηνεζίεξ θαη μενμιεπηηθή ζομπενηθμνά 

ηςκ πνμσζηαμέκςκ.  

ΔΖΓΗΔΖΗΜΡΙΓ : 
 Νέν ζεζκηθό πιαίζην πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα, ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ επηινγή ησλ ζηειερώλ 

εθπαίδεπζεο. Τν ζύζηεκα απηό ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απνιύησο αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα.    

 

Ε ΟΠΑΘΓΞΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΓΖΚΑΖ ΔΖΗΑΖΩΙΑ ΠΜΡ ΝΜΘΖΠΕ ΗΑΖ ΡΝΜΞΓΩΟΕ ΠΜΡ ΗΞΑΠΜΡΟ 

Γίκαη ζαθέξ πςξ εδχ θαη πμιιά πνυκηα υιεξ μη θοβενκήζεηξ ακαδεημφκ ηθακμπμηεηηθυ άιιμζη γηα κα δηαπεηνηζημφκ 

επηθμηκςκηαθά ημ πνυβιεμα ηεξ ακενγίαξ γηα ημ μπμίμ εοζφκμκηαη ελ΄ μιμθιήνμο. Γίμαζηε βέβαημη πςξ ημ θάκηαζμα 

ηεξ ακενγίαξ ζα θοκεγά ημοξ οπαίηημοξ υπμημ ηέπκαζμα θαη ακ μεηαπεηνηζημφκ, υζα ζοζηήμαηα πνυζιερεξ θαη ακ 

αιιάλμοκ. Γηα ημοξ πηοπημύπμοξ θαζεγεηηθώκ ζπμιώκ ανθεί ημ παηδαγςγηθό πηοπίμ πμο ζα πνέπεη κα μδεγεί 

ζημκ άμεζμ δημνηζμό.  

Κα ζηαμαηήζεη μ εμπαηγμυξ ηςκ ακαπιενςηχκ, κα δημνηζημύκ ΠΩΞΑ όιμη μη  «18μεκίηεξ» θαη κα πνμπςνήζεη με 

γνήγμνμοξ νοζμμφξ ε δηαδηθαζία δημνηζμμφ υιςκ ηςκ οπμιμίπςκ ακαπιενςηχκ.  

Κα θαζηενςζμφκ  εκηαίμη θακόκεξ πνόζιερεξ όιςκ ηςκ ακαπιενςηώκ θαη κα ζοννηθκςζεί μ ανηζμυξ ημοξ ζημοξ 

απμιφηςξ ακαγθαίμοξ υπςξ μ κυμμξ μνίδεη.  Ε πμιηηεία μθείιεη κα είκαη ζε ζέζε κα πνμβιέπεη ηηξ ακάγθεξ ηεξ θαη κα 

πνμζιαμβάκεη έγθαηνα μμκίμμοξ εθπαηδεοηηθμφξ. 

Κα θαηανγεζεί μ ζεζμόξ ημο ςνμμίζζημο 

εθπαηδεοηηθμύ θαη μη δηάηνεηεξ νοζμίζεηξ πμο 

θαζηενώκμοκ ηεκ αοζαίνεηε πνόζιερε ςνμμηζζίςκ 

ζηεκ Ν.Δ.Ο. Ίζςξ δεκ έπεη γίκεη ακηηιεπηυ υηη 

μέζς αοηήξ ηεξ δηαδηθαζίαξ απμθηά θακείξ 

πνμτπενεζία θαη δηθαηχμαηα γηα μυκημμ δημνηζμυ 

αθμφ εγγνάθεηαη ζημκ πίκαθα ηςκ ακαπιενςηχκ. 

ΔΖΓΗΔΖΗΜΡΙΓ : 
 Κάιπςε όισλ ησλ θελώλ κε ηελ πξόζιεςε κνλίκνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 Καηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ.  

 Άκεζε κνληκνπνίεζε όισλ ησλ αλαπιεξσηώλ πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξώζεη 18κελε πξνϋπεξεζία κε ζέζπηζε 

εληαίνπ ηξόπνπ πξόζιεςεο γηα όιεο ηεο εηδηθόηεηεο 

(κνπζηθνί θιπ). 

 12κελε ζύκβαζε εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο αλαπιεξσηέο.  

 Αλαγλώξηζε ηεο πξνϋπεξεζίαο ησλ αλαπιεξσηώλ γηα 

βαζκνινγηθή εμέιημε.  

 

ΙΖΟΘΜΖ ΑΚΠΖΟΠΜΖΜΖ ΠΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΆΟ ΙΑΟ  

Ε μηζζμιμγηθή θαηάζηαζε ημο εθπαηδεοηηθμφξ είκαη πείνηζηε ιαμβακμμέκεξ οπυρε ηεξ αθνίβεηαξ, ηεξ ναγδαίαξ 

αφλεζεξ ημο πιεζςνηζμμφ αιιά θαη ηεξ επηζηεμμκηθήξ ημο ηδηυηεηαξ. Σοκεπχξ ημ αίηεμα ηεξ ΟΘΙΓ γηα αολήζεηξ 

ζημ ύρμξ ημο 25% ημο ζοκόιμο ηςκ απμδμπώκ μαξ με εκζςμάηςζε ηςκ επηδμμάηςκ ζημκ βαζηθό μηζζό μαξ 

βνίζθεη απμιφηςξ ζφμθςκμοξ. Κα ζεμεηχζμομε υηη ημ πενίθεμμ «Γκηαίμ Ιηζζμιυγημ» είκαη ηέημημ μυκμ θαη΄ 

εοθεμηζμυκ.  

Ζδηαίηενμ πνυβιεμα ζοκακημφκ μη εθπαηδεοηηθμί ζηεκ πενημπή μαξ ιυγς θαη ημο αολεμέκμο μεηαθμνηθμφ θυζημοξ θαη 

θυζημοξ δςήξ. Γίκαη ακαγθαία ε αύλεζε ημο επηδόμαημξ παναμεζμνίςκ πενημπώκ θαη ε ζεζμμζέηεζε ειθοζηηθχκ 

θηκήηνςκ γηα ηεκ μυκημε εγθαηάζηαζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ζηε πενημπή μαξ. Βαζηθυ μαξ αίηεμα ελαθμιμοζεί κα 

παναμέκεη ε επέθηαζε ημο κόμμο γηα ηεκ «επηδόηεζε αγμνάξ πνώηεξ θαημηθίαξ» ζημοξ ζοκαδέιθμοξ πμο 

ημπμζεηήζεθακ ζημ κμμό πνηκ ημ 1992. 

ΔΖΓΗΔΖΗΜΡΙΓ : 
 Οπζηαζηηθέο απμήζεηο ησλ απνδνρώλ καο κε ελζσκάησζε ησλ επηδνκάησλ ζην βαζηθό κηζζό θαη θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο ησλ 

176€. 

 Καηνρύξσζε δηθαηώκαηνο νπζηαζηηθώλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εθ΄ ύιεο γηα ηνπο θαζεγεηέο. 

 Αθώιπηε κηζζνινγηθή εμέιημε – κε ζύλδεζε ηνπ κηζζνύ κε ηε απόδνζε – αμηνιόγεζε. 



 Απμήζεηο ζε όιεο ηηο ακνηβέο καο πέξαλ ηνπ κηζζνύ (ππεξσξίεο, εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ζπκκεηνρή ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, 

απνδεκηώζεηο εθηόο έδξαο θιπ). 

 Αύμεζε ηνπ αθνξνινγήηνπ ζην ύςνο ηνπ κηζζνύ πνπ ιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθόο κεηά ηνλ πξώην ρξόλν ππεξεζίαο. 

 

Μ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΜΟ ΔΖΗΑΖΜΡΠΑΖ ΟΓΒΑΟΙΜ ΗΑΖ ΑΝΑΖΠΓΖ ΑΛΖΜΗΞΑΠΖΑ 

Τμ θαζεζηχξ πμο αθμνά ηηξ μεηαζέζεηξ θαη απμζπάζεηξ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ ελαθμιμοζεί κα είκαη απανάδεθημ. ζμκ 

αθμνά ηηξ μεηαζέζεηξ δεηάμε ακαμμνημδόηεζε ηςκ πενημπώκ μεηάζεζεξ έηζη χζηε κα ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ 

πναγμαηηθέξ ζοκζήθεξ θάζε πενημπήξ. ζμκ αθμνά ηηξ απμζπάζεηξ παναηενείηαη υνγημ ακαλημθναηηθχκ θαη  

εοκμημθναηηθχκ απμζπάζεςκ θαη με ηεκ «βμφια ημο κυμμο». Δεηάμε ηεκ θαηάνγεζε ηεξ νύζμηζεξ πμο επηηνέπεη κα 

ιαμβάκεη μ εθπαηδεοηηθόξ ηα μόνηα ηεξ μνγακηθήξ ημο ζέζεξ πςνίξ κα οπενεηεί ζε αοηήκ. Δεηάμε ηεκ άμεζε 

δηαμυνθςζε λεθάζανμο πιαηζίμο γηα ηηξ απμζπάζεηξ με ακηηθεημεκηθά θνηηήνηα.  

ΔΖΓΗΔΖΗΜΡΙΓ : 
 Καηάξγεζε ησλ δπζπξόζηησλ κε παξάιιειε ζέζπηζε ηζρπξώλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ θηλήηξσλ πνπ λα ελζαξξύλνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθό λα παξακέλεη ζε δπζπξόζηηε πεξηνρή. 

 Αληηθεηκεληθό ζύζηεκα κνξηνδόηεζεο γηα ηηο πάζεο θύζεσο απνζπάζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο. 

 Αλακνξηνδόηεζε ησλ πεξηνρώλ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζ΄ απηέο. 

 

«ΟΗΜΠΩΚΜΡΚ ΠΑ ΑΘΜΓΑ ΜΠΑΚ ΓΓΞΑΟΜΡΚ» 

Σηα πιαίζηα ηεξ γεκηθυηενεξ επίζεζεξ πμο δέπμκηαη μη ενγαδυμεκμη εκηάζζεηαη θαη ε ζοκεπήξ επηδείκςζε ηςκ υνςκ, 

ηςκ πνμτπμζέζεςκ θαζχξ θαη ημο φρμοξ ηεξ ζφκηαλεξ. Ήδε μη ενγαδυμεκμη εθπαηδεοηηθμί πςνίδμκηαη ζε ηέζζενηξ 

θαηεγμνίεξ ακάιμγα με ημκ πνυκμ εηζυδμο ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ θαη θοζηθά «υζμ ανγυηενα, ηυζμ πεηνυηενα».  

Δεηάμε ηεκ θαηάνγεζε όιςκ ηςκ ακηηαζθαιηζηηθώκ-ακηηζοκηαλημδμηηθώκ κόμςκ υιςκ ηςκ μέπνη ζήμενα 

θοβενκήζεςκ. Γκηαίμοξ υνμοξ ζοκηαλημδυηεζεξ υιςκ ηςκ εθπαηδεοηηθχκ με βάζε ηεκ ηδηαηηενυηεηα ημο 

επαγγέιμαηυξ μαξ.   

ΔΖΓΗΔΖΗΜΡΙΓ : 
 Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ. 

 Πιήξεο ζύληαμε ζηα 30 ρξόληα ππεξεζίαο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 Κύξηα ζύληαμε ζην 80% ησλ απνδνρώλ ηνπ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύ θαηά ην κήλα εμόδνπ από ηελ ππεξεζία. 

 Πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε από δεκόζην ζύζηεκα πγείαο. 

 Πιήξε εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα γηα ηνπο αλαπιεξσηέο θαη γηα όινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξόλνπ. 

 Αλαγλώξηζε ελόο ζπληάμηκνπ έηνπο αλά ηξία έηε αλεξγίαο από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ πηπρίνπ. 

 

ΟΡΚΔΖΗΑΘΖΟΠΖΗΜ ΗΖΚΕΙΑ : ΓΚΜΠΕΠΑ, ΑΡΠΜΚΜΙΖΑ, ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΖΗΜΠΕΠΑ. 

Γηα ηεκ θαηάζηαζε ημο Σ.Η. έπμομε κα παναηενήζμομε ηα ελήξ : 

Ε επίζεζε θαηά ηςκ ενγαδμμέκςκ είκαη γεκηθεομέκε θαη έπεη πμιιέξ μμνθέξ. Τέημηεξ μμνθέξ απμηειμφκ μ  

ενγμδμηηθυξ θαη θναηηθυξ ζοκδηθαιηζμυξ. Γίκαη ζοπκυ ημ θαηκυμεκμ ημο ζοκδηθαιηζηή πμο ηαοηυπνμκα είκαη δημηθεηηθυ 

θαη θμμμαηηθυ ζηέιεπμξ. «Τνία ζε ζοζθεοαζία εκυξ». 

Γίκαη μεγάιε ε εοζφκε ηςκ παναηάλεςκ πμο «πνυζθεηκηαη» ζηα ιεγυμεκα «θυμμαηα ελμοζίαξ» θαη ακέπμκηαη ή 

δηαμμνθχκμοκ πνυηοπα θαη πναθηηθέξ ενγαημπαηενηζμμφ.  

 Ε Α.Γ.Η.Η.-Ο. έπεη απμδείλεη όηη είκαη μία αοηόκμμε πανάηαλε πμο ακηημεηςπίδεη με επημμκή, με ζοκέπεηα με  

απμθαζηζηηθόηεηα θαη με απμηειεζμαηηθόηεηα, θάζε πνμζπάζεηα απαλίςζεξ ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη ημο 

εθπαηδεοηηθμύ.  

 Αγςκηδόμαζηε γηα έκα πνςημβάζμημ ζςμαηείμ (ΓΘΙΓ) πμο ζα εκώκεη θαη ζα αγςκίδεηαη ηόζμ γηα ηα μεγάια 

δεηήμαηα ηεξ παηδείαξ όζμ θαη γηα ηα «μηθνά», πμο όμςξ έπμοκ δςηηθή ζεμαζία γηα ημκ ζοκάδειθμ. Ε 

απόζπαζε, ε μεηάζεζε, ε μνγακηθόηεηα, ε ενγμδμηηθή αοζαηνεζία, ε οπενανηζμία, ε επημόνθςζε είκαη 

πνμβιήμαηα γηα ηα μπμία ημ ζςμαηείμ μθείιεη κα πανεμβαίκεη ζοκεπώξ θαη κα ηα ακηημεηςπίδεη 

απμηειεζμαηηθά.   

 Νιμύζηα είκαη ε δνάζε μαξ ζε πανεμβάζεηξ, πνμηάζεηξ θαη αγςκηζηηθέξ θηκεημπμηήζεηξ γηα ηεκ οπενάζπηζε 

ηεξ εθπαίδεοζεξ θαη ημο εθπαηδεοηηθμύ. 

 Απεοζοκόμαζηε ζε όιμοξ εζάξ ημοξ ζοκαδέιθμοξ μαξ θαη πνμηείκμομε έκα εκηαίμ ζπέδημ ακαζογθνόηεζεξ θαη 

αγώκςκ πςνίξ απμθιεηζμμύξ αιιά με πνμαπαηημύμεκμ ημ ηνίπηοπμ : Μοζηαζηηθέξ αολήζεηξ ζηηξ απμδμπέξ, 

θαιύηενμ Δεμόζημ Οπμιείμ, ζηαζενή ενγαζία γηα όιμοξ ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ. 

 

 ΑΡΙΣΕΡΗ ΕΝΩΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ  

 ΔΤΝΑΜΗ ΕΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ 



 

 

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.Κ.-Σ. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Για το Εποπτικό Συμβούλιο 
 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Αθαναζόποσλος  Παναγιώηης 

Ασγοσζηή  Γέζποινα 

Ατθοθορίδοσ Γεφργία 

Βαρζαμίδης  Βαρζάμης 

Βαζιλείοσ Γημήηρης 

Βλαζοπούλοσ  Μαρίνα 

Βολονάκη  Δλπινίκη 

Γεφργαλίδοσ  Μαριάνθη 

Εάταρη  Ανηιγόνη 

Kαραγιάννης Βαζίλης 

Καραγιαννίδοσ οθία 

Καραζμάνογλοσ Ατιλλέας 

Καηζαρά Υαριηφμένη 

Μασριδή Μέλπα 

Νηάηζιοσ  Αγλαχα  

Παπαμενηζέλοσ  Γημήηρης 

Παπαοικονόμοσ Γεώργιος 

Πολστρονόποσλος Πανηελής 

Ρακόποσλος  Κώζηας 

αρούκος  Νομικός 

θαιροπούλοσ Αθηνά 

φηηράκης  Αναζηάζιος 

Σζανεηοπούλοσ  Αρεηή 

Σζακογιάννης  Μανώλης 

Τυηλάνηης Νίκος 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Γεφργαλίδοσ Μαριάνθη 

Καραζμάνογλοσ Ατιλλέας 

Σζανεηοπούλοσ Αρεηή 


