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Εκλογι αιρετϊν ςτα ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ (3/11/2010) 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
Τθ φετινι χρονιά βιϊνουμε τθν πιο βάρβαρθ επίκεςθ, που ανατρζπει τα εργαςιακά 

και αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα και λεθλατεί το ειςόδθμά μασ. Η κυβζρνθςθ, 
καταπατϊντασ όλεσ τισ δικζσ τθσ προεκλογικζσ δεςμεφςεισ, ςε ςυνεργαςία με τθν 
Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ και το ΔΝΤ, επζβαλε μια πρωτόγνωρθ λιτότθτα. Λιτότθτα που πλιττει 
κυρίωσ τουσ εργαηόμενουσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ, αυτοφσ δθλαδι που δεν ευκφνονται 
για τθν οικονομικι κρίςθ. Η πρόκλθςθ είναι μεγάλθ. Οι τράπεηεσ, οι μεγάλεσ επιχειριςεισ, 
οι φοροφυγάδεσ, οι χρθματιςτζσ του ςυςτιματοσ, οι πολιτικοί που τουσ εκπροςωποφν, 
όλοι αυτοί που δθμιοφργθςαν τθν κρίςθ, όλοι αυτοί που ςυςςϊρευςαν αμφκθτα κζρδθ ςε 
βάροσ των εργαηομζνων, είναι ςτο απυρόβλθτο. Όχι μόνο δεν πλθρϊνουν για τθν κρίςθ, 
όχι μόνο κερδίηουν όςο διαρκεί, αλλά κα βγουν και κερδιςμζνοι μετά από αυτι. 

Τα μζτρα που αποφαςίηονται δεν ζχουν τζλοσ. Το «επικαιροποιθμζνο» μνθμόνιο 
κακϊσ και θ ανακεϊρθςθ του ελλείμματοσ και του δθμόςιου χρζουσ οδθγοφν ςε νζα 
μείωςθ των μιςκϊν μασ. Σχεδιάηεται νζα επίκεςθ ςτα αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα μζςω 
τθσ μείωςθσ τθσ κφριασ ςφνταξθσ και των παροχϊν των ταμείων. 

Αν τουσ αφιςουμε, τα μζτρα και τα μνθμόνια δε κα ζχουν τελειωμό. Ήδθ θ 
κυβζρνθςθ και οι κονδυλοφόροι τθσ εξουςίασ μάσ προετοιμάηουν για τισ νζεσ περικοπζσ. Η 
φιλολογία για το «μεγάλο» δθμόςιο τομζα, τα «υπζρογκα» επιδόματα  και τουσ 
«καλοπλθρωμζνουσ» δθμόςιουσ υπάλλθλουσ, θ προςπάκεια να φζρουν ςε αντιπαράκεςθ 
τουσ εργαηομζνουσ μεταξφ τουσ κ.ά. αξιοποιοφνται για να ςτοχοποιθκοφν κατθγορίεσ 
εργαηομζνων, ανάμεςα ςε αυτοφσ και οι εκπαιδευτικοί. Οι κζςεισ και το πλαίςιο αρχϊν 
που παρουςιάςτθκαν για το “νζο μιςκολόγιο” επιβεβαιϊνουν τθν εκτίμθςι μασ ότι θ 
Κυβζρνθςθ προςανατολίηεται ςε ζνα νζο “φτωχολόγιο”, που κα ςυνδζςει τον μιςκό με τθν 
αξιολόγθςθ και κα το χρθςιμοποιιςει ωσ εργαλείο για τθν παραπζρα περικοπι των 
αποδοχϊν μασ.  

Η κατάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ είναι επίςθσ δραματικι. Η περικοπι των κονδυλίων 
του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν παιδεία ζχει ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. 
Μειϊκθκαν δραςτικά κατά 60% οι επιχορθγιςεισ προσ τισ ςχολικζσ επιτροπζσ. Μειϊκθκαν 
οι μόνιμοι διοριςμοί, με αποτζλεςμα τθν επζκταςθ των ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ και 
τθν ανατροπι των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των μόνιμων εκπαιδευτικϊν. Προωκοφνται θ 
ςφμπτυξθ τμθμάτων, με ςυνζπεια να ζχουμε εκατοντάδεσ τμιματα με πάνω από 26 ι και 
28 μακθτζσ, και θ κατάργθςθ ι υποβάκμιςθ ςθμαντικϊν εκπαιδευτικϊν κεςμϊν όπωσ 
είναι θ Ενιςχυτικι Διδαςκαλία, θ Πρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ, τα Σχολεία Δεφτερθσ 
Ευκαιρίασ, τα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ κ.ά. 

 

 Μπροςτά ςε αυτζσ τισ εξελίξεισ, θ απάντθςι μασ δεν μπορεί να είναι άλλθ από τθν 
κακολικι αντίςταςθ και ςυςπείρωςθ μζςα από τα ςυνδικαλιςτικά όργανα (ΕΛΜΕ και 
ΟΛΜΕ) και τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων των ςχολείων. Δεν μπορεί να είναι άλλθ από το 
δυνάμωμα του αυτόνομου, μαχθτικοφ, ριηοςπαςτικοφ και μαηικοφ εκπαιδευτικοφ 



κινιματοσ, που κα προβάλλει και κα διεκδικεί αγωνιςτικά, με ζνταςθ και διάρκεια, τθν 
επίλυςθ των μεγάλων προβλθμάτων τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν.  
Δεν μπορεί να είναι άλλθ από τθν ανάπτυξθ ενόσ ενωτικοφ κινιματοσ μαηί με όλουσ 
εργαηόμενουσ.  
Μόνο με το ςυντονιςμζνο αγϊνα μασ μποροφμε να ςταματιςουμε αυτι τθν πολιτικι, τθ 
νζα κοινωνικι βαρβαρότθτα. Δεν δεχόμαςτε τισ λογικζσ πωσ θ πολιτικι που εφαρμόηεται 
είναι μονόδρομοσ. Μονόδρομοσ είναι ο κοινόσ, ςυντονιςμζνοσ πανεργατικόσ αγϊνασ για 
τθν ανατροπι τθσ. Ο κοινόσ αγϊνασ με τα ςυνδικάτα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, με ςκοπό τθν 
ανατροπι των αντιλαϊκϊν μζτρων που παίρνουν οι κυβερνιςεισ, θ ΕΕ και το ΔΝΤ, που 
φορτϊνουν τα βάρθ τθσ κρίςθσ ςτισ πλάτεσ των λαϊν. 
 
            Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
 Οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ αιρετϊν ςτα Υπθρεςιακά Συμβοφλια (Υ.Σ.) πρζπει να 
ςτείλουν μινυμα καταδίκθσ των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν, που περικωριοποιοφν και 
υποβακμίηουν το δθμόςιο ςχολείο και τουσ  εκπαιδευτικοφσ.  
 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,  
Η ςθμαςία που αποδίδει θ κυβζρνθςθ ςτον ζλεγχο των Υ.Σ. φάνθκε όταν, ςε 

διάςτθμα λίγων μόνο μθνϊν από τθν εκλογι τθσ, άλλαξε δφο φορζσ τθ ςφνκεςθ των 
υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων, για να εφαρμόηεται απρόςκοπτα θ πολιτικι τθσ, και ο πρϊτοσ 
νόμοσ που ζφερε προσ ψιφιςθ ςτθ Βουλι αφοροφςε τθ διαδικαςία επιλογισ ςτελεχϊν τθσ 
εκπαίδευςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ κυβερνθτικισ αντίλθψθσ για τθν αυτοτζλεια  
των Υ.Σ. είναι το «εντζλλεςκε» του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Αττικισ προσ τα 
ΠΥΣΔΕ για τισ διακζςεισ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςτθν πρωτοβάκμια μζςα ςε μία μζρα 
και θ κακοδθγοφμενθ εντολι του για μετατροπι των διακζςεων ςε αποςπάςεισ.  

Τα Υ.Σ. ζχουν μετατραπεί ςε μθχανιςμοφσ προϊκθςθσ τθσ εκάςτοτε κυβερνθτικισ 
πολιτικισ, των πελατειακϊν ςχζςεων,  τθσ άμβλυνςθσ  των ςυνειδιςεων και τθσ 
υπονόμευςθσ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ. Υπιρξαν, δυςτυχϊσ, αιρετοί τα τελευταία χρόνια 
που ζδραςαν όχι ωσ εκπρόςωποι του κλάδου, αλλά ωσ τοποτθρθτζσ τθσ διοίκθςθσ. 
Ανζχτθκαν αυκαιρεςίεσ τθσ διοίκθςθσ ςε βάροσ ςυναδζλφων. Μετζτρεψαν τα ςυλλογικά 
δικαιϊματά μασ ςε υπόκεςθ ατομικισ εξυπθρζτθςθσ. Κινικθκαν με γνϊμονα το 
παραταξιακό και κομματικό ςυμφζρον και τισ πελατειακζσ τουσ ςχζςεισ, χωρίσ ςφνδεςθ με 
τισ ΕΛΜΕ και τον κλάδο. Λιγοςτοί ιταν οι αιρετοί που αγωνίςτθκαν για διαφάνεια, 
αντικειμενικότθτα και δικαιοςφνθ, και με ςυνζπεια υπεραςπίςτθκαν τα εργαςιακά 
δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν. 

Δεν ζχουμε τθν αυταπάτθ ότι θ ςυμμετοχι των αιρετϊν ςτα Υ.Σ. μπορεί να 
ανατρζψει τθν πολιτικι του Υπ. Παιδείασ. Όμωσ, μια μαχθτικι, ανιδιοτελισ και 
αςυμβίβαςτθ παρουςία ςτο ΚΥΣΔΕ, ςτα ΑΠΥΣΔΕ και ςτα ΠΥΣΔΕ, που κα ςτθρίηεται ςτο 
ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, μπορεί να ορκϊςει αντιςτάςεισ ςτισ αντιεκπαιδευτικζσ επιλογζσ, 
να εναντιωκεί ςτον αυταρχιςμό και να αναχαιτίςει τισ αυκαιρεςίεσ τθσ Διοίκθςθσ. 
Πρωτίςτωσ, όμωσ, οφείλουμε να ενιςχφςουμε τθν παρζμβαςθ του ςυνδικαλιςτικοφ  
κινιματοσ ςτα Υ.Σ., να κατοχυρϊςουμε ςτθν πράξθ τισ κζςεισ μασ για διαφάνεια, 
αντικειμενικότθτα και ιςότιμθ μεταχείριςθ όλων των ςυναδζλφων, να προτάξουμε ςτισ 
διεκδικιςεισ μασ τθν αγωνία των ςυναδζλφων μασ. 

 
Με τθν ψιφο μασ ςτισ εκλογζσ των αιρετϊν ςτα Υπθρεςιακά Συμβοφλια ζχουμε τθν 

ευκαιρία:  



 να δυναμϊςουμε τθν αντίςταςθ ςτον αυταρχιςμό και ςτθν αυκαιρεςία τθσ 
διοίκθςθσ,  

 να γυρίςουμε τθν πλάτθ ςτο μικροκομματιςμό και τθν αδιαφάνεια,  

 να προβάλουμε πιο ζντονα το αίτθμά μασ για ενίςχυςθ και διεφρυνςθ των 
δθμοκρατικϊν και ςυλλογικϊν διαδικαςιϊν ςτθν εκπαίδευςθ, 

 να δείξουμε το δρόμο τθσ ενότθτασ και τθσ διεκδίκθςθσ απζναντι ςε εκείνουσ που 
με προςχιματα και υπεκφυγζσ αρνοφνται τθν κοινι εκλογικι κάκοδο των 
δυνάμεων τθσ εκπαιδευτικισ Αριςτεράσ ςε όλα τα Υ.Σ., επιλογι που κα περιόριηε 
τθν απιχθςθ των παρατάξεων του δικομματιςμοφ, που ςυντθροφν τθ ςθμερινι 
κατάςταςθ,  

 να εκλζξουμε αιρετοφσ που κα τοποκετοφνται με βάςθ τισ αποφάςεισ του κλάδου 
(π.χ. για το εργαςιακό κακεςτϊσ και τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των 
εκπαιδευτικϊν) και κα δρουν με γνϊμονα το ςυμφζρον τθσ εκπαίδευςθσ και του 
κακθγθτι/-τριασ. 

Η ΠΡΟΣΑΗ ΜΑ 
Διεκδικοφμε: 

 Οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ αιρετϊν ςτα Τ.. να αποτελοφν υπόκεςθ αποκλειςτικά 
του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ. 

 Σθν εκλογι τρίτου αιρετοφ ςτα Τπθρεςιακά υμβοφλια. 
 Τθ κεςμοκζτθςθ ενόσ νζου πλαιςίου για τθ ςυγκρότθςθ  και λειτουργία πραγματικά 

ανεξάρτθτων και μθ ελεγχόμενων από τθν εκάςτοτε εξουςία Υπθρεςιακϊν 
Συμβουλίων. Ενόσ πλαιςίου που κα κατοχυρϊνει τθ διαφάνεια, τθν αντικειμενικότθτα, 
τθ δικαιοςφνθ και τθ δθμοκρατικι τουσ λειτουργία.  

 Το δεφτερο βακμό κρίςθσ για τα Υπθρεςιακά Συμβοφλια, ϊςτε να μθν εξετάηονται οι 
ενςτάςεισ από το ίδιο όργανο.  

 Τθ κεςμοκζτθςθ αδιάβλθτων και αντικειμενικϊν διαδικαςιϊν τόςο για τισ αποςπάςεισ 
των ςυναδζλφων ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό όςο και για τθν επιλογι των 
ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ.  

 Επαναφορά ςτο ΚΥΣΔΕ τθσ αρμοδιότθτασ των αποςπάςεων ςε υπθρεςίεσ και φορείσ. 
 Η οργανικι κζςθ να δίνεται με 9 ϊρεσ. 
 Κατάργθςθ του απορριτου, όταν δεν αφορά αυςτθρά προςωπικά δεδομζνα. 
 Κατάργθςθ του αντιδθμοκρατικοφ, αυταρχικοφ δθμοςιοχπαλλθλικοφ κϊδικα.  
 
 
 

Δεςμευόμαςτε για: 
 Πλιρθ διαφάνεια ςτθ δράςθ των αιρετϊν εκπροςϊπων μασ ςτα Τπθρεςιακά 

υμβοφλια. Η λειτουργία τουσ κα διευκολφνεται από τα ΔΣ των ΕΛΜΕ και θ ςυνεργαςία 
τουσ με αυτά είναι αυτονόθτθ. 

 υνεχι ενθμζρωςθ τθσ ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ από τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ μασ 
και προϊκθςθ ςτα Τ.Σ. των κζςεων και προτάςεϊν τουσ. 

 
Συναδζλφιςςεσ/ςυνάδελφοι,  

Με τθ μαηικι ςυμμετοχι μασ ςτισ εκλογζσ, με τθν υπερψιφιςθ των ψθφοδελτίων των 
υνεργαηόμενων Εκπαιδευτικϊν Κινιςεων, λζμε ΝΑΙ ςτθ Δθμοκρατία, ςτθ Διαφάνεια, 
ςτθν Αντικειμενικότθτα, ςτθ Δικαιοςφνθ, ςτθ υλλογικότθτα και ςτθν παιδαγωγικι 
αυτονομία του εκπαιδευτικοφ. 



υνεχίηουμε τον αγϊνα για να ανατρζψουμε τθν κυβερνθτικι πολιτικι που λεθλατεί 
το ειςόδθμά μασ, να περιφρουριςουμε τα εργαςιακά και αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα, 
και να διεκδικιςουμε ζνα ςχολείο που κα χωράει όλουσ τουσ μακθτζσ, όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, ολόκλθρθ τθ γνϊςθ. 
 

τισ εκλογζσ των αιρετϊν  

Ψθφίηουμε 
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