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ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ – ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2015  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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Από την προηγούμενη συνδιάσκεψη των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ πέρασαν 9 μήνες. 

Η Συνδιάσκεψη του Φλεβάρη του 2015 καθόρισε τον προσανατολισμό της συνδικαλιστικής 
παρέμβασης στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τον Γενάρη του 2015. 

Τότε εκτιμούσαμε: 

«… Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για μια διαφορετική πορεία στη ζωή της χώρας, για ριζικές αλλαγές 
στις ζωές των εργαζομένων, με πρώτο βήμα την ανατροπή των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών. 
Η προοπτική αυτή δεν δημιουργήθηκε από τα πάνω και από μόνη της. Είναι καρπός των μικρών ή 
μεγάλων συνεχών αγώνων του συνδικαλιστικού και ευρύτερα του λαϊκού κινήματος τα τελευταία 
χρόνια. 

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν καθαρά πως τίποτα δεν πάει χαμένο. Ανατρέπουν στην πράξη τη θεωρία 
του καναπέ και το ότι ‘τίποτα δεν αλλάζει’ και εδραιώνουν την πεποίθηση πως μόνη εγγύηση για 
ουσιαστικές αλλαγές αποτελούν οι ενωτικοί, μαζικοί και αποφασιστικοί αγώνες». 

Η επίθεση των δανειστών (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) και του κεφαλαίου επιβεβαιώθηκε από τις πρώτες 
εβδομάδες ότι ήταν ανελέητη. Βασική επιδίωξη η πλήρης προσαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής 
στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων δογμάτων της Ευρωζώνης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέλεξε 
να κάνει τη πρώτη υποχώρηση-συμβιβασμό υπογράφοντας τη συμφωνία της 20ής Φλεβάρη. 

Στους επόμενους μήνες της διαπραγμάτευσης το συνδικαλιστικό και λαϊκό κίνημα παρακολούθησε 
αμήχανα την κλιμάκωση της επίθεσης χωρίς ενεργή συμμετοχή και πάλη για την προάσπιση των 
συμφερόντων του στην κατεύθυνση της απαίτησης της απαλλαγής από τα μνημόνια.  

Παράλληλα, στο διάστημα αυτό και σαν αποτέλεσμα των αγώνων του κλάδου που είχαν 
προηγηθεί, υπήρξαν θετικές εξελίξεις σε μεγάλα προβλήματα του κλάδου και του δημόσιου 
σχολείου (επαναπρόσληψη διαθεσίμων – πάγωμα αξιολόγησης – κατάργηση τράπεζας θεμάτων – 
αλλαγές στο εξεταστικό, αλλαγές στο πειθαρχικό, κατάργηση πολιτικής επιστράτευσης κ.ά.), η 
οποία έδωσε αέρα ανάτασης και αισιοδοξίας στους εκπαιδευτικούς. Οι δυνάμεις της 
συνδικαλιστικής ριζοσπαστικής αριστεράς δεν κατάφεραν να μετασχηματίσουν την αισιοδοξία 
αυτή σε συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της διαρκούς πάλης και των σωστά 
προσανατολισμένων αγώνων ως εγγύησης για μόνιμες ουσιαστικές αλλαγές προς όφελος των 
λαϊκών συμφερόντων. 

Ο λαός κλήθηκε αποσπασματικά και με καθυστέρηση σε παρεμβάσεις αντίστασης στην πολιτική 
της τρόικας, στις οποίες ανταποκρίθηκε με μαζικές συγκεντρώσεις. 

Η κορυφαία στιγμή αυτής της περιόδου ήταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το περήφανο 
ΟΧΙ ΤΟΥ 62% του δημοψήφισμα ήταν ένα δυνατό μήνυμα δημοκρατίας, αξιοπρέπειας, αντίστασης 
και καταδίκης από μέρους του ελληνικού λαού ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας, 
ύφεσης και υποτέλειας. Ήταν αντικειμενικά μια απόφαση σοκ του λαού, που δημιουργούσε νέες 
δυνατότητες αντίστασης στον αγώνα για ανατροπή των μνημονίων, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα 
τη συνειδητοποίηση από πλατιές μάζες εργαζομένων της αντιδραστικής φύσης των υπερεθνικών 
οργανισμών εξάρτησης (ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ). Μια ισχυρή λαϊκή εντολή, που μετατράπηκε από την 
κυβέρνηση σε αποδοχή των απαιτήσεων των δανειστών. Η υπογραφή του 3 μνημονίου απετέλεσε 
την επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ να συμβιβαστεί με τις δυνάμεις των δανειστών και του 
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κεφαλαίου. Η ελπίδα και η ανάταση του ελληνικού λαού έδωσε την θέση της στην απογοήτευση 
και την αμηχανία. 

Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ σε συνθήκες οξείας πολιτικής 
αντιπαράθεσης και πόλωσης, που συμπίεσαν τις εργασίες και το περιεχόμενό του. Το Συνέδριο 
κατέγραψε νέα μεγάλη αύξηση των δυνάμεων των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ (πρώτη δύναμη με 35% και 4 
έδρες στο Δ.Σ.), που αποτύπωσε τους ισχυρούς δεσμούς της παράταξης με τον κλάδο ως 
αποτέλεσμα της αποφασιστικής συμβολής της στον προσανατολισμό και τους αγώνες του κλάδου.  
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Η περίοδος μετά το δημοψήφισμα, από τα μέσα Ιούλη μέχρι και σήμερα, είναι πολιτικά από τις πιο 
δύσκολες της σύγχρονης ιστορίας και ιδιαίτερα βαριά για τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς. Τα κύρια χαρακτηριστικά της: υπογραφή συμφωνίας – 3ο Μνημόνιο – διάσπαση 
ΣΥΡΙΖΑ και παραίτηση της κυβέρνησης – εκλογές με επανεκλογή του ΣΥΡΙΖΑ και νέα κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου τη θέση της ελπίδας του Γενάρη για ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών 
και της λιτότητας πήραν η αμηχανία, η απογοήτευση. Η υπογραφή του 3ου Μνημονίου αποτελεί 
σημείο καμπής για τις μετέπειτα εξελίξεις. Έρχεται ως συνέχεια των αντιλαϊκών μέτρων των 
μνημονίων 1 και 2, περιλαμβάνει νέα σκληρά μέτρα λιτότητας για τους εργαζόμενους, διάλυση του 
ασφαλιστικού συστήματος, ιδιωτικοποίηση του εθνικού πλούτου, νέα φοροεπιδρομή και ύφεση 
για την ελληνική οικονομία. Το λαϊκό κίνημα δέχθηκε μια μεγάλη ήττα, καθώς η υπογραφή του 3ου 
Μνημονίου δεν αποτελεί μόνο την τελική φάση υποχωρήσεων – συμβιβασμών της κυβέρνησης, 
αλλά και τη συνθηκολόγησή της, αφού το προηγούμενο διάστημα, μέχρι και το δημοψήφισμα, 
αποτελούσε τον κύριο πολιτικό εκφραστή της σύγκρουσης του λαϊκού παράγοντα με τους 
δανειστές.  

Στόχος μας πρέπει να παραμείνει η ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, της λιτότητας και 
των περικοπών. Με βάση αυτό το στόχο θα σχεδιάζουμε τις καθημερινές μας μάχες σε μια πορεία 
τομών, ρήξεων και ανατροπών για να κινητοποιήσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στην 
κατεύθυνση της δημοκρατίας, της ανάκτησης της εθνικής ανεξαρτησίας και της οικονομικής 
ανάπτυξης προς όφελος του λαού και του τόπου. 
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Επιπτώσεις 3ου μνημονίου σε εργαζόμενους (Παράρτημα Ι) 

Οι βασικές συνέπειες του 3ου Μνημονίου για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση που 
προβλέπονται αφορούν (Παράρτημα ΙΙ – Συμπλήρωμα): 

- μείωση μισθών (νέο μισθολόγιο από 1-1-16), 

- νέα φορολογικά βάρη και «κόκκινα δάνεια», 

- νέα διαδικασία αξιολόγησης συνδεδεμένη με Έκθεση του ΟΟΣΑ (2016), 

- περαιτέρω μείωση των δαπανών για την παιδεία, 

- επαγγελματική κατάρτιση και επέκταση της μαθητείας, 

- αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις (ωράριο, αναθέσεις, μετακινήσεις, διορισμοί, 
συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων). 
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Το συνδικαλιστικό κίνημα μετά την ψήφιση του 3ου Μνημονίου περνά σε νέα φάση. Αρχικά οι 
δυσκολίες συσπείρωσης των εργαζομένων θα είναι μεγάλες. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν 
δημιουργήσει χαρακτηριστικά απογοήτευσης. Το μεγάλο ζητούμενο γα τις δυνάμεις μας, όπως και 
για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, είναι να αρχίσει η μεταστροφή αυτών των χαρακτηριστικών, 
της ηττοπάθειας και της αποδοχής του μνημονιακού μονόδρομου, από την οργανωμένη δράση με 
σκοπό την απόκρουση των αντιλαϊκών μέτρων της κυβερνητικής πολιτικής, που υπαγορεύεται 
από τα μνημόνια και την Ευρωζώνη, των πλεονασματικών προϋπολογισμών, της καταλήστευσης 
του λαϊκού εισοδήματος, της συντριβής των λαϊκών δικαιωμάτων, των μισθών και συντάξεων, που 
βυθίζουν ακόμα περισσότερο στο τέλμα την ελληνική κοινωνία.  
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μήνες που έρχονται οι εργαζόμενοι να δουν και 
συνειδητοποιήσουν ότι με τις αγωνιστικές τους παρεμβάσεις σε επιμέρους αντιλαϊκά μέτρα 
μπορούν να παγώσουν πλευρές της εφαρμογής της μνημονιακής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα να 
δημιουργούνται προϋποθέσεις συνολικής ανατροπής των πολιτικών της λιτότητας μέσα από τις 
μεγάλες κεντρικές παρεμβάσεις του σ.κ.  
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαία η οικοδόμηση ενός μετώπου πάλης των εργαζομένων, 
που με ενωτικούς και αποφασιστικούς αγώνες θα επιφέρει ρωγμές στις μνημονιακές πολιτικές 
δημιουργώντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες κοινωνικές προϋποθέσεις ώστε η χώρα, μετά την 
ανατροπή των μνημονίων, να μπορεί να περάσει σε νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης και 
ανάπτυξης, σε συνθήκες πραγματικής ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας. 
Για την οικοδόμηση ενός τέτοιου κινήματος, με τη συσπείρωση και τη συνεργασία των 
συνδικαλιστικών φορέων, οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ στα σχολεία, τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ θα 
προσπαθήσουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο με βάση τα μεγάλα, άμεσα προβλήματα των 
εκπαιδευτικών και γενικότερα των εργαζομένων, καθώς και των σχολείων, και μέσα από 
συντονιστικές επιτροπές με όλους τους φορείς, από συντονισμούς πρωτοβάθμιων σωματείων για 
υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, του εκπαιδευτικού, των μαθητών μας, για υπεράσπιση των 
εργασιακών δικαιωμάτων, για την αντίσταση ενάντια στην φοροεπέλαση, για την ανάσχεση του 
αντιλαϊκού μέτρου των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων, για ανάπτυξη αντιρατσιστικού και 
αλληλέγγυου κινήματος στις γειτονιές και την τοπική κοινωνία, για την ανάπτυξη κινήματος 
ενάντια σε ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, όπως λιμάνια, μεταφορές, ΔΕΗ 
κτλ. 
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Ένα τέτοιο πλαίσιο στόχων / πάλης και προσανατολισμού είναι η επικαιροποίηση της εισήγησης 
των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ στην ΟΛΜΕ για τις Γ.Σ. του Οκτώβρη.  
 
Α. Πρώτης προτεραιότητας ζήτημα είναι τα προβλήματα λειτουργίας των σχολείων (κενά, 
τμήματα και αριθμός μαθητών, μόνιμοι διορισμοί, προσλήψεις αναπληρωτών, αναθέσεις 
μαθημάτων και μετακινήσεις συναδέλφων) με αιχμές: 

 Κάλυψη όλων των πάγιων κενών με μόνιμους διορισμούς. (επεξεργασία τρόπου διορισμού)  

 Κάλυψη των λειτουργικών κενών με αναπληρωτές με πλήρη δικαιώματα. 

 Ανώτατο όριο μαθητών 20 στα τμήματα γενικής παιδείας, 15 στην κατεύθυνση και 10 στα 
εργαστήρια. 

 Ολιγομελή τμήματα στα ΕΠΑΛ, στην κατεύθυνση στήριξης των ειδικοτήτων που 
επανασυστήθηκαν. 

 Καμία αλλαγή στις αναθέσεις μαθημάτων την τρέχουσα σχολική χρονιά. 

 Οι μετακινήσεις συναδέλφων για την κάλυψη των λειτουργικών κενών να γίνονται μόνο σε 
εθελοντική βάση. 
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 Καμία αύξηση του διδακτικού ωραρίου, με προοπτική την επαναφορά του στα ισχύοντα 
το 2013. 

Β. Συνταξιοδοτικό – Κοινωνική Ασφάλιση 

 Κατοχύρωση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. 

 ΟΧΙ στην ανατροπή των ορίων ηλικίας. Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας. 

 ΟΧΙ μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενίσχυση των ταμείων για τη 
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. 

 Σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών της τελευταίας 5ετίας. 

Γ. Μισθολόγιο – Αξιολόγηση 

 Νέο μισθολόγιο με βελτίωση των αποδοχών στους νέους συναδέλφους. 

 Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη με σταδιακή αποκατάσταση απωλειών. 

 Αποτροπή ψήφισης νέου μοντέλου αξιολόγησης – χειραγώγησης.  

 Κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης. 

 Προβολή της θέσης για άμεσα μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού έργου μέσα από 
συλλογικούς θεσμούς (σύλλογο καθηγητών - σχολικό σύμβουλο) καθώς και συνεχής 
διαδικασία επιμόρφωσης. 

Η δημόσια εκπαίδευση έχει ανοιχτά πολλά προβλήματα. Απαιτείται μεγάλη τομή για μια 
δημοκρατική και αποτελεσματική εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις μας στη ΟΛΜΕ θα 
εκτιμούν τις συγκεκριμένες συνθήκες διαλόγου με το Υπουργείο ή τη συμμετοχή σε επιτροπή 
επεξεργασίας θέσεων του Υπουργείου με κριτήριο το τι προάγει τις διεκδικήσεις του κλάδου και 
πάντα με συγκεκριμένη και χρονικά προσδιορισμένη ατζέντα. Δεν συμμετέχουμε σε «κοινωνικούς 
διαλόγους» επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά διεκδικούμε την υλοποίηση των αιτημάτων του 
κλάδου, παίρνουμε όλα τα μέτρα για την ενημέρωση και το συντονισμό των συναδέλφων, την 
ανάδειξη των επιπτώσεων των μνημονιακών πολιτικών, με στόχο τη συγκρότηση αγωνιστικής 
συσπείρωσης για την απόκρουση κάθε αντιλαϊκού μέτρου που θα επιχειρηθεί να εφαρμοστεί από 
το Υπουργείο και την Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, πρωτοστατούμε στο άνοιγμα της συζήτησης στον 
κλάδο και στην εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς – μαθητές) για τις αναγκαίες τομές στη δημόσια 
εκπαίδευση με στόχο την επικαιροποίηση των θέσεων, την ενεργοποίηση των συναδέλφων και τη 
δημιουργία συνθηκών μαχητικής διεκδίκησης προς το συμφέρον του δημόσιου σχολείου. 

Ταυτόχρονα η ΟΛΜΕ, μαζί με όλες τις οργανωμένες συνδικαλιστικές δυνάμεις και το λαό πρέπει να 
συμβάλλει με αγωνιστικό τρόπο στα μεγάλα ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της χώρας: 

 Ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας και ύφεσης, κυβέρνησης - ΕΕ - ΕΚΤ - 
ΔΝΤ. 

 Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. 

 Τραπεζικό σύστημα με δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο. 

 Κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα, με κατάργηση ΕΝΦΙΑ - και φορολόγηση με 
κλιμακωτούς συντελεστές στα μεγάλα εισοδήματα, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. 

 Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 

 Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. 
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 Διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της παιδείας, της υγείας, της 
κοινωνικής ασφάλισης.  

 Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας.  

 Κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, υπεράσπιση των εργασιακών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συμφερόντων των λαϊκών στρωμάτων. 

Σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και τους εργαζομένους, έχουμε την 
υποχρέωση να εμβαθύνουμε, μέσα από δημοκρατικό διάλογο, πάνω σε κορυφαία ζητήματα 
προσανατολισμού της χώρας, ανιχνεύοντας εναλλακτικές λύσεις νέας παραγωγικής ανάπτυξης, σε 
δυναμική αντίθεση και αντιπαράθεση με μηχανισμούς εξάρτησης σε μια πορεία για πραγματική 
κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της χώρας. 

Στις μέρες μας ζούμε το δράμα χιλιάδων ανθρώπων που εξαναγκάζονται να ακολουθήσουν την 
έντονη προσφυγική - μεταναστευτική ροή, ανθρώπων κυνηγημένων από την πείνα, την εξαθλίωση 
και τον πόλεμο. Στα νερά του Αιγαίου πνίγονται δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και πολλά παιδιά. 
Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι, κυνηγημένοι από τους βομβαρδισμούς της Δύσης, τα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, και ξεριζωμένοι από την ακραία φτώχεια, παλεύουν να περάσουν τα 
σύνορα και να εισέλθουν στην Ευρώπη. Παρ’ όλη την υποκριτική επίκληση ενός δήθεν 
ανθρωπισμού, οι ηγέτες της Ευρώπης επικεντρώνονται στην ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, 
στην αύξηση του στρατού και της Frontex, στα κέντρα κράτησης, στις απελάσεις και στις 
επαναπροωθήσεις, αποκαλύπτοντας έτσι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης-Φρούριου. Oι 
εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν την πλήρη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση του 
προσφυγικού προβλήματος, απέναντι στις πολιτικές των φρακτών, των τειχών και των φρουρίων. 
 
Οι ΗΠΑ – ΕΕ – ΝΑΤΟ και η ιμπεριαλιστική πολιτική τους, στο όνομα των καπιταλιστικών κερδών, 
του ξεπεράσματος της κρίσης τους, των ανταγωνισμών τους και των γεωπολιτικών τους 
συμφερόντων, είναι οι μόνοι υπεύθυνοι. Είναι οι ίδιοι και οι μηχανισμοί τους που στραγγαλίζουν 
οικονομικά χώρες και υφαρπάζουν τον εθνικό τους πλούτο, όπως της Ελλάδας. Ο αγώνας του σ.κ. 
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές πολιτικές για την ειρήνη πρέπει να είναι αντικειμενικά η πρώτη μας 
προτεραιότητα. Xρειάζεται να απαιτήσουμε να αναληφθούν οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης 
και των άλλων κρατών και κυβερνήσεων για την ασφαλή μεταφορά των προσφύγων και τη 
δημιουργία των βασικών υποδομών για τη ζωή τους. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να δείχνουν 
έμπρακτα την αλληλεγγύη τους παραδίδοντας το καλύτερο μάθημα ανθρωπιάς στους μαθητές 
τους. 
 

Πρόγραμμα Δράσης 

Βασικοί άξονες δράσης του Προγράμματος Δράσης έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποφάσεις, στις 
δράσεις και στις λογικές της Ομοσπονδίας. 

 Συσπείρωση συνδικαλιστικών φορέων και κλιμάκωση δράσεων για ασφαλιστικό – 
μισθολογικό – φορολογία – αξιολόγηση, μετά τις 12/11. 

 Ειδικές κλαδικές δράσεις με ΔΟΕ για ασφαλιστικό – αξιολόγηση – εργασιακές σχέσεις – 
ωράριο. 

 Σε όλα τα επίπεδα παλεύουμε για τη συσπείρωση καθηγητών – δασκάλων – γονέων – 
μαθητών (μέτωπο), για τα μεγάλα ζητήματα του δημόσιου σχολείου. 

 Παράλληλα, παλεύουμε και για τη συσπείρωση κινήσεων για τα μεγάλα ζητήματα του 
προσφυγικού, των ιδιωτικοποιήσεων, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, των 
πλειστηριασμών. 

Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναπτύσσονται, ανάλογα με την οξύτητα των θεμάτων, σε όλα τα 
επίπεδα (σχολείο – συνοικία – Δήμος – Περιφέρεια και κεντρικά πανεκπαιδευτικά). 



 

 

6 

6 

 

6 

Στην τακτική μας στο συνδικαλιστικό κίνημα (ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ) πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη 
μας αλλαγές που συντελούνται στις τακτικές των άλλων παρατάξεων.  

Οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ τροφοδοτούνται από την πόλωση και την όξυνση των σχέσεων ανάμεσα 
στις δυνάμεις της συνδικαλιστικής Αριστεράς. Θα λειτουργήσουν αντικυβερνητικά, κλαδικά και 
συντεχνιακά προσπαθώντας να μας απομονώσουν από την υπόλοιπη Αριστερά, δημιουργώντας 
πλατιά την εντύπωση ότι οι ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ πέρασαν πλέον στο μνημονιακό στρατόπεδο.  

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ συνεχίζουν την ίδια σεχταριστική, διασπαστική και ανθενωτική πολιτική 
ανατροφοδοτώντας την αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Όπως έδειξαν και τα τελευταία 
γεγονότα κατά την επίσκεψη του υπουργού στην ΟΛΜΕ, ο βασικός στόχος του είναι η υπονόμευση 
της ΟΛΜΕ, η προβολή επικοινωνιακά του ΠΑΜΕ, η συκοφαντική και χυδαία διαστρέβλωση των 
θέσεων των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ, ώστε να περάσει η αντίληψη ότι πρόκειται για μεταλλαγμένη δύναμη 
του κυβερνητικού συνδικαλισμού.  

Οι δυνάμεις των Παρεμβάσεων στο ΔΣ της ΟΛΜΕ έχουν επιδοθεί σε ένα ακραίο ανταγωνισμό με το 
ΠΑΜΕ στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι απογαλακτίζονται από οποιαδήποτε συνεργασία 
με τις ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ, καταγγέλλοντας και αυτές τις ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ για ακραίο κυβερνητικό 
συνδικαλισμό με διαστρεβλώσεις και ψεύδη σχετικά με τις θέσεις της παράταξής μας. 

Σε αυτές τις συνθήκες η κατάσταση στα όργανα του σ.κ. των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα στο ΔΣ 
της ΟΛΜΕ γίνεται πιο δύσκολη ακόμα και για βασικά και στοιχειώδη ζητήματα λειτουργίας.  

Ο βασικός στόχος τους είναι να χτυπηθεί η ΟΛΜΕ, γιατί σ’ αυτό το χώρο οι δυνάμεις της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι πρώτη δύναμη με τέσσερις έδρες.  

Είναι φανερό ότι οι Παρεμβάσεις ενόψει των εκλογών στα πρωτοβάθμια θα εντείνουν την πίεσή 
τους προς τις ΣΥΝΕΚ προκειμένου να τις αποδυναμώσουν και ταυτόχρονα να αποκομίσουν 
εκλογικά οφέλη. 

Οι δικές μας δυνάμεις προφανώς και αντικειμενικά, λόγω των εξελίξεων, πιέζονται ιδιαίτερα. Σε 
κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται αποκλίσεις – αποσκιρτήσεις και αποστρατεύσεις 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να περάσουμε από την αμυντική και απολογητική θέση που 
έχουμε βρεθεί σε θέση «επιθετικών» συνδικαλιστικών πρωτοβουλιών θέτοντας εμείς την ατζέντα 
των δράσεων και των προτεραιοτήτων.  

Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ πρέπει να συνεχίσουν την πρωτοπόρα δράση τους μέσα 
στα συνδικάτα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, για την απόκρουση του 
εργοδοτικού, κυβερνητικού και κομματικού συνδικαλισμού και για την ενίσχυση του ταξικού του 
προσανατολισμού. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιβεβαιώνουμε καθημερινά αυτό που κατακτήσαμε όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, δηλ. την πολιτική και οργανωτική μας αυτονομία, την πρόταξη των 
ταξικών αναγκών των εκπαιδευτικών και συνολικά όλου του κόσμου της εργασίας, 
τη λειτουργία μας με γνώμονα την υπεράσπιση των κατακτήσεων, την πάλη για 
την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, που συνθλίβουν τη ζωή μας, και τη σταθερή 
στάση μας απέναντι σε κόμματα και κυβερνήσεις, όχι κυρίως με βάση αυτά που λένε ή 
ευαγγελίζονται, αλλά το τι πράττουν και το αν υπηρετούν ή όχι τα συμφέροντα των εργαζομένων. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, κρατώντας την αυτοτέλειά μας και σταθερό το μέτωπο της κριτικής 
απέναντι στις άλλες παρατάξεις, θα επιμείνουμε σε συγκλίσεις με τις Παρεμβάσεις κατά κύριο λόγο 
και το ΠΑΜΕ (ιδιαίτερα στα πρωτοβάθμια), με σκοπό τη διαμόρφωση ενός αγωνιστικού 
κοινωνικού μετώπου σύγκρουσης με τη μνημονιακή πολιτική, ενίσχυσης του ρόλου του 
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εκπαιδευτικού και του εργαζομένου μέσα στο πλαίσιο της ρήξης με τις πολιτικές ΕΕ – ΕΚΤ - ΔΝΤ, 
αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα πλατιά στους συναδέλφους πλευρές της μικροπαραταξιακής και 
μαξιμαλιστικής στάσης τους. 

Με βασικό στόχο και μέλημά μας να λειτουργεί η Ομοσπονδία και να παίρνει αποφάσεις, δεν θα 
υποχωρούμε απέναντι σε εκβιασμούς, σε πλαίσια αποφάσεων, της ΔΑΚΕ, που θα θελήσει στην 
πορεία να αφυδατώσει τον προσανατολισμό της Ομοσπονδίας.  

Σε αυτή την πορεία και ενόψει των εκλογών των ΕΛΜΕ, πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά 
(έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ) το άνοιγμα των οριζόντων, των δράσεων και του περιεχομένου 
της ζωής των πρωτοβάθμιων ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ εκτιμώντας τις ανάγκες των συναδέλφων και τον 
ιδιαίτερο μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο που μπορούν να παίξουν. 
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Στην εισήγηση της Γραμματείας, στις αρχές του Σεπτέμβρη, εκτιμούσαμε:  

«… Πρέπει να γίνει καθαρό σε κάθε συνάδελφο – εργαζόμενο ότι οι αντιστάσεις και οι αγώνες των 
εργαζομένων δημιουργούν τις κοινωνικές προϋποθέσεις για τους μεγάλους κοινωνικούς 
μετασχηματισμούς. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί πολιτική ανάθεσης και όχι ενεργοποίησης των 
εργαζόμενων και του σ.κ., που αναπαράγει αντιλήψεις μεσσιανικές, συντηρητικοποιεί τους φορείς 
και την κοινωνία, αναπαράγει τα αδιέξοδα και στρώνει το δρόμο σε παραπέρα αντιδραστικές λύσεις. 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, είναι επιτακτική η ανάγκη όλα τα στελέχων των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ στα ΔΣ 
των ΕΛΜΕ και οι αιρετοί να εκτιμήσουν με τον πιο καθαρό και υπεύθυνο τρόπο την παραπέρα δράση 
τους με βάση τα εξής στοιχεία: 

 Οι ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ έχουν δοκιμασμένο πλαίσιο πάλης ενάντια σε μνημονιακές πολιτικές 
λιτότητας. 

 Δεν περισσεύει κανείς, δεν χαρίζουμε σε κανέναν (πολιτικό ιδιοκτήτη) την παράταξη. Οι 
ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ θα συνεχίσουν να συσπειρώνουν και να εκφράζουν το αριστερό – 
ριζοσπαστικό διεκδικητικό ρεύμα ανατροπής στο σ.κ. και δεν θα έχουν καμία προνομιακή 
σχέση με κανένα πολιτικό φορέα. 

 Οι ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ προχωρούν σε συνδιάσκεψη επικαιροποίησης και επεξεργασίας της 
γραμμής στο σ.κ. και εκλογή οργάνων για τη νέα περίοδο. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές είναι αναγκαία η σύγκλιση των παρατάξεων σε 
κάθε ΕΛΜΕ, με βάση την απόφαση της συνδιάσκεψης και την προσπάθεια επανασυσπείρωσης στην 
παράταξη και τη δράση των ΕΛΜΕ όλων των συναδέλφων – συναγωνιστών που απογοητευμένοι από 
τις τελευταίες εξελίξεις απομακρύνονται, ενόψει και των εκλογών των ΕΛΜΕ. 

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί, μετά από την ανάσα που πήραν το προηγούμενο εξάμηνο, θα 
είναι λόγω των εξελίξεων, με το ξεκίνημα των σχολείων, σε κατάσταση αμηχανίας και απογοήτευσης. 
Οι δυνάμεις μας και στις ΕΛΜΕ και στα σχολεία δεν πρέπει να αφήσουν να κυριαρχήσει αυτό το 
κλίμα. Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, η κατάσταση μπορεί 
να αντιστραφεί, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι αγώνες και η συσπείρωση των εργαζόμενων. 

Με αιχμές τις δαπάνες, τα εργασιακά (προσλήψεις – τμήματα – ωράριο), το μισθολόγιο, την 
ασφάλιση και την αξιολόγηση (πάγωμα του πλαισίου που υπάρχει), αλλά και τη μεγάλη συζήτηση για 
τη συνολική μεταρρύθμιση του δημόσιου σχολείου, πρέπει να δείξουμε ξανά τους δρόμους 
αντίστασης των εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με γονείς και μαθητές.» 

Τα σημεία αυτά μετά από δύο μήνες έχουν άμεση προτεραιότητα.  
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Σήμερα, μέσα από τη Συνδιάσκεψή μας διαμορφώνουμε τις πολιτικο-συνδικαλιστικές 
προϋποθέσεις όχι μόνο να αντέξουμε στις πιέσεις και να διατηρήσουμε τη συνοχή της παράταξης, 
αλλά και να περάσουμε σε μια νέα συσπείρωση συναδέλφων κυρίως από τη νέα γενιά, για την 
παραπέρα ενίσχυση των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ και το δυνάμωμα του ριζοσπαστικού – κινηματικού, 
αντιμνημονιακού ταξικού χαρακτήρα τους, και σταθερά προσανατολισμένοι απέναντι σε κάθε 
μορφή κυβερνητικού συνδικαλισμού. 

Στα ζητήματα λειτουργίας των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ καθοριστικό ρόλο παίζουν:  

(α) η Ολομέλεια των μελών μας στο πρωτοβάθμιο, καθώς και το Συντονιστικό με τα μέλη του ΔΣ 
που θα καθορίζουν την παρέμβασή τους στο ΔΣ της ΕΛΜΕ 

(β) η κεντρική Συντονιστική Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ / ΜΕΤΑ: πρόταση για 13 συναγωνιστές με 
την τακτική ανά 15ήμερο συνεδρίασή της 

(γ) η ομάδα των σ. μελών στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ, που θα καθορίζουν την παρέμβαση 
και την τακτική μας στα όργανα, εξειδικεύοντας τις κατευθύνσεις της Γραμματείας.  

Δεν προτείνεται λειτουργία ενδιάμεσων οργάνων, καθώς αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά. Θα 
γίνονται περιφερειακές συσκέψεις συνδικαλιστών και αιρετών ανάλογα με τις ανάγκες. 

Οι σ. αιρετοί συμμετέχουν οργανικά σε όλα τα παραταξιακά όργανα συμβάλλοντας στην 
εξειδίκευση των παρεμβάσεών μας. 

Η βασική μας επιδίωξη σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των οργάνων είναι η συναίνεση και η 
δημιουργική σύνθεση και όχι ψηφοφορίες (πλειοψηφία – μειοψηφία), που λειτουργούν 
παραλυτικά και διασπαστικά. 

Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις διαφωνιών θα επιδιώκεται πιο διευρυμένη συζήτηση 
πανελλαδικά, με την αξιοποίηση όλων των μέσων (π.χ. Διαδίκτυο). 

Κλείνοντας, είναι περιττό να τονίσουμε ότι τα πολιτικο-συνδικαλιστικά εγχειρήματα όπως οι 
συνδικαλιστικές παρατάξεις, ως συλλογικά υποκείμενα δράσης, για να παίξουν αποτελεσματικά το 
ρόλο τους, εκτός από τα πλαίσια θέσεων, θέλουν στη καθημερινότητα και τις διαδικασίες 
λειτουργίας και παρέμβασης να κυριαρχούν οι πολιτικές αξίες και η ηθική της Αριστεράς, με 
αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό, με σχέσεις ανοικτές και ειλικρινείς. 

Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, ακόμα και σ’ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη, ρευστή κατάσταση, 
αλλά με ιδιαίτερη δυναμική, να συμβάλλουμε να βγουν οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο, η Ιστορία να 
έχει και τη δική μας σφραγίδα. 
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[Ακολουθούν τα παραρτήματα] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

α) Φορολογικά: Η αύξηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ 
και η προφορολόγηση των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων συνιστούν στην ουσία αύξηση της λιτότητας, ενώ παράλληλα θα επιβαρύνουν 
σημαντικά εργατικά – λαϊκά εισοδήματα, θα εντείνουν τα υφεσιακά φαινόμενα στην οικονομία και 
θα οδηγήσουν στην εξαθλίωση και την περιθωριοποίηση ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. 

β) Ανεργία: Τα ανωτέρω, καθώς και η έλλειψη ενός γενναίου προγράμματος δημόσιων 
παραγωγικών επενδύσεων και ρευστότητας στην οικονομία θα επιδεινώσουν τα υφεσιακά 
φαινόμενα, με αποτέλεσμα το κλείσιμο και άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αύξηση της 
ανεργίας. Οι θέσεις εργασίας που εξαγγέλλονται είναι στην ουσία τους θέσεις επισφαλούς 
εργασίας, κυρίως 5μηνα και ‘voucher’, ανακυκλώνουν την ανεργία και δεν συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

γ) Ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό:  

Οι ανατροπές που συντελέστηκαν το καλοκαίρι στο ασφαλιστικό δεν έχουν γίνει ακόμα 
κατανοητές σ’ όλο τους το βάθος από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. 

Έχουμε δραματικές μειώσεις συντάξεων, αύξηση εισφορών και ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 
εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, πάγωμα της κρατικής χρηματοδότησης των 
ασφαλιστικών ταμείων, κατάργηση των νόμων που ψηφίστηκαν το πρώτο 7μηνο του 2015 (νόμος 
Στρατούλη), σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με τις παροχές και σταδιακή κατάργηση του 
ΕΚΑΣ. Ταυτόχρονα η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων, που συνδέονται με τη χρηματοδότηση 
των ασφαλιστικών ταμείων, σε συνδυασμό με τις περικοπές δαπανών σε υγεία και παιδεία, 
δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη ζωή του σύνολου των ασφαλισμένων. 

Αυτή η πολιτική στο συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τα ουσιαστικά 
προβλήματά του, αφού η κύρια φιλοσοφία της στηρίζεται στην ίδια νεοφιλελεύθερη συνταγή, δηλ. 
της περικοπής των παροχών και της ανατροπής του δημόσιου, κοινωνικού και αναδιανεμητικού 
του χαρακτήρα και όχι στην ανάγκη της εξεύρεσης νέων πόρων και αντιμετώπισης της ανεργίας, 
της μαύρης και αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα 
οδηγήσει στην «είσοδο» της ιδιωτικής ασφάλισης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν τις 
συντάξεις τους να μειώνονται δραματικά, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν μέχρι τα 67 -μπορεί και πιο 
πάνω- και η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών θα συνεχίσουν να είναι ανασφάλιστοι, 
καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές τους θα είναι φύσει αδύνατο να πληρωθούν. 

δ) Ιδιωτικοποιήσεις: Το θέμα αυτό αποτελεί κομβικό παράγοντα για την πορεία της χώρας μας 
και δεν είναι τυχαίο που, όπως ομολογούν, θα τύχει και της μεγαλύτερης πολιτικής συναίνεσης 
όλων των δυνάμεων που συνομολόγησαν το 3ο μνημόνιο. 

Το καλοκαίρι και μέσα σε μια νύχτα πουλήθηκαν 14 αεροδρόμια της χώρας και τα λιμάνια του 
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης είναι σε άμεση σειρά προτεραιότητας, μαζί με τον ΟΔΙΕ, το Ελληνικό 
και τον Αστέρα Βουλιαγμένης, τη ΔΕΗ κ.λπ. Αυτά που έχουν υπογραφεί από την κυβέρνηση στο 
κείμενο της συμφωνίας, αλλά και στο 3ο μνημόνιο, με εξέχουσα την πρόθεσή της να κινήσει με 
γρήγορους ρυθμούς τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγούν σε εκποίηση της δημόσιας 
περιουσίας και των δημόσιων αγαθών του λαού και της χώρας. 

Οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές, ακόμη και με τη μορφή των μακροχρόνιων μισθώσεων και των ΣΔΙΤ, θα 
έχουν επιπλέον ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών σε βασικά δημόσια αγαθά όπως η ενέργεια, 
το νερό και οι μεταφορές, και τον αποκλεισμό ενός μεγάλου τμήματος της κοινωνίας από την 
παροχή αυτών των αγαθών. 
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ε) Εργασιακά: Αυτά που έχουν ψηφιστεί και αυτά που απαιτούν οι δανειστές, και είναι τώρα 
υπό διαπραγμάτευση, χρειάζεται να αποτελέσουν άμεσα αιτήματα πάλης των συνδικάτων, είτε για 
να μην εφαρμοστούν και να καταργηθούν στην πράξη είτε να αποτραπούν με τους αγώνες και την 
αντίσταση των εργαζομένων. Τα βασικά που έχουν υιοθετηθεί ή συζητούνται είναι: 

- Η αυστηρή επανεξέταση και ο εκσυγχρονισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με βάση τις 
νεοφιλελεύθερες βέλτιστες πρακτικές της Ε/Ε, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επαναφέρονται το 
σύστημα των ΣΣΕ, της διαιτησίας κ.λπ., που ίσχυαν στη χώρα μας από το 1990, ενώ 
εγκαταλείπεται και η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα της προ μνημονίων εποχής, δηλ. στα 
751€, αφού πλέον γίνεται λόγος «…για τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού…». 

- Η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την 
εφαρμογή της εργαλειοθήκης 1 και 2 του ΟΟΣΑ. Πρακτικά αυτά σημαίνουν ανοιχτά καταστήματα 
τις Κυριακές, άνοιγμα επαγγελμάτων, ομαδικές απολύσεις, κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και αύξηση της ανεργίας. 

- Η αλλαγή της ισχύουσας συνδικαλιστικής νομοθεσίας, με κύριο στόχο τον περιορισμό του 
δικαιώματος της προκήρυξης απεργίας κ.λπ. 

- Η αλλαγές στο δημόσιο τομέα «…με σκοπό την αποπολιτικοποίηση…» (σελ. 1032 ΦΕΚ 94/14-8-
2015) και νέο ειδικό μισθολόγιο στην ίδια κατεύθυνση με το προηγούμενο, με παγωμένη 
μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, αξιολόγηση δομών και εργαζομένων, υποχρεωτική 
κινητικότητα κ.λπ. 

στ) «Κόκκινα» δάνεια, τράπεζες και λαϊκή κατοικία 

Οι τράπεζες ακόμη μια φορά ανακεφαλαιοποιούνται με χρήματα του Δημοσίου, περνούν στους 
ιδιώτες και δεν θα προβλέπεται καμιά δυνατότητα παρέμβασης του ελληνικού Δημοσίου. Αυτό σε 
συνδυασμό με την αλλαγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας ανοίγει το δρόμο και επισπεύδει τη 
διαδικασία για κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας, των καταθέσεων και των μισθών και 
συντάξεων. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

3o μνημόνιο και εκπαίδευση 

 

Ο νόμος 4336/15 περιλαμβάνει μέτρα ακραία νεοφιλελεύθερα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τομείς 
της ασφάλισης, της φορολογίας, των μισθών, των εργασιακών σχέσεων και των 
ιδιωτικοποιήσεων, που θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση όλων των εργαζόμενων. 

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της συμφωνίας για τους εργαζόμενους, όπως οι 
μειώσεις των συντάξεων αλλά και οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας ακόμα και σε περιπτώσεις που 
υπήρχαν κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 

Οι μειώσεις μισθών των εκπαιδευτικών είναι πλέον ορατές. 

Ειδικότερα στο τομέα της εκπαίδευσης, οι δεσμεύσεις αφορούν τόσο την επιδείνωση των 
εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών και την περαιτέρω μισθολογική τους υποβάθμιση μέσα 
από το νέο μισθολόγιο που θα ψηφιστεί μέσα στο 2015 όσο και τη συνέχιση της απαξίωσης του 
δημόσιου σχολείου και της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης μέσα από μειώσεις συνολικά των 
δαπανών. 
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Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά η μνημονιακή στόχευση για την εφαρμογή των ακραίων 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών στο χώρο της εκπαίδευσης επανέρχεται μέσα από την ψήφιση του 
τρίτου μνημονίου.  

Για τις επικείμενες αλλαγές προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθούν ως βάση όλα τα αντιδραστικής 
κατεύθυνσης νομοθετήματα της προηγούμενης περιόδου (ν. 4186/13 Αρβανιτόπουλου, «νέο 
σχολείο» Διαμαντοπούλου) καθώς και η έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011.  

 Με ασφυκτικά και προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα προβλέπονται τα επόμενα  

Απόσπασμα από Μνημόνιο: 

Επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να 
επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με 
βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 
(βασικό παραδοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, ii) θα 
δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία 
αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με 
περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του 
Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου 
αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως 
το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση 
της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερειακές συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. 

Απόσπασμα από Μνημόνιο 

Εκπαίδευση 

Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική 
ανάπτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, 
έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 
2011. 

Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ 
έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). 
Μεταξύ άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το 
περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία και 
διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων 
εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επανεξέταση θα προτείνει 
συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. 

Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δρά- 
σης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως 
τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2016-2017. Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος 
του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές 
των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των 
σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα 
διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των 

ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα. 

Σελ. 103 

5.1. Δημόσια διοίκηση 

Οι αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική διοίκηση... μια 
δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση του μισθολογίου, ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων, 
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... Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα προβούν σε μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 
1ης Ιανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραμέτρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους 
συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο 
τομέα, περιλαμβανομένης της αποσυμπίεσης της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα 
σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και την θέση του προσωπικού (βασικό 
παραδοτέο) και σε ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ. 

 Σελ. 104 

 ii) έως τον Νοέμβριο του 2015, θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του 
προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων .  

 Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα καθορίσουν ,  

 Εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΔΣτρ), ανώτατα όρια για τις μισθολογικές 
δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών 
στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την 
περίοδο 2016-2019 (βασικό παραδοτέο). 

 

 

Οι κατευθύνσεις που περιγράφονται στα παραπάνω αποσπάσματα του μνημονίου, σε συνδυασμό 
με όσα προβλέπονται στην έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011 (μετά την επικαιροποίησή της) οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές που θα επιχειρηθούν το επόμενο διάστημα στο τομέα της 
εκπαίδευσης θα στοχεύουν σε: 

1. Μείωση χρηματοδότησης. 

2. Ολοκληρωμένες ρυθμίσεις για την επαγγελματική κατάρτιση και υποχρεωτική 
μαθητεία βάσει του ν. 4186/13 

3. 

α. Συνέχιση της υλοποίησης της « μεταρρύθμισης του νέου σχολείου» 

β. Αξιολόγηση των σχολείων με βάση την αποδοτικότητά τους (άρα και κατηγοριοποίησή 
τους) 

γ. Αύξηση ωραρίου εκπαιδευτικών, αύξηση αριθμού μαθητών στα τμήματα, συγχωνεύσεις 
σχολικών μονάδων 

δ .Επαναφορά της αξιολόγησης – χειραγώγησης 

ε. Σύνδεση βαθμολογικής–μισθολογικής εξέλιξης 

Το συνδικαλιστικό κίνημα με τους αγώνες του θα αποτρέψει τη συνέχιση της 
κατεδάφισης του δημόσιου σχολείου, θα αντιταχθεί στη παραπέρα επιδείνωση των 
εργασιακών σχέσεων και θα προασπίσει τα δημόσια αγαθά της παιδείας, της υγείας, της 
κοινωνικής ασφάλισης. 

 


