
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ – 14/5/2016 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνδιάσκεψη των ΣΥΝΕΚ, το Σάββατο 14 Μάη στην Αθήνα. 

Μετά από πλούσιο και δημιουργικό προβληματισμό, η Συνδιάσκεψη στήριξε τις βασικές κατευθύνσεις 

της εισήγησης. 

Ιδιαίτερα απασχόλησαν τις εργασίες ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα παρακάτω: 

1. Συμμετοχή εργαζόμενων στις κεντρικές κινητοποιήσεις για ασφαλιστικό – φορολογικό. 

2. Οι άμεσοι στόχοι πάλης ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ σε σχέση με τις αλλαγές που προωθεί το 

Υπουργείο Παιδείας (διορισμοί, εργασιακά, ΕΠΑΛ) (βλέπε σχετικές αποφάσεις). 

3. Τρόποι και διαδικασίες ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος των 

εκπαιδευτικών. 

4. Τακτική των ΣΥΝΕΚ στις εκλογές των αιρετών (συσκέψεις σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα, στα 

τέλη Ιουνίου). 

5. Εκτίμηση της κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά την αποχώρηση των συναδέλφων από 

Γραμματεία, ΟΛΜΕ και ΚΕΜΕΤΕ, και τη στάση των ΣΥΝΕΚ (βλέπε εισαγωγική εισήγηση). 

6. Τακτική των ΣΥΝΕΚ απέναντι στις συκοφαντικές επιθέσεις περί «κυβερνητικού 

συνδικαλισμού» και στις στοχοποιήσεις της παράταξής μας από τις Παρεμβάσεις και τους 

αποχωρήσαντες συναδέλφους (βλέπε εισαγωγική εισήγηση). 

7.  Η λειτουργία των σχημάτων – παρατάξεών μας σε όλη την Ελλάδα και η αναγκαιότητα για 

μεγαλύτερο άνοιγμα στους συναδέλφους με βάση και τις θέσεις των ΣΥΝΕΚ. 

Ιδιαίτερα αποφασίσαμε: 

 Λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην κεντρική παράταξη του ΜΕΤΑ και των αυθαίρετων 

«πρωτοβουλιών» περί «ανασυγκρότησης» που αναπτύσσονται, οι ΣΥΝΕΚ παγώνουν 

τη σχέση τους με το ΜΕΤΑ Δημόσιου Τομέα μέχρι το ξεκαθάρισμα της κατάστασης, 

επιμένοντας στην ενιαία έκφραση και τη συλλογική λειτουργία των οργάνων. 

 Για το οργανωτικό των ΣΥΝΕΚ, εκτιμήθηκε ότι θα βοηθήσει η σύνδεση της Γραμματείας 

με συντρόφους από την κάθε περιφέρεια και μέσω αυτών η αλληλοτροφοδότηση με 

κάθε τοπικό σχήμα σε κάθε ΕΛΜΕ. 

Για την ηλεκτρονική λίστα των ΣΥΝΕΚ εκτιμήθηκε ότι οι τελευταίες εξελίξεις επιβάλλουν 

την ανανέωσή της. Όσοι συνάδελφοι μέσω της λίστας λειτουργούν ενάντια στα ΣΥΝΕΚ 

και όσοι - σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών σχημάτων -συμμετέχουν σε άλλα 

σχήματα εκτός ΣΥΝΕΚ δεν μπορεί να έχουν σχέση με τη λίστα. Ταυτόχρονα, 

αποφασίστηκε να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία ηλεκτρονικού 

φόρουμ. 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Από τη συνδιάσκεψή μας το Νοέμβρη, μέχρι σήμερα μεσολάβησαν δυσάρεστες εξελίξεις στο 

εσωτερικό της παράταξης. Τέσσερα 4 μέλη της γραμματείας των ΣΥΝΕΚ παραιτήθηκαν 

από αυτή υπογράφοντας κοινό κείμενο. Μεταξύ αυτών, η συν Ξυπολιά 

διαφοροποιήθηκε από τις ΣΥΝΕΚ στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, και ο συν Ζαφείρης στο ΚΕΜΕΤΕ. 

Από το Σεπτέμβριο 2015 μέχρι σήμερα, μέσα στο φόντο της απογοήτευσης και της ύφεσης των 

κοινωνικών αγώνων, οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ δέχτηκαν και δέχονται κλιμακούμενη και 

στοχευμένη επίθεση συκοφαντίας και ψεύδους. Δυστυχώς τα πρώτα βόλια αυτής της επίθεσης 

τα «έριξε» ο χώρος των Παρεμβάσεων με συμπλήρωμα τις δυνάμεις που διαφοροποιήθηκαν 

από τις ΣΥΝΕΚ. Η ανοίκεια επίθεση περί «προδοτών των αγώνων», «ξεπουλήματος» και 

«κυβερνητικού συνδικαλισμού» (ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ) έφτασε στο αποκορύφωμα με τους 



τραμπουκισμούς στις 15-4-2016 στο Υπουργείο Παιδείας σε βάρος του αντιπροέδρου της 

ΟΛΜΕ.  

Αμέσως μετά, στην κεντρική παράταξη, εκδηλώθηκε από στελέχη του ΜΕΤΑ 

πρωτοβουλία «ανασυγκρότησης του ΜΕΤΑ» με μάζεμα υπογραφών, κίνηση 

διασπαστική, αντιδημοκρατικής μεθόδευσης, που εστιάζεται κυρίως στο χώρο του 

δημοσίου. Η κατάσταση αυτή και τα υπαρκτά προβλήματα της κεντρικής παράταξης γίνεται 

προσπάθεια να αντιμετωπισθούν από την πλειοψηφία της ΕΕ του ΜΕΤΑ μέσα από τις 

συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες σύγκλισης των οργάνων, για να υπάρξει διέξοδος. Το 

θέμα παραμένει σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ πρέπει να βγει 

διευρυμένη και πιο δυναμωμένη μέσα από τη συνδιάσκεψη, με βασικό προσανατολισμό 

την ανάπτυξη αγώνων με ευρύτερες συμμαχίες και συγκλίσεις. 

Η πρωτοπόρα στάση των δυνάμεών μας μέσα από τις ΕΛΜΕ στην ανάπτυξη των αγώνων 

μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία φαινόμενα μοιρολατρίας, ηττοπάθειας και αμυντικής 

περιχαράκωσης, δυναμώνοντας τις ΣΥΝΕΚ, με συσπείρωση νέων ζωντανών δυνάμεων στο 

σωματείο και το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε όλους τους προηγούμενους μήνες η Γραμματεία με τις 

παρεμβάσεις της, πιστεύοντας ακράδαντα ότι είναι μονόδρομος αυτός ο προσανατολισμός. Σε 

αυτά τα πλαίσια πρέπει να εντείνουμε το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των 

συναγωνιστών μας,  να επιχειρηθεί άνοιγμα σε νέους συναδέλφους, και ταυτόχρονα  να 

κρατηθεί η συνδικαλιστική επαφή με δυνάμεις που στο διάστημα αυτό 

διαφοροποιήθηκαν ή αδρανοποιήθηκαν, με στόχο την επανασυσπείρωσή τους. Στο 

βαθμό που σε κάποιες περιοχές δημιουργούνται νέα σχήματα από συν. που προέρχονται μεν 

από τις γραμμές μας, αλλά προκειμένου να προσκομίσουν παραταξιακά οφέλη κινούνται σε 

γραμμή αντιΣΥΝΕΚ καταφεύγοντας σε λάσπη και συκοφαντίες, η άμυνά μας είναι η διάχυση 

των θέσεών μας στον κλάδο και η οργάνωση αποτελεσματικών τρόπων δράσης και αγώνα, με 

βάση τα πραγματικά προβλήματα των εκπαιδευτικών.  

Στις περιοχές που στα σχήματα που υπάρχουν δεν εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα, 

υπάρχει καλή συνεργασία και απήχηση στον κόσμο στη βάση συνθέσεων και ισότιμης 

συνεργασίας, τα σχήματα αυτά  μπορούν και πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με 

δεδομένο ότι οι διασπάσεις και οι ρήξεις που γίνονται για παραταξιακές σκοπιμότητες, όχι μόνο 

 δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της δράσης των ΕΛΜΕ και της συσπείρωσης του κλάδου, αλλά 

αναπαράγουν άγονες αντιθέσεις και ανταγωνισμούς που απομακρύνουν τους συναδέλφους 

από τη ζωή και τους αγώνες των σωματείων 

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ θα εξακολουθήσει να έχει το βλέμμα στραμμένο στην απόλυτη 

ανάγκη της ανάπτυξης μαζικών, ενωτικών αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος για 

την ανατροπή των μνημονίων και τον τερματισμό των πολιτικών της λιτότητας, 

προσπαθώντας να κάνει πράξη το σύνθημα «στους δρόμους γράφεται η ιστορία», 

στάση που επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά από τη συνδιάσκεψή μας. 

 

 

 
 
 
 

Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
Αθήνα, 14 Μαΐου 2016 

Άξονες Εισήγησης Γραμματείας  
 

Στην πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Νοέμβρη του 2015, είχαμε εκτιμήσει ότι: 

 

“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.” 
“(…)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 για 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 συνδικαλιστικού κινήματος. 

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.” 
 

Πέντε μήνες μετά από τις παραπάνω εκτιμήσεις, η πολιτική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα 
ρευστή, ενώ η εφαρμογή βασικών πλευρών του 3ου μνημονίου από τη κυβέρνηση (ασφαλιστικό, 
φορολογικό, δάνεια, ιδιωτικοποιήσεις) επιδεινώνει παραπέρα τις συνθήκες ζωής των 
εργαζομένων. 

Φαίνεται ότι η περίοδος Μαΐου - Ιουνίου θα είναι κρίσιμη για την πορεία της κυβέρνησης. Από τη 
μια οι δανειστές εντείνουν ακόμα μια φορά πιέσεις και εκβιασμούς και η κυβέρνηση υποχωρεί 
μεταθέτοντας τις κόκκινες γραμμές της για να πετύχει το κλείσιμο της αξιολόγησης, και από την 
άλλη το συνδικαλιστικό και ευρύτερα το λαϊκό κίνημα εν όψει και της ψήφισης του ασφαλιστικού – 
φορολογικού προσπαθεί  να δημιουργήσει τα δικά του φράγματα για να μην περάσουν οι 
αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. 

Είναι προφανές ότι συνυπολογίζοντας και τη διεθνή κατάσταση (προσφυγικό, προκλήσεις 
Τουρκίας, Συρία, ακροδεξιά στην Ευρώπη), το όλο σκηνικό είναι ανοικτό σε σοβαρές πολιτικές 
εξελίξεις (εσωτερικές και διεθνείς), γι’ αυτό και η ετοιμότητα και η παρέμβαση όλων των 
δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων και του συνδικαλιστικού κινήματος είναι περισσότερο 
αναγκαίες από ποτέ. 

Όμως, σε αυτές τις ιδιαίτερα σύνθετες και κρίσιμες περιστάσεις, και παρά τις αντιστάσεις του 
συνδικαλιστικού κινήματος, η συμμετοχή των εργαζόμενων είναι αναντίστοιχη του μεγέθους των 
προβλημάτων. Παρατηρείται μια παρατεταμένη αναμονή που είναι μείγμα απογοήτευσης, 
αμηχανίας και απαξίωσης. Κυριαρχεί η αντίληψη του αδιεξόδου και ο εφησυχασμός της 
νοοτροπίας «υπάρχουν και χειρότερα», αντίληψη που δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για τα 
κοινωνικά αντανακλαστικά, στο βαθμό που παγιώνεται. Σε αυτή την κατάσταση προφανώς 
συμβάλλουν και την εντείνουν οι χρόνιες παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος που πρέπει 
άμεσα να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε. 

Στο χώρο της Παιδείας το τελευταίο διάστημα κυριάρχησε από τη μια το θέμα του διορισμού 
μονίμων εκπαιδευτικών και η προσπάθεια του Υπουργείου να περάσει τροπολογία για σύστημα 
πρόσληψης αναπληρωτών, δίνοντας προτεραιότητα στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, και από την άλλη 
οι άγονες αντιπαραθέσεις γύρω από το ζήτημα του διαλόγου για τη Παιδεία (βλ. θέση ΣΥΝΕΚ). 
Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας επιχειρώντας να συγκεράσει κάποια από τα 
“πορίσματα” του εθνικού διαλόγου με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του 3ου μνημονίου, 
δημιουργεί ήδη κλίμα επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών. Το 
επόμενο διάστημα, οι μειωμένες δαπάνες, η έλλειψη διορισμών και η προώθηση των 
μνημονιακών δεσμεύσεων, θα μας φέρουν αντιμέτωπους με νέα προβλήματα που πρέπει 
να αποτελέσουν κόκκινες γραμμές για τον κλάδο (μετακινήσεις, αριθμός μαθητών στα 
τμήματα, κλείσιμο τμημάτων, συγχωνεύσεις ειδικοτήτων, νέες αναθέσεις, πρόβλημα εργαστηρίων, 
αξιολόγηση κ.ά.). 

Οι τελευταίες εξελίξεις με την απόσυρση της τροπολογίας για τις προσλήψεις 
αναπληρωτών, δείχνουν ότι η παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος με τη 
χρησιμοποίηση όλων των μορφών δράσης, μπορεί να έχει επιμέρους μικρές νίκες που 
ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος στα 
μάτια των συναδέλφων. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να εντείνουμε τις δοκιμασμένες 
μορφές δράσης και να βρούμε νέες μορφές αγώνα με αιχμές: 

 

 Δαπάνες - Διορισμοί 

 Εργασιακά 

 Πρόταση για ΤΕΕ (θετικά στοιχεία στη δομή - πρόβλημα στο εργασιακό) 

 Αναλυτικά προγράμματα (επερχόμενες αλλαγές, «ευελιξία») 

 Βιβλία – Διδακτικές μέθοδοι 

 Επιμόρφωση – Αξιολόγηση 
 

Υπενθυμίζουμε ξανά ότι στα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα έχουμε πλαίσιο θέσεων μετά 
την Συνδιάσκεψη του Νοέμβρη (ΤΕΕ, επιμόρφωση, αξιολόγηση, διορισμοί μονίμων και 
αναπληρωτών, υπηρεσιακές μεταβολές, επιλογή στελεχών). Οι θέσεις αυτές αφενός πρέπει να 
διαδοθούν πλατιά στους συναδέλφους (με ανακοινώσεις ή θεματικές εκδηλώσεις), και 
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αφετέρου να γίνει παραπέρα επεξεργασία τους εν όψει του εκπαιδευτικού συνεδρίου της 
ΟΛΜΕ τον Οκτώβρη. 

Με δεδομένο τον προσανατολισμό και το πλαίσιο που χαράξαμε για τις θέσεις του κλάδου με 
την εκλογική διακήρυξη των ΣΥΝΕΚ του 17ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, το πλαίσιο απόφασης της 
Συνδιάσκεψης του Νοέμβρη και τις βασικές ανακοινώσεις που μεσολάβησαν, θα οργανώσουμε τον 
αγώνα μας από εδώ και πέρα με επίκεντρο κενά σχολείων - διορισμοί - εργασιακές σχέσεις 
εκπαιδευτικών, σχεδιάζοντας άμεσα τους κινηματικούς τρόπους αντίστασής μας και τις 
παρεμβάσεις μας στις όποιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. 

Ταυτόχρονα με την πάλη μας για την υλοποίηση συνδικαλιστικών και εκπαιδευτικών 
αιτημάτων, όπως είχαμε και παλιότερα διακηρύξει, επιμένουμε ότι: 

 

“(...)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. 
 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.” 
 
 

Για τη δουλειά της Γραμματείας και τις αποχωρήσεις 

 
Το διάστημα που μεσολάβησε από τη Συνδιάσκεψη του Νοέμβρη, η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ 

με βάση τον προσανατολισμό της Συνδιάσκεψης ανταποκρίθηκε στην οργάνωση μιας 
ιδιαίτερα απαιτητικής συνδικαλιστικής δουλειάς (ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ) σε όλα τα μέτωπα που 
άνοιξαν (κενά σχολείων, μισθολόγιο, ασφαλιστικό, επιλογή στελεχών, διορισμοί – τροπολογία 
αναπληρωτών, διάλογος για Παιδεία). 

Σε αυτές τις συνεχώς μεταβαλλόμενες νέες συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο, με 
όλα τα ζητήματα ανοικτά, και ενώ υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα για δυνατό 
συνδικαλιστικό κίνημα και για ενιαία και ισχυρή συνδικαλιστική παράταξη, ορισμένοι 
συναγωνιστές επέλεξαν να δημιουργήσουν ρωγμές τόσο στη γραμματεία των ΣΥΝΕΚ, όσο 
και στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και στο ΚΕΜΕΤΕ, κάνοντας άλλες πολιτικοσυνδικαλιστικές επιλογές. 
Οι αποχωρήσεις αυτές συνοδεύτηκαν δυστυχώς από μια ανοίκεια στοχοποίηση, 
συκοφάντησης και διαστρέβλωση της τακτικής και των θέσεων των ΣΥΝΕΚ. Οι απαντήσεις 
των ΣΥΝΕΚ μέσα από τις ανακοινώσεις της Γραμματείας (ανακοίνωση γραμματείας ΣΥΝΕΚ), 
στηρίχθηκαν στο πνεύμα και στις θέσεις της προηγούμενης Συνδιάσκεψης, εξισορροπώντας το 
σεβασμό για τις διαφορετικές πολιτικοσυνδιακαλιστικές επιλογές, αλλά και την αντίληψη ότι δεν 
νομιμοποιείται κανείς να χρησιμοποιεί συκοφαντίες και διαστρεβλώσεις προκειμένου να κάνει 
διακριτή τη θέση του. Οι τακτικές αυτές είναι καταδικαστέες από όπου και αν προέρχονται, οι 
δε διασπαστικές και αριστερίστικες λογικές στο όνομα της όποιας “καθαρότητας” 
σπέρνουν τελικά απογοήτευση και αντικειμενικά υπονομεύουν την ανάπτυξη των αγώνων 
σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.  

Το κύριο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η βαθιά κρίση στο συνδικαλιστικό 
κίνημα και η απομάκρυνση των συναδέλφων από τα σωματεία. Το φαινόμενο είναι σύνθετο, 
θα πρέπει όμως να αναζητήσουμε τα βαθύτερα κοινωνικά του αίτια και τους τρόπους με τους 
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οποίους μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις μας, θα συσπειρώσουμε τους συναδέλφους  και θα 
αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος.  

 
Για τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των συναδέλφων στη ζωή του σωματείου 
απαιτούνται σαν άμεσα μέτρα: 
 

 
 Περιοδείες μελών ΔΣ ΕΛΜΕ – ενίσχυση της ζωντανής επαφής με τα σχολεία. 
 Ανάδειξη και ενεργοποίηση του θεσμού του αντιπροσώπου του σχολείου. Σε βασικά 
θέματα, πριν από τα ΔΣ ή τις ΓΣ των ΕΛΜΕ, επιδιώκουμε συνεδριάσεις συλλόγων για 
επεξεργασία των εισηγήσεων και διαμόρφωση προτάσεων. Αξιοποίηση του Διαδικτύου για 
συλλογή προτάσεων και σκέψεων από τους συλλόγους των καθηγητών, υλικό που θα 
εμπλουτίζει τη συζήτηση στα ΔΣ ή στις ΓΣ. 
 Μεγαλύτερο βάρος στα καθημερινά προβλήματα των συναδέλφων (μετακινήσεις, 
διαθέσεις, τμήματα, κρούσματα εργασιακού εκφοβισμού, κλπ) και στην προσπάθεια 
επίλυσής τους μέσα από παρεμβάσεις των ΕΛΜΕ και αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις 
Διευθύνσεις. 
 Παρότρυνση της ουσιαστικής συμμετοχής και παρέμβασης του κάθε συναδέλφου 
στη δημόσια ζωή του σωματείου (συνέλευση, ημερίδες, εκδηλώσεις, κλπ) Δημιουργία 
προϋποθέσεων για να φτιαχτεί ένα πλαίσιο ώστε οι άγονες μικροπαραταξιακές 
αντιπαραθέσεις να δώσουν τη θέση τους σε διαδικασίες που θα ευνοούν την εμπλοκή των 
“ανένταχτων” συναδέλφων στη συζήτηση και την επεξεργασία προτάσεων για τη λύση 
προβλημάτων. 
 Αξιοποίηση του 11ου εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ με ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν κριτικές παρεμβάσεις πάνω στο περιεχόμενο 
σπουδών και τα εκπαιδευτικά ζητήματα.  
 Ανάπτυξη και στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων ΕΛΜΕ και σχολείων.  

 

Για τις εκλογές των αιρετών: 

 
 Οι αιρετοί, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μαζί με τις ΕΛΜΕ να 
ενημερώσουν τους συναδέλφους για τις θέσεις μας στα εργασιακά ζητήματα, και να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία απόψεων - 
προτάσεων, είτε μέσω τοπικών συσκέψεων, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (μέχρι τέλη 
Σεπτέμβρη).  
 Από τις αρχές του Σεπτέμβρη οι αιρετοί μας μέσα από καλά σχεδιασμένη δουλειά 
της κάθε τοπικής μας παράταξης, πρέπει να συνεχίσουν να παρεμβαίνουν αποφασιστικά, 
να προβάλλουν τη δράση μας και να προετοιμάζουν την εκλογική κάθοδο. 
 Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ σε κάθε περιοχή χρειάζεται να επιδιώξουν τη 
δημιουργία ευρύτερων ψηφοδελτίων της αριστεράς με βάση τα νικηφόρα 
ψηφοδέλτια των εκλογών του 2014 (εκλέχτηκαν τότε οι πιο προβεβλημένοι και 
επιτυχημένοι αριστεροί αιρετοί, που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια), 
προωθώντας ισότιμες συνεργασίες με άλλες δυνάμεις με κοινό πλαίσιο και αν χρειάζεται με 
εναλλαγή θέσεων. 
 Μέσα στον Ιούνιο να γίνει πανελλαδική σύσκεψη (ή περιφερειακές: βορράς – 
νότος) αιρετών των ΣΥΝΕΚ για την προετοιμασία. 

 

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ 

 


