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Συναδέλφισσες,	  Συνάδελφοι	  

Την προηγουµένη συγκυβέρνηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ την διαδέχτηκε η νέα 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.  

Όµως µαζί µε την παλιά κυβέρνηση δεν έφυγαν και τα προβλήµατά µας. Αυτά είναι εδώ 
και µεγαλώνουν. Πριν από όλα είναι εδώ ο βασικός και κύριος αντίπαλός µας:  

Η Ε.Ε., οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτες, οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι και οι 
απαιτήσεις τους για µέτρα σε βάρος των εργαζοµένων, τα Μνηµόνια Διαρκείας, οι µατωµένοι 
ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί, τα µατωµένα πρωτογενή πλεονάσµατα κ.α.  

Είναι εδώ όλοι αυτοί που µαζί µε τις κυβερνήσεις τους και την ΕΕ φόρτωσαν τις 
συνέπειες της κρίσης και των χρεών στις πλάτες του λαού, συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω 
στη δυστυχία και την εξαθλίωση της συντριπτικής λαϊκής πλειοψηφίας. 
 

ü Είναι εδώ οι µισθοί πείνας, οι τεράστιες απώλειες στο εισόδηµα, στα ασφαλιστικά 
ταµεία, στο εφάπαξ. 

ü Είναι εδώ τα χιλιάδες κενά στα σχολεία, οι άδειες από χρήµατα σχολικές επιτροπές 
ü Είναι εδώ τα παιδιά που προσπαθούν να πάνε στο σχολείο χωρίς να υπάρχει πούλµαν, 

µε ευθύνη κι έξοδα των γονιών τους 
ü Είναι εδώ τα 27-28αρια τµήµατα, τα σχολεία που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν, τα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα που διαλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τη σκέψη του 
παιδιού 

ü Είναι εδώ οι επιχειρηµατίες, που βγάζουν κέρδος από το αγαθό της υγείας και της 
παιδείας, αποµυζούν το πενιχρό λαϊκό εισόδηµα 

ü Παραµένουν σε ισχύ οι καταργήσεις τοµέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, οι 
διαθεσιµότητες, η κινητικότητα 

 
Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος... 
Αυτός ο αντίπαλος δεν έφυγε µε την εναλλαγή της κυβέρνησης. Αξιοποιώντας αυτή την 

εναλλαγή βρίσκεται εδώ πιο έτοιµος και εξοπλισµένος. Tα συχαρίκια και οι φιλοφρονήσεις από 
τους εκπροσώπους του µεγάλου κεφαλαίου στη νέα κυβέρνηση πηγάζουν από τις δεσµεύσεις 
για νέα προνόµια, για ένα διαφορετικό µείγµα διαχείρισης που θα τους βοηθήσει να βγουν από 
την κρίση. Θέλουν να παγιωθεί όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχει δηµιουργηθεί 
ώστε σε συνθήκες ανάκαµψης να έχει εξουδετερωθεί η αγωνιστική - διεκδικητική φωνή των 
εργαζοµένων. Βασικός πυλώνας της νέας διαχείρισης του συστήµατος είναι να µάθουµε να 
ζούµε µε τα λίγα, να ικανοποιούµαστε µε τα ψίχουλα, όπως ακριβώς τόνισε ο νέος υπουργός 
Οικονοµικών µε τη δήλωση περί "λιτού βίου", αλλά και ο υπουργός Διοικητικής 
Μεταρρύθµισης στη συνάντηση µε την Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ: «Δε θα υπάρξει καµιά αποκατάσταση 
µισθολογικών και εργασιακών απωλειών… Σας το λέω ξεκάθαρα, τη φτώχεια θα 
διαχειριστούµε. Αλλαγές στο µισθολόγιο µπορούµε να συζητήσουµε από το 2016 και 
µετά». Ταυτόχρονα, δήλωσε υπέρ ενός συστήµατος αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων 
που θα συνδέεται µε την αποδοτικότητα και την υπηρεσιακή εξέλιξη, δηλαδή µε το µισθό. 

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι µαθητές έχουν διατυπώσει όλα τα προηγούµενα χρόνια 
µε σθένος, δυναµισµό και µε συλλογικούς, µαζικούς αγώνες τις διεκδικήσεις τους. 
Διεκδικήσεις που συµπυκνώνονται στο αίτηµα: 

"Κάλυψη όλων των απωλειών – Ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών µας". 



Στη βάση αυτή διεκδικούµε την άµεση ικανοποίηση των παρακάτω αιτηµάτων αιχµής: 
• Ξεπάγωµα των ωριµάνσεων, επαναφορά 13ου και 14ου µισθού, 13ης και 14ης σύνταξης 
• Kάλυψη όλων των κενών µε µαζικούς, µόνιµους διορισµούς 
• Έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών 
• Δωρεάν γεύµα στο σχολείο για όλους του µαθητές, πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε 
χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, δωρεάν µετακίνηση 

• Άµεση επαναφορά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα, επανασύσταση των 
τοµέων και των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν. Μέχρι τότε, επαναφορά του µισθού, άµεση 
τοποθέτηση στα σχολεία (2ο πτυχίο, β ανάθεση, γραµµατειακή υποστήριξη), αλλά και στις 
ΣΕΚ και στα ΙΕΚ ή σε άλλες υποστηρικτικές δοµές της εκπαίδευσης. Άµεση επαναφορά του 
µισθού των 85 εκπαιδευτικών που έχει διακοπεί η µισθοδοσία τους. 

• Κατάργηση του νόµου 4186/2013, της Τράπεζας Θεµάτων από φέτος, της µαθητείας και της 
κατάρτισης των ΣΕΚ, οι προαγωγικές εξετάσεις να είναι στην αποκλειστική ευθύνη της 
σχολικής µονάδας και των εκπαιδευτικών. 

• Κατάργηση όλου του αντιδραστικού νοµοθετικού πλαισίου για το «Νέο Σχολείο» και την 
αξιολόγηση (νόµος 3848/2010, Π.Δ. 152/2013, νόµος 4142), το πειθαρχικό δίκαιο (νόµος 
4093/2012 και ειδικότερα της υποπαραγράφου Ζ3, του 4057/13 και της εγκυκλίου  
Φ277/412/14476/Δ2 στις 19/11/2012). 

 
Ταυτόχρονα, απαιτούµε άµεση ικανοποίηση και δέσµευση για τα παρακάτω: 

• Ανάκτηση όλων των µισθολογικών απωλειών στα επίπεδα του 2009. 
• Να µπει τέρµα στους µηχανισµούς που µειώνουν τις συντάξεις από το 2015, επιστροφή των 
συντάξεων και του εφάπαξ στο επίπεδο που ήταν πριν τις αλλεπάλληλες µειώσεις. 

• Να βγουν στη συνταξιοδότηση οι συνάδελφοι που έχουν θεµελιώσει δικαίωµα και δεν 
ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις τους. 

• Αποκατάσταση της µισθολογικής απώλειας για το διάστηµα της διαθεσιµότητας. 
• Άµεση επαναφορά των σχολικών φυλάκων στις θέσεις τους. 
• Ιδιαίτερα για τους νεοδιόριστους και τους αναπληρωτές: τακτική πληρωµή κάθε µήνα, επίδοµα 
στέγασης ή υπενοικίαση ξενοδοχείων µε ευθύνη του Κράτους. Δωρεάν σίτιση σε λέσχες, δωρεάν 
εισιτήριο για όλα τα µεταφορικά µέσα 

• Επιστροφή στα σχολεία τους (π.χ. ολοήµερα) των εκπαιδευτικών που µετακινήθηκαν. 
• Aνάκληση της αύξησης του ωραρίου στη Β/θµια, νοµοθετική κατοχύρωση του ωραρίου των 
νηπιαγωγών 

• Επανίδρυση σχολείων που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν. 
• Κατάργηση του άρθρου 39 του ν.4115/2013 για την Ειδική Αγωγή 
• Απόσυρση του βιβλίου της Πολιτικής Παιδείας 
• Τακτική πληρωµή των καθαριστριών κάθε µήνα. 
• Να καταργηθούν τώρα ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος αλληλεγγύης. 
• Απαγόρευση πλειστηριασµών πρώτης και δευτερευούσης κατοικίας. 
 
Επιπλέον, παλεύουµε για: 

Μισθολογικά-‐Ασφαλιστικά-‐Εργασιακά	  
• Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας σε όλους τους κλάδους του Δηµοσίου  
• Να καταργηθεί τώρα το νέο µισθολόγιο - φτωχολόγιο (Ν. 4024), ακώλυτη µισθολογική και 
βαθµολογική εξέλιξη. 

• Aποκατάσταση των απωλειών των ασφαλιστικών ταµείων µε ευθύνη του κράτους. 
• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων και των εφαρµοστών νόµων που επηρεάζουν την 
Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις, 

• Κάθε εκπαιδευτικός σε οργανική θέση (π.χ µεταταγµένοι, διάθεση ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ κ.α.). 
 

Ανακούφιση	  από	  τα	  χαράτσια	  και	  τη	  φοροληστεία	  
• Όχι στη φοροληστεία και σε όλα τα χαράτσια. Να φορολογηθεί στο 45% το µεγάλο κεφάλαιο. 



• Άµεσο πάγωµα τιµών σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και κατάργηση του ΦΠΑ µε 
αντίστοιχη µείωση τιµών σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση των διοδίων, 
µείωση κατά 50% των τιµολογίων των πρώην ΔΕΚΟ. 

• Κατάργηση του ανατοκισµού όλων των δανείων  
• Να σταµατήσουν τώρα όλα τα χαράτσια είτε της ΔΕΗ, είτε της εφορίας. Να καταργηθούν οι 
φόροι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 

 
Εκπαιδευτικά	  

• Ενιαίο αποκλειστικά δηµόσιο δωρεάν, υποχρεωτικό 12χρονο σχολείο. Κανένα παιδί εκτός 
σχολείου µέχρι τα 18. Απαγόρευση της παιδικής εργασίας.  

• Κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δράσης. Κατάργηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Έξω οι 
επιχειρήσεις από τα σχολεία. 

• Κατάργηση του νόµου Ν. 3966/11 για τη λειτουργία των Πρότυπων Πειραµατικών σχολείων. 
• Οι εξετάσεις στο σχολείο να έχουν µόνο ενδοσχολικό προαγωγικό χαρακτήρα. Αποδέσµευση του 
Λυκείου από τη διαδικασία επιλογής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Πανελλαδικές εξετάσεις µε απεριόριστη 
δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και δυνατότητα κατοχύρωσης βαθµολογίας. 

• Δηµιουργία κρατικού φορέα για τη µετακίνηση των µαθητών. 
• Επανασύσταση του ΟΣΚ. Κανένα σχολείο µε ΣΔΙΤ. Κατασκευή σχολείων µε αποκλειστική 
ευθύνη του Κράτους. 

• Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων 
εκπαιδευτικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

• 20 µαθητές στην τάξη, 15 νήπια-προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α’ και Β’ τάξης του 
Δηµοτικού. 

• Εξίσωση του ωραρίου της Α/θµιας µε αυτό της Β/θµιας. 
• Αφορολόγητο πετρέλαιο για τα σχολεία, απαλλαγή των σχολείων από την πληρωµή των ΔΕΚΟ, 
απαλλαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτροπές, που αφορούν τις δαπάνες για προµήθεια 
αναλωσίµων. 

• Δωρεάν διανοµή των βιβλίων ξένης γλώσσας.  
• Διεύρυνση του ωρολόγιου προγράµµατος µε δυνατότητα διδασκαλίας και µε άλλες ξένες 
γλώσσες, όπως π.χ. ιταλικά, ισπανικά κ.α. 

• Κατάργηση του Π.Δ. 48/28-2-2014 για τις υποχρεωτικές µεταθέσεις υπεράριθµων εκπαιδευτικών 
της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

• Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των εκπαιδευτικών για πληρωµή εκπαιδευτικών 
και συνοδών ΕΑΕ, λειτουργικών εξόδων, τραπεζοκόµων και καθαριότητας, εκπαιδευτικών 
εκδροµών, βιβλίων, εποπτικού υλικού και για µεταφορά µαθητών. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη 
των φοιτητών για σίτιση-στέγαση-µεταφορές-αναλώσιµα. 

• Δηµιουργία κρατικού φορέα για τη µετακίνηση των µαθητών. 
• Ετήσια επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, στα 
πανεπιστηµιακά τµήµατα 

• Μονιµοποίηση των καθαριστριών που εργάζονται µε συµβάσεις εργασίας. 
 

Πειθαρχικές	  διατάξεις	  
• Κατάργηση του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, του Καθηκοντολογίου, των Π.Δ. 200 και 201. 
• Να αποσυρθεί άµεσα η συγκεκριµένη απαράδεκτη και επικίνδυνη εγκύκλιος, µε την οποία επί της 
ουσίας επιβάλλεται πειθαρχική ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική καταδίκη του Δ.Υ. 
καταργώντας στην ουσία και αυτό το "τεκµήριο της αθωότητας". 

• Την κατάργηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που αφορά τη δυνατότητα των 
κυβερνήσεων να επιστρατεύουν αγωνιζόµενους υπαλλήλους. Να απαγορευτεί η δυνατότητα 
επιστράτευσης. 

	  

	  
	  



Προσχολική	  Αγωγή	  
• Ενιαία, αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν, δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα 
παιδιά. Να αποσυρθεί το νέο αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, είναι επικίνδυνο για την 
οµαλή ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. 

• Γενναίο πρόγραµµα ανάπτυξης των δοµών του νηπιαγωγείου για να γίνει επιτέλους  πράξη η 
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Μαζικοί διορισµοί µόνιµων 
νηπιαγωγών. Δύο νηπιαγωγοί στα τµήµατα που σήµερα έχουν 25 παιδιά. Τµήµατα ένταξης και 
ειδικά νηπιαγωγεία για τα παιδιά που οι οικογένειες εξαναγκάζονται και τα κρατούν στο σπίτι. Η 
λειτουργία των ολοήµερων νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα και κύρια της ανάγκες του 
παιδιού, µε πλήρη σίτιση όλων των παιδιών στο σχολείο, µε µαγειρεία και τραπεζαρία, µε 
διασφάλιση χώρων ξεκούρασης, µε βοηθητικό προσωπικό, µε υγιεινή διαµονή. 

	  	  

Ειδική	  Αγωγή	  	  
• Κατάργηση του νόµου 3699/2008. 
• Αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν, αναβαθµισµένη Ειδική Αγωγή. Να µην πληρώνουν οι γονείς 
ούτε ένα ευρώ για οποιαδήποτε ανάγκη εκπαίδευσης, αποκατάστασης και περίθαλψης των 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. 

• Άµεση και γενναία χρηµατοδότηση της Ειδικής Αγωγής. Τα χρήµατα του ΕΣΠΑ να 
κατευθυνθούν άµεσα για τη στήριξη και τη διεύρυνση των δηµόσιων βασικών σταθερών δοµών 
και όχι για επιδότηση των ΜΚΟ, των λεγόµενων µη κερδοσκοπικών οργανώσεων που ανοίγουν 
το δρόµο της ιδιωτικοποίησης και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 

• Να απαγορευτεί η επιχειρηµατική δράση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, της πρώιµης διάγνωσης 
και παρέµβασης, αλλά και της αποκατάστασης των παιδιών µε αναπηρίες. 

• Πλήρης, έγκαιρη και αντικειµενική καταγραφή και διάγνωση,  οµαδοποίηση ανά ιδιαίτερη 
ανάγκη και πρόβληµα. Που σηµαίνει επιστηµονική «χαρτογράφηση» του χώρου και των αναγκών 
της Ειδικής Αγωγής ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 

• Κάθε παιδί µε Ειδικές Ανάγκες να έχει το κατάλληλο γι' αυτό σχολείο, να φοιτά δηλαδή 
υποχρεωτικά στη δηµόσια εκπαίδευση και στη δοµή που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί µε 
αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες του. 

• Μονιµοποίηση εδώ και τώρα όλων των εργαζοµένων (εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, 
βοηθητικού και τεχνικού προσωπικού) στην Ειδική Αγωγή, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
Μαζικές προσλήψεις µόνιµου ειδικευµένου προσωπικού για τη στήριξη των παιδιών µε 
αναπηρίες και µαθησιακές δυσκολίες. Να σταµατήσει η περιπλάνηση και η οµηρία των χιλιάδων 
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, που εργάζονται εδώ και 14 χρόνια σαν αναπληρωτές. 

	  

Αναπληρωτές-‐Ωρομίσθιοι-‐Άνεργοι	  Εκπαιδευτικοί	  
• Επίδοµα θέρµανσης σε όλους τους ωροµίσθιους και αναπληρωτές. Ειδικά για τις παραµεθόριες 
περιοχές, επίδοµα παραµεθορίου και στους ωροµίσθιους. 

• Ίδια δικαιώµατα στους συµβασιούχους εκπαιδευτικούς µε τους µόνιµους (απεργία, αναρρωτικές 
άδειες κ.α.). 

• Αύξηση του επιδόµατος ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους άνεργους εκπαιδευτικούς, 
επιδότηση για όλο το διάστηµα της ανεργίας. 

• Το διάστηµα της ανεργίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος χωρίς επιβάρυνση των 
ανέργων. 

 

Χρέος των εργαζοµένων, του εργατικού-λαϊκού κινήµατος είναι η ανατροπή κάθε αντιλαϊκής 
πολιτικής, η πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για ανάπτυξη προς 
όφελος του λαού, µε το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει και νοικοκύρη στον τόπο του. 
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