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ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΟΛΜΔ
ΠΡΟ ΣΗ ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ ΣΩΝ ΔΛΜΔ
Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ
ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο πνπ δνχκε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία ε
θπβέξλεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίθεο ζπζηάδεη ηελ θνηλσληθή πιεηνςεθία, ηηο αλάγθεο
θαη ηα δηθαηψκαηά ηεο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Δίλαη ην απνθνξχθσκα ηεο πνιηηηθήο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ πνπ
νδήγεζαλ ηε ρψξα ζηε ρξενθνπία κε ηηο επηινγέο ηνπο. Σν δεκφζην ρξένο
απνηέιεζκα ησλ ηνθνγιπθηθψλ δαλείσλ θαη ηεο δηαπινθήο ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ
κε ηα κεγάια ζπκθέξνληα πνπ εθηίλαμαλ ηα έμνδα ηνπ δεκνζίνπ (άρξεζηα
νιπκπηαθά θαη άιια κεγάια έξγα, άρξεζηα ππνβξχρηα θαη άιινη εμνπιηζκνί, Εήκελο
θ.ν.θ.) ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφζρεκα γηα λα δηαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα πνπ
ππαγνξεχνπλ ηελ πνιηηηθή Κπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ. Δμάιινπ είλαη έλα ρξένο
ηνθνγιπθηθφ, πιεξσκέλν δηπιά θαη ηξίδηπια απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.
Κπβέξλεζε θαη Σξφηθα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κπακπνχια ηεο ρξενθνπίαο
εθβηάδνπλ ηελ θνηλσλία λα δερηεί ηε θνξνινγηθή ιεειαζία, ην μεπνχιεκα ησλ
ππεξεζηψλ, ησλ ππνδνκψλ, ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, φηη ζπληζηά δεκφζην
αγαζφ θαη θνηλσληθφ δηθαίσκα. Γηα λα ζσζνχλ ηάρα νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο πνπ
ηνπο κεηψλνπλ ζπλέρεηα θαη ηνπο ζηνρνπνηνχλ σο αηηία ηεο θξίζεο (βι. ηηο
ζπθνθαληηθέο δειψζεηο Λνβέξδνπ). Σελ ίδηα ψξα θαη ελψ έρνπλ θηάζεη ηελ αλεξγία
ζε πξσηνθαλή χςε ν πξσζππνπξγφο ππφζρεηαη έλαλ εξγαδφκελν γηα θάζε νηθνγέλεηα.
Ζ εξγαζηαθή εθεδξεία, ε καχξε θη απιήξσηε εξγαζία, ε θαηαζηξνθή ησλ
κηθξνκεζαίσλ επαγγεικαηηψλ κε ηε δήζελ απειεπζέξσζε δείρλνπλ πσο είλαη ε κφλε
ππφζρεζε πνπ κπνξεί θαη ζέιεη λα πινπνηήζεη ν Παπαλδξένπ.
Όπσο ζπλέβε ζε θάζε ρψξα πνπ ρηππήζεθε κε ην Γφγκα ηνπ νθ ηνπ
ΓΝΣ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ, κηα ησλ εκεξψλ, αθνχ ζα έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηα
ζπκθέξνληα ησλ δαλεηζηψλ ―αλάκεζά ηνπο θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο― ζα
αλαθνηλψζνπλ θαη ηελ νξηζηηθή απνηπρία ησλ κέηξσλ είηε κε ηε κνξθή ηεο
ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο ζαλ θη απηή πνπ έρεη κεηαηξέςεη ζε δνχγθια ηελ θνηλσλία
ηνπ Μεμηθνχ είηε κε απηή ηεο νινθιεξσηηθήο ρξενθνπίαο φπσο ζηελ Αξγεληηλή φπνπ
ε θπβέξλεζε πξηλ θχγεη κε ην ειηθφπηεξν άθεζε αδέθαξε ηελ θνηλσλία.
ε απηφ ην πιαίζην ε πνιηηηθή Κπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ θάλεη επίζεζε ζηελ
παηδεία. Θα ηελ ππεξαζπηζηνχκε παιεχνληαο φρη κφλν γηα ην ρψξν πνπ εξγαδφκαζηε
θαη ηαπηίδεηαη κε ηε δσή καο. Θα παιέςνπκε γηα ην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο
εθπαίδεπζεο καδί κε φιε ηε καρφκελε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, φισλ ησλ βαζκίδσλ.
Με απηφ ην παλεθπαηδεπηηθφ κέησπν, καδί ηνπο γνλείο, ζα ππεξαζπηζηνχκε
δηθαηψκαηα, αμίεο θαη θαηαθηήζεηο ηεο θνηλσλίαο νιφθιεξεο. Βιέπνπκε απηφλ ηνλ
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αγψλα ζαλ αδηαίξεην θνκκάηη ηεο κάρεο πνπ δίλεη ε εξγαδφκελε θνηλσληθή
πιεηνςεθία γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ησλ Μλεκνλίσλ θαη ηνπ
Μεζνπξφζεζκνπ. Δμάιινπ ε εθπαίδεπζε-αθξηβνπιεξσκέλν πξντφλ, ε παηδεία
θαηάξηηζεο κε γλψζεηο κηαο ρξήζεο, ε ρεηξαγψγεζε, ην ζηέγλσκα απφ θάζε ειπίδα
θαη ηδαληθφ γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία αληηζηνηρνχλ ζηελ θνηλσλία ηεο ρξενθνπίαο
πνπ εθπξνζσπνχλ θπβέξλεζε θαη Σξφηθα. Πηζηεχνπκε ζε κηα παηδεία πνπ κνξθψλεη
θαη απειεπζεξψλεη, πνπ ζθπξειαηεί κηα ζπλείδεζε κε ειεχζεξν θξφλεκα θαη
θνηλσληθή επζχλε γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο θνηλσλίαο λα βγεη απφ ην
θαχιν θχθιν ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Γηαηί ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα έρεη ζηφρν
ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ επξψ, αιιά ηε δεκηνπξγηθή δσή ησλ αλζξψπσλ, ηελ θνηλσληθή
πξνζθνξά, ηελ ειεπζεξία, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία.
ΜΝΖΜΟΝΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σξαγηθέο θαηαζηάζεηο αληηκεησπίδεη ε εθπαίδεπζε κε ηελ έλαξμε ηεο
λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ
δξακαηηθώλ πεξηθνπώλ πνπ επηβάιινπλ ε πνιηηηθή ησλ κλεκνλίσλ θαη ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ.
Κάησ απφ ηνλ νδνζηξσηήξα ηνπ κεζνπξφζεζκνπ, νη πεξηθνπέο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ παηδεία ζα ζπλερηζηνχλ κέρξη ην 2015. Δπηβάιιεηαη κηα
εμσθξεληθή, κηα απίζηεπηεο έθηαζεο κείσζε ησλ δεκόζησλ δαπαλώλ θαη έηζη
νπζηαζηηθά μεζεκειηώλεηαη θαη δηαιύεηαη ε δεκόζηα εθπαίδεπζε, κε ηηο εληνιέο
ηεο ηξόηθαο (ΔΔ-ΔΚΣ-ΓΝΣ). Οη δαπάλεο γηα ηε δεκφζηα παηδεία ζα κεησζνχλ αθφκα
πεξηζζφηεξν θαη ζα θηάζνπλ ην 2015 κφιηο ζην 2,23 % επί ηνπ ΑΔΠ κε φιεο ηηο
δξακαηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη απηφ γηα ην δεκφζην ζρνιείν.
Ήδε έρνπλ θαλεί αλάγιπθα νη επηπηώζεηο ησλ πεξηθνπώλ. Μεηψζεθαλ
ηξαγηθά νη πξνζιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (546 πξνζιήςεηο ζε πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα, φηαλ εθέηνο ζπληαμηνδνηήζεθαλ 6.000). Σα κεγάια θελά πνπ
παξνπζηάδνληαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνζπαζεί λα ηα αληηκεησπίζεη ςαιηδίδνληαο
ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Καηάξγεζε 1.000 ζρνιεία ηελ πεξζηλή ρξνληά θαη
ζρεδηάδεη ηελ θαηάξγεζε θαη άιισλ. Καηάξγεζε ηελ ΠΓ, ηελ εληζρπηηθή θαη ηα
αζιεηηθά ζρνιεία. Τπνβάζκηζε ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ επηβάιινληαο κηα
δεχηεξε μέλε γιψζζα ζε δεκνηηθφ θαη γπκλάζην θαη κφλν Αγγιηθά ζην ιχθεην.
Καηαξγεί ηε δηδαζθαιία ησλ θαιιηηερληθψλ ζην ιχθεην, ηελ πνιηηηθή αγσγή, ηελ
πιεξνθνξηθή θ.ιπ. πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε κνξθσηηθή ζπγθξφηεζε ησλ λέσλ.
Τπνβαζκίδεη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, θιείλεη 22 θέληξα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, αλαζηέιιεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πκβνπιεπηηθψλ ηαζκψλ Νέσλ, ησλ
ΓΡΑΤ θαη ησλ ΓΡΑΔΠ θ.ά. Σέινο ην ππνπξγείν Παηδείαο, κε ην ηέρλαζκα ηνπ
ειαζηηθνχ νξίνπ (25 + 10%) πξνζπαζεί λα επηβάιεη ηκήκαηα απφ 28-30 καζεηέο.
Με φια απηά ην Τπνπξγείν Παηδείαο δεκηνπξγεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
ηερλεηέο ππεξαξηζκίεο θαη ζα επηδηψμεη (ήδε εμέδσζε ζρεηηθή εγθχθιην ζηηο 6/9/11)
λα κεηαθηλήζεη ππνρξεσηηθά εθπαηδεπηηθνχο απφ λνκφ ζε λνκφ θαη απφ πεξηθέξεηα
ζε πεξηθέξεηα ζε φιε ηε ρψξα, θαζψο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
ππεξβαίλνληαο αθφκα θαη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη θαηαζηξαηεγψληαο
θαηαθηεκέλα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα φπσο ην σξάξην. Απηέο ηηο εμειίμεηο πξέπεη λα
ηηο απνηξέςνπκε κε ηελ ελσηηθή, καδηθή καο δξάζε.
Ζ θαηά παξαγγειίαλ απφ ην Τπ. Παηδείαο έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ
Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ην θαινθαίξη, έρεη ζθνπφ λα
εληζρύζεη ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ Σξόηθα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ιάβνπλ
αθόκα πην επώδπλεο απνθάζεηο γηα ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε θαη ηνπο
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εθπαηδεπηηθνύο. Οη ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο (φπσο απηή πεξί αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φινη νη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο εηψλ ππεξεζίαο ζηηο 22 ψξεο
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε !!) δίλνπλ ην ζηίγκα ηεο επίζεζεο πνπ ζα
εμαπνιχζνπλ ε θπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ελαληίνλ ησλ εξγαζηαθψλ
δηθαησκάησλ καο. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, γηα φια ηα
δεηλά ηεο εθπαίδεπζεο επζχλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη φρη νη εθαξκνδφκελεο
πνιηηηθέο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Σελ έθζεζε παξέδσζε ζηε Γηακαληνπνχινπ ν Γ.Γ.
ηνπ ΟΟΑ Α. Γθνπξία, ν αξρηηέθηνλαο ηεο πνιηηηθήο πνπ έρεη κεηαηξέςεη ην Μεμηθφ
ζε θνηλσληθή δνχγθια αθξαίαο θηψρεηαο, αγξακκαηνζχλεο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο.
Σαπηφρξνλα κε ηηο δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε,
ζην επίπεδν ρνιηθήο Μνλάδαο ην Τπνπξγείν ζρεδηάδεη λα κεηαηξέςεη ηνπο Γ/ληέο
ζε κάλαηδεξ απνζπαζκέλνπο από ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ, πνπ ζα ειέγρνπλ θαη
ζα θαζνξίδνπλ ζρεδφλ ηα πάληα κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο. Δπηδηψθεη λα θαηαξγήζεη ηε
ζπιινγηθφηεηα θαη ην δεκνθξαηηθφ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηνπο ζπιιφγνπο
δηδαζθφλησλ, λα πεξηνξίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, λα πεξάζεη
ηελ αληίιεςε (κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο) φηη ν εθπαηδεπηηθφο θέξεη ηηο βαζηθφηεξεο επζχλεο γηα ηα
δεηλά ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο.
Δίλαη ηξαγηθό πνπ ε λέα ζρνιηθή ρξνληά μεθηλά ρσξίο βηβιία. Μέρξη ηα
Υξηζηνχγελλα είλαη ακθίβνιν αλ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε απνζηνιή φισλ ησλ
βηβιίσλ. Μέγα ζθάλδαιν είλαη ε δηάιπζε ηνπ ΟΔΓΒ, φπσο θαη γεληθφηεξα ε
επηρεηξνχκελε απαμίσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε αγνξά ραξηηνχ ρσξίο δηαγσληζκφ, ε
“ιχζε” ησλ θσηνηππηψλ θαη ησλ dvd, πνπ ζα εθηηλάμνπλ ην θφζηνο έθδνζεο βηβιίσλ.
Οη «ιχζεηο» πνπ πξνηείλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο (αλάξηεζε βηβιίσλ ζην δηαδίθηπν,
δηαλνκή DVD θαη θσηνηππίεο) είλαη απφ θάζε άπνςε παηδαγσγηθά απαξάδεθηεο θαη
αλεθάξκνζηεο.
Όζνλ αθνξά ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη (λέν ζρνιείν, λέν
ιχθεην), απηέο ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή ηεο παξνρήο απνζπαζκαηηθψλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ, ζηελ εδξαίσζε ησλ “αμηψλ” ηνπ “ζρνιείνπ ηεο αγνξάο” θαη ηεο
θαηάξηηζεο, ζε ζπλάθεηα κε ηηο αληίζηνηρεο αληηεθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ
“επηρεηξεκαηηθνχ παλεπηζηήκηνπ”, πνπ πξνσζνχληαη κε ην λέν λφκν γηα ηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αθφκε ην γεγνλφο φηη πηνζεηνχληαη αιιαγέο ρσξίο λα
αιιάδνπλ ηα βηβιία, δίρσο λα ακθηζβεηείηαη ν εμεηαζηηθνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ
ζρνιείνπ, δείρλεη ππνβάζκηζε ηεο παξερφκελεο γλψζεο, ελψ αθιφλεηε κέλεη ε ζέζε
ηεο παξαπαηδείαο. Παξάιιεια, πξνσζείηαη ξαγδαία ην μεζεκειίσκα θαη ε
ηδησηηθνπνίεζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θαηαξγνχληαη ζεκαληηθνί θνξείο, φπσο ν
ΟΔΒΓ, ν ΟΚ θ.ιπ. Ζ πνιηηηθή απηή νδεγεί ζηελ απαμίσζε ηεο δεκόζηαο,
δσξεάλ παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη, νπζηαζηηθά, ζην άλνηγκά ηεο ζε
ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο θεξδνζθνπηθώλ εηαηξηώλ. Με ηε λέα πξφηαζε ηνπ
ΤΠΓΜΘ γηα ην Σερλνινγηθφ Λχθεην, ε ΣΔΔ νπζηαζηηθά παξαδίλεηαη απξνθάιππηα,
ζηνπο ζθνπνχο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Παξάιιεια κέζα από ην εζληθό επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ηίηιν «Κνηλσληθή Δξγαζία» ε Κπβέξλεζε πξνσζεί
αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγεί κεζαησληθέο
ζπλζήθεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη άλεξγνη ζα ππνγξάθνπλ
ζχκβαζε κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
ππελνηθηάδνληαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο ζηνπο δήκνπο γηα λα εξγαζηνχλ. Μεηά ηηο
ζπκβάζεηο αλαπιεξσηψλ ΔΠΑ, πνπ εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά πέξπζη ε
Κπβέξλεζε, ηψξα νη άλεξγνη εθπαηδεπηηθνί ζα θαινύληαη λα δνπιέςνπλ ζην
δεκόζην ζρνιείν αιιά σο εξγαδόκελνη ζε ηδηώηε εξγνδόηε θαη ζηνπο δήκνπο.
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εκαληηθνί εθπαηδεπηηθνί ηνκείο ππάγνληαη ζηα πξνγξάκκαηα απηά, θαζψο κε ηνπο
ηίηινπο ππεξεζίεο θξνληίδαο, δξάζεηο γηα παηδηά θαη λένπο, θξνληίδα ΑκεΑ,
εμσζρνιηθά πξνγξάκκαηα γηα καζεηέο, νδηθή αζθάιεηα καζεηψλ, ζίηηζε ζε
νινήκεξα ζρνιεία θησρψλ πεξηνρψλ, θ.ιπ. ε θπβέξλεζε επηδηψθεη λα ζπκπεξηιάβεη
θαη ην ρψξν ηηο εθπαίδεπζεο ζηηο δξάζεηο απηέο.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ (ΠΔΡΗΚΟΠΔ-ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ-ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΑ)
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή καο θαηάζηαζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ λέσλ λφκσλ, πνπ πινπνηνχλ ηα «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ
Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-15», ζπληειείηαη ε
αξπαγή δύν αθόκα κηζζώλ απφ ην εηήζην εηζφδεκά καο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνβιέπνληαη ζηνπο παξαπάλσ λφκνπο ηα εμήο:

Μείσζε θαηά 50€ (ή 50%) ηνπ θηλήηξνπ απόδνζεο απφ 1/7/11.

Θεζκνζέηεζε λέαο θξάηεζεο ππέξ αλεξγίαο 2% ζην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ
απφ 1/1/2011.

Θεζκνζέηεζε λέαο θξάηεζεο ππέξ ηνπ ΣΠΓΤ 1% ζην ζχλνιν ησλ
απνδνρψλ, επηπιένλ ηεο ηζρχνπζαο απφ 1/1/2011 .

Νέα θνξνινγηθή θιίκαθα κε κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ απφ 12.000 € ζηα
8.000 € (απφ 1-7-11 ζα παξαθξαηεζεί ν επηπιένλ θφξνο απφ ην κηζζφ, θαη νη
ππφινηπνη κήλεο κε ηε θνξνινγηθή δήισζε ηνπ 2012).
Σν ζύλνιν ηεο απώιεηαο ζην εηήζην εηζόδεκά καο (καδί κε ηηο πεξηθνπέο
ηνπ κλεκνλίνπ-2010) πιεζηάδεη ηνπο ηέζζεξηο κηζζνύο, ή πνζνζηό κείσζεο 25%!
Ζ θαηάζηαζε όκσο γίλεηαη αθόκα πην δξακαηηθή ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο
κήλεο ηνπ 2011, θαζώο πξνβιέπεηαη θαη ε αλαδξνκηθή παξαθξάηεζε όισλ ησλ
λέσλ πεξηθνπώλ θαη θξαηήζεσλ. Έηζη, ηνπο επόκελνπο ηξεηο κήλεο νη
εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ κείσζε ζην κηζζό ηνπο από 300 – 400 € !!
Δθηφο απηψλ, ζα έξζεη θαη ην ραξάηζη ηεο έθηαθηεο εηζθνξά ζηα
εηζνδήκαηα απφ ην 2010 (1% κέρξη 20.000 € θαη 2% γηα εηζνδήκαηα πάλσ απφ
20.000 € ζε φιν ην πνζφ).
Αλ, βέβαηα, ππνινγίζνπκε θαη ηελ απψιεηα πνπ ζα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ
ην πάγσκα ηεο κηζζνινγηθήο ηνπο εμέιημεο απφ 1/7/11 (40 € ην κήλα ή 480 € ην
ρξφλν), ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζε πνιιά είδε ιατθήο θαηαλάισζεο, ηελ αχμεζε ηνπ
πεηξειαίνπ κε φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη, ηελ αχμεζε ησλ ηειψλ ησλ απηνθηλήησλ θ.ιπ.,
ε πξαγκαηηθή αμία ησλ εηζνδεκάησλ πιήηηεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν.
Να ζεκεηψζνπκε πσο ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηελ
ηξφηθα επίθεηηαη ε ςήθηζε ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ-“θησρνιόγηνπ”, κε ην νπνίν
ζρεδηάδεηαη ε αθόκα κεγαιύηεξε κείσζε ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην
Γεκφζην (ζπλεπψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ), θαη ε ζύλδεζε ηνπ κηζζνύ κε ηελ
παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ απφδνζε.
Όζνλ αθνξά ηηο ζπληάμεηο, θαη απηέο κεηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηα
λέα κέηξα (ζεζκνζέηεζε θξάηεζεο ζηηο επηθνπξηθέο, κείσζε 10% ηνπ εθάπαμ,
κείσζε ζχληαμεο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο θάησ ησλ 60 ρξνλψλ θ.ιπ.).
Ζ θπβέξλεζε πξφζθαηα απνθάζηζε ηελ επηβνιή λένπ ραξαηζηνύ ζηηο
θαηνηθίεο ησλ πνιηηψλ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ, ην νπνίν απφ ηελ εμαγγειία
ηνπ κέρξη ηελ θαηάζεζε ηεο ξχζκηζεο ζηε βνπιή απμήζεθε δξακαηηθά! Δίλαη ινηπφλ
ζαθέο πσο δελ ζα ζηακαηήζνπλ λα παίξλνπλ κέηξα αλ δελ ηνπο ζηακαηήζνπκε
εκείο κε ηνπο αγώλεο καο.
ήκεξα, ελάκηζε ρξφλν κεηά ηελ αληηζπληαγκαηηθή εθηξνπή θαη ηελ επηβνιή
ηνπ Μλεκνλίνπ, φινη εκείο, ηκήκαηα ελφο παλεξγαηηθνχ - παλεθπαηδεπηηθνχ
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κεηψπνπ, ζα πξέπεη λα ζεθψζνπκε ην γάληη, λα νξγαλψζνπκε ηελ πάιε. κε
θηλεηνπνηήζεηο, πξσηνβνπιίεο, απεξγίεο, πνιχκνξθεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα
αλαθφςνπκε ηε ιαίιαπα. Γηα λα δηαζώζνπκε θαηαθηήζεηο δεθαεηηώλ. Γηα λα
πεξηθξνπξήζνπκε ηα δεκόζηα αγαζά από ην μεπνύιεκα. Γηα λα κελ πιεξώζνπκε
ην ρξένο πνπ απηνί δεκηνύξγεζαλ θαη λα επηβάινπκε ηε δηαγξαθή ηνπ. Γηα λα
δηακνξθσζεί έλα πξόγξακκα πάιεο, δηεμόδνπ θαη αλαηξνπήο.
Δίλαη πιένλ θαλεξφ πσο, αλ δελ αλαηξαπεί άκεζα απηή ε πνιηηηθή, πνπ αζθεί
ε θπβέξλεζε κε ηηο εληνιέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΓΝΣ, νη εθπαηδεπηηθνί
αιιά θαη φινη εξγαδφκελνη ζηε ρψξα καο ζα βηψζνπλ καχξεο κέξεο. Γη’ απηφ κε
ελόηεηα, αληνρή θη απνθαζηζηηθφηεηα ζρεδηάδνπκε ηε δηθή καο αληεπίζεζε ζηελ
πνιηηηθή απηή. Μηα πνιηηηθή πνπ θαηαζηξέθεη ηε δσή καο, ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε,
αιιά θαη φια ηα δεκφζηα θαη θνηλσληθά αγαζά (πγεία, θνηλσληθή αζθάιηζε,
ζπγθνηλσλίεο θ.ιπ.), ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο, ηελ ίδηα ηε ρψξα.
ΠΛΑΗΗΟ ΑΗΣΖΜΑΣΩΝ
Απέλαληη ζηε ιαίιαπα πνπ ήξζε θαη ζπλερίδεηαη νη εξγαδόκελνη
βξνληνθσλάδνπκε πσο ππάξρεη ιύζε. Τπάξρεη άιιε πνιηηηθή!
Σν ρξένο δελ ην δεκηνχξγεζαλ νη εξγαδφκελνη.
Γελ ην αλαγλσξίδνπκε. Απαηηνύκε ηε δηαγξαθή ηνπ












ΝΑ ΑΝΑΣΡΑΠΔΗ ΣΩΡΑ ΑΤΣΖ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΚΤΒΔΡΝΖΖ
ΠΟΤ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΗ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΚΑΘΔ ΑΛΛΖ ΠΟΤ ΘΑ
ΔΦΑΡΜΟΔΗ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. ΝΑ ΦΤΓΔΗ Ζ ΣΡΟΪΚΑ ΑΠΟ
ΣΖ ΥΩΡΑ.
Να θαηαξγεζεί ην βάξβαξν θαη δνπινπξεπέο κλεκόλην θπβέξλεζεο - ΔΔ Γ.Ν.Σ., ην κεζνπξφζεζκν αιιά θαη φια ηα κέηξα πνπ απνξξένπλ απφ απηά.
ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΜΔ ΣΑ ΓΗΚΑΗΑ ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΜΑ, ΤΠΔΡΑΠΗΕΟΤΜΔ
ΣΗ ΚΑΣΑΚΣΖΔΗ ΜΑ
Να ακςπυθούν όλα ηα μέηπα πος πεπικόπηοςν ηοςρ μιζθούρ μαρ και ηιρ
ζςνηάξειρ. Όσι ζηο μιζθολόγιο ηυν νέυν πεπικοπών. Όσι ζηη ζύνδεζη
μιζθού με ηην παπαγυγικόηηηα. 1400 € οι καθαπέρ αποδοσέρ ηος
νεοδιόπιζηος με αναλογικέρ αςξήζειρ ζηα ςπόλοιπα μιζθολογικά κλιμάκια.
30 σπόνια πλήπη ζύνηαξη.
Όσι ζηην καηαζηπαηήγηζη ηυν επγαζιακών μαρ δικαιυμάηυν. Υπογπαθή
κλαδικήρ Σςλλογικήρ Σύμβαζηρ Επγαζίαρ για ηο επγαζιακό καθεζηώρ και
ηιρ ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ ηυν εκπαιδεςηικών ζύμθυνα με ηιρ θέζειρ ηηρ
ΟΛΜΕ.
Όσι ζηιρ πεπικοπέρ ηυν δαπανών ζηην εκπαίδεςζη, ηην ςγεία και ηην
κοινυνική αζθάλιζη. Άμεζη αύξηζη ηυν δαπανών για ηην παιδεία ζηο 5%
ηοςλάσιζηον ηος ΑΕΠ ή ζηο 15% ηος Κπαηικού Πποϋπολογιζμού.
Αγσληδφκαζηε ελάληηα ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο ζπγρσλεχζεηο
ζρνιείσλ ηελ θαηάξγεζε νιφθιεξσλ ηχπσλ ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
ζεζκψλ πνπ νδεγνχλ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε πνιιέο δεθαεηίεο πίζσ. Να κε
ραζεί θακία νξγαληθή ζέζε. 25 καζεηέο αλά ηκήκα, 20 ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη
ηελ ΣΔΔ, 10 καζεηέο αλά θαζεγεηή ζηα εξγαζηήξηα.
Άμεζη οικονομική ζηήπιξη ηυν αζθαλιζηικών μαρ ηαμείυν και ηος ΟΠΑΔ.
Να καηαπγηθεί Κάθε νομοθεηική ππυηοβοςλία πος ςπονόμεςζε ηο
δικαίυμα ζηην αζθάλιζη και ηην ιαηποθαπμακεςηική πεπίθαλτη
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Απαηηνχκε δεκνθξαηία θαη ηελ παηδαγσγηθή ειεπζεξία ζην ρψξν ησλ
ζρνιείσλ. Δίκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη θαη ζα αληηζηαζνχκε ζηε λέα
απηαξρηθή δηνηθεηηθή δνκή, ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ηε κεηαηξνπή ησλ
δηεπζπληψλ ζε αμηνινγεηέο-κάλαηδεξο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ

Σν πξόγξακκα δξάζεο ηεο Οκνζπνλδίαο πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν πνιύκνξθσλ
αγσληζηηθώλ δξάζεσλ από ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα ζε ζπληνληζκό κε ηε ΓΟΔ
θαη ηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο (γνλείο, καζεηέο, θνηηεηέο, θ.ιπ.)
αιιά θαη κε άιινπο θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.
1.
Οξγάλσζε Δλεκεξσηηθήο Κακπάληαο γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ κε
ζέκα ηηο επηπηώζεηο ησλ κέηξσλ θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ (κλεκνλίσλ θαη
κεζνπξόζεζκνπ) ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό.
2.
πγθξόηεζε θαη αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ ΔΛΜΔ δηθηύσλ
αιιειεγγύεο γηα ηε ζηήξημε ησλ καζεηψλ καο, κε νξγάλσζε βνεζεηηθψλ
καζεκάησλ ζε εζεινληηθή βάζε αιιά θαη επξχηεξα ζηήξημε ησλ ζπκάησλ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ θαηεδαθηζηηθψλ πνιηηηθψλ θπβέξλεζεο, Σξφηθαο θαη
ΔΒ, κε ηε ζηήξημε ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη ζηηο
γεηηνληέο θαη ζηνπο δήκνπο.
3.
πκκεηέρνπκε θαη ζπκβάιινπκε ελεξγά ζηα θνηλσληθά θηλήκαηα πνπ
αλαπηχζζνληαη ζηηο πιαηείεο θαη ηνπο δξφκνπο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηα θηλήκαηα πνπ
ήδε δεκηνπξγνχληαη ελάληηα ζηα λέα ραξάηζηα. Αληηδξνύκε καδί κε όινπο ηνπο
πνιίηεο ζηελ πιεξσκή ησλ λέσλ ραξαηζηώλ ζην εηζόδεκά καο. ε θάζε
πεξίπησζε αλαπηχζζνπκε ηελ αιιειεγγύε θαη ηνλ ζπληνληζκό ηεο δξάζεο ζε
φπνηνλ ηνκέα εθδειψλεηαη ε επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηξφηθαο. ηεξίδνπκε
απνθαζηζηηθά ηνλ αγψλα ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ
θνηλσληθά αγαζά (ζπγθνηλσλία, πγεία, ξεχκα, λεξφ θιπ). Ζ αιιειεγγχε, ε
επεμεξγαζία θνηλψλ ζηφρσλ, ε δεκηνπξγία θνηλψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ζηα κεγάια
δεηήκαηα, ε κάρε θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηεο λέαο γεληάο πξέπεη λα
δηαπεξλνχλ ηελ θαζεκεξηλή καο δξάζε.
4.
πλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπληνληζκό ησλ νκνζπνλδηώλ ηεο
παηδείαο θαη ησλ γνληώλ γηα θνηλέο θηλεηνπνηήζεηο. Κάιεζκα ζε όια ηα
ζπλδηθάηα θαη νκνζπνλδίεο δεκόζηνπ αιιά θαη ηδησηηθνύ ηνκέα γηα θνηλό
κέησπν ζηήξημεο ησλ δεκόζησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ (παηδεία, πγεία, θνηλ.
αζθάιηζε). Να δεκηνπξγήζνπκε ζπκκαρίεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο αζπίδα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ ζηνλ ηφπν καο (παηδεία, πγεία, θνηλσληθή
αζθάιηζε-εξγαζία) ζε φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη φινπ ηνπ
ιανχ. Ο ζπληνληζκόο λα πεξηιακβάλεη θαη ην ζπληνληζκό ζε ηνπηθό επίπεδν ησλ
αληίζηνηρσλ πξσηνβάζκησλ ζπλδηθάησλ αιιά θαη άιισλ ρώξσλ, εθόζνλ απηό
είλαη εθηθηό. ην πιαίζην απηό ζα ζπλερηζηεί θαη ζα δηεπξπλζεί ε ζηελή επηθνηλσλία
θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ Οκνζπνλδηψλ (ΟΛΜΔ-ΓΟΔ).
5.
Μέηξα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ εξγαζηαθώλ καο ζρέζεσλ θαη
δηθαησκάησλ, αιιά θαη ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζε ζηελ πξάμε:
Γελ ζα δερζνύκε νπνηαδήπνηε αύμεζε ηνπ σξαξίνπ καο θαη δελ
επηηξέςνπκε λα πινπνηεζεί νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα
απηό.
Γελ αλαιακβάλνπκε ππνρξεσηηθέο ππεξσξίεο.
Θα απνηξέςνπκε ζηελ πξάμε πξόζιεςε κέζσ ΜΚΟ ζηα ζρνιεία.
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Ούηε έλα επξώ από γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα
ησλ ζρνιείσλ. άκεζε γελλαία επηρνξήγεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ ώζηε λα
θαιύπηεηαη ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ.
Σνπνζέηεζε παλό ζε όια ηα ζρνιεία κε επζύλε ησλ ΔΛΜΔ: ΟΥΗ ΣΖΝ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ-ΔΔ-ΓΝΣ ΠΟΤ ΓΗΑΛΤΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΥΟΛΔΗΟ.
Απνθιεηζκόο Γηεπζύλζεσλ θαη Πεξηθεξεηώλ όηαλ επηρεηξεζεί λα
κεηαθηλεζνύλ εθπαηδεπηηθνί ζε άιιν λνκό ή πεξηθέξεηα. Ο απνθιεηζκόο ζα έρεη
ζηόρν λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζρεηηθή ζπλεδξίαζε. Καινύκε ηνπο αηξεηνύο
εθπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ θαη ηα Γ ησλ ΔΛΜΔ λα θάλνπλ όηη είλαη δπλαηόλ λα
απνηξαπεί κηα ηέηνηα εμέιημε. Οη αηξεηνί λα θαηαγγέιινπλ θαη λα απνρσξνύλ
από ηέηνηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ, όηαλ ε δηνίθεζε
επηκέλεη ζηηο κεηαθηλήζεηο.
6.
Πξαγκαηνπνίεζε 48σξεο απεξγίαο 4 θαη 5 Οθηώβξε (κε δπλαηφηεηα λα
κεηαθεξζεί ζε άιιε θνληηλή εκεξνκελία αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο π.ρ. κηζζνιφγην, ζε
ζπλελλφεζε κε ΓΟΔ θαη άιιεο νκνζπνλδίεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ν
αλαγθαίνο ζπληνληζκφο) θαη ε πξαγκαηνπνίεζε Γ.. ηε δεύηεξε εκέξα ηεο
48σξεο απεξγίαο γηα απόθαζε θιηκάθσζεο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ.
ΔΠΗΖ ΣΟ Γ ΣΖ ΟΛΜΔ ΑΠΟΦΑΗΔ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΔΗ ΖΓΖ ΣΑ
ΠΑΡΑΚΑΣΩ:
1.
Πξαγκαηνπνίεζε θνηλώλ ζπιιαιεηεξίσλ (παλεθπαηδεπηηθώλ) κε ηε ΓΟΔ,
ηνπο θνηηεηέο θ.ιπ. ηελ Πέκπηε, 22/9/11. ηελ Αζήλα ην ζπιιαιεηήξην ζα
πξαγκαηνπνηεζεί 1 κ.κ. ζηα Πξνπύιαηα.
Καινύκε όιεο ηηο ΔΛΜΔ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιόγνπο Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο, ηνπο θνηηεηέο, θ.ιπ. λα
νξγαλώζνπλ ζπιιαιεηήξηα ζε όιεο ηηο πόιεηο ηελ ίδηα κέξα. Γηα ηε δηεπθόιπλζε
ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζπιιαιεηήξηα, ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ θεξύζζεη
ηξίσξε ζηάζε εξγαζίαο (11 π.κ. - 2 κ.κ. γηα ηελ πξστλή βάξδηα θαη 2 κ.κ. – 5
κ.κ. γηα ηελ απνγεπκαηηλή).
2.
Πξαγκαηνπνίεζε πλέληεπμεο Σύπνπ ηηο επόκελεο εκέξεο γηα ηελ
παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζρνιείσλ κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρξνληάο.
3.
Σελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΓΜΘ κε ην
ζύλνιν ησλ άκεζσλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
4.
Σελ αλάζεζε ζην ΚΔΜΔΣΔ ηεο ΟΛΜΔ ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ
θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα δεηήκαηα όπσο ηα κηζζνινγηθά θαη ηα εξγαζηαθά ησλ
εθπαηδεπηηθώλ (σξάξην, αμηνιόγεζε θ.ιπ.)
5.
Να αλαιάβεη πξσηνβνπιία πξαγκαηνπνίεζεο ζύζθεςεο κε νκνζπνλδίεο
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα γηα ζπληνληζκό δξάζεσλ.
6.
Να πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλαληήζεηο κε ηα πνιηηηθά θόκκαηα.
7.
Να πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξηνδείεο ελεκέξσζεο ζε πεξηνρέο θαη ζρνιεία.

Τ.Γ. Ζ Γ.. Πξνέδξσλ ζα γίλεη ην άββαην, 24/9/2011 ζηελ Αζήλα ζην
Ξελνδνρείν «TITANIA» (Παλεπηζηεκίνπ 52, ηει: 210 33 26 000) .
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