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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ – ΕΛΛΑΔΑ 

Δράστε τώρα για να Σωθεί η Δημόσια Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

 Η Διεθνής των Εκπαιδευτικών (ΕΙ) και το Ευρωπαϊκό Τμήμα της για την 

Εκπαίδευση (ETUCE), κάνουν έκκληση σε όλες τις οργανώσεις – μέλη τους να 

αναλάβουν δράση τώρα προκειμένου να στηρίξουν τη Δημόσια Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα.  

 Η ΟΛΜΕ, ένα από τα μέλη της ΕΙ στην Ελλάδα, ξεκίνησε μια διαδικτυακή 

καμπάνια συλλογής υπογραφών (petition) η οποία, ήδη, έχει συγκεντρώσει πάνω από 

4.000 υπογραφές από τις 8 Αυγούστου.  

 Σας καλούμε να δράσετε τώρα. Πατήστε εδώ για να κάνετε είσοδο και να 

υπογράψετε την καμπάνια στον ιστότοπο Avaaz’ s Community website! 

 Επίσης, σας καλούμε να προωθήσετε την καμπάνια προτείνοντας το 

σύνδεσμο στον ιστότοπό σας ή/και στον λογαριασμό σας στο Facebook.  

 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί χρειάζονται την υποστήριξή σας! 

 

Ιστορικό 

 Τα πρωτοφανή μέτρα λιτότητας τα οποία επιβλήθηκαν στην Ελλάδα έχουν 

τραγικές συνέπειες στην εκπαίδευση και την κοινωνία συνολικά. Η Ελληνική 

κυβέρνηση καταστρέφει το κράτος πρόνοιας και τη δημοκρατία προκειμένου να 

υπακούσει στις διαταγές της Τρόικα – της Ευρ. Ένωση, της Ευρωπ. Κεντρ. Τράπεζα 

και του Διεθν. Νομισμ. Ταμείου.  

 

 Σύμφωνα με τον προτεινόμενο νέο νόμο, η Ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει 

πάνω από 2.500 εκπαιδευτικούς (μεταξύ αυτών και τον Πρόεδρο της ΟΛΜΕ, Θέμη 

http://www.ei-ie.org/


Κοτσιφάκη) σε διαθεσιμότητα 8 μηνών με αποδοχές στο ύψος του 75% του βασικού 

μισθού τους πριν από την αυτόματη απόλυσή τους. Επιπλέον, 5.000 εκπαιδευτικοί 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μεταταχθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 

πάνω από 2.000 σε διοικητικές θέσεις. Οι προτεινόμενες διαθεσιμότητες θα 

προστεθούν στις 10.000 απολύσεις αναπληρωτών που έχουν γίνει φέτος στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 Τα Επαγγελματικά Λύκεια και σχολεία θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από τις 

απολύσεις εκπαιδευτικών μέσω της διαδικασίας του λεγόμενου «ξαφνικού θανάτου». 

Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι αρχές θα καταργήσουν τρεις τομείς της Ελληνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, των τεχνών, της αισθητικής και της υγείας. Αυτό 

σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο 20.000 μαθητές θα μείνουν χωρίς τα επαγγελματικά 

λύκεια και τα σχολεία επιλογής τους. Η Κυβέρνηση τότε θα εκχωρήσει μεγάλο μέρος 

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της χώρας στον ιδιωτικό τομέα.  

 Το Σεπτέμβρη αναμένονται επιπλέον μέτρα, μεταξύ αυτών και διαθεσιμότητες 

και απολύσεις.  

 Τα αιτήματα των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι:  

- Καμία διαθεσιμότητα ή απόλυση εκπαιδευτικού  

- Κανείς μαθητής να μην μείνει χωρίς τη δυνατότητα επιλογής στην επαγγελματική 

του/της εκπαίδευση 

- Να σταματήσει η Κυβέρνηση με τις πολιτικές των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων 

και των περικοπών.  

 

Η ΕΙ συμπαρίσταται στους Έλληνες εκπαιδευτικούς 

 Η ΕΙ και η ETUCE συμπαρίστανται και δίνουν την αμέριστη υποστήριξή τους 

στους Έλληνες εκπαιδευτικούς και στις οργανώσεις μέλη τους – την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ 

και την ΠΟΣΔΕΠ – στον αγώνα τους για τη διατήρηση των δημόσιων σχολείων και 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

 

 Υπενθυμίζουμε ότι ένα ποιοτικά καλό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα 

πρέπει να θεωρείται για την Ελληνική κυβέρνηση ως το σημαντικότερο εργαλείο για 

να ανταπεξέλθει στην οικονομική κρίση και να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον. Ως 

εκ τούτου, κάνουμε έκκληση στην Ελληνική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις 

προσπάθειες της για απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών από τον τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη σας προς τους Έλληνες 

συναδέλφους,  

Με αλληλεγγύη 

 

 

Fred Van Leeuwen,      Martin Romer,  

Γ. Γραμματέας της ΕΙ      Διευθυντής ETUCE 
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TO ALL EI MEMBER ORGANISATIONS 

   

Brussels, 12 August 2013 

Urgent Action Appeal – Greece  

Act Now to Save Public Education in Greece  

   

Dear colleagues,  

   

Education International (EI) and the European Trade Union Committee for Education 

(ETUCE), EI’s European region, are calling on all their member organisations to take 

action now in support of Public Education in Greece.  

   

The Greek Federation of Secondary State School Teachers (OLME), one of EI’s 

member organisations in Greece, has launched an online petition that has already 

generated over 4,000 signatures since 8 August.  

   
We call on you to take action now. Click here to access and sign the petition on 

Avaaz’s Community Petitions website!  

   

We also encourage you to give visibility to the petition by recommending it on your 

website and/or Facebook account.  

   

Greek teachers need your support!  
   

Background  

   

The unprecedented austerity measures imposed to Greece have tragic consequences 

for education and society as a whole. The Greek government is destroying the welfare 

state and democracy to comply with the demands of the troika - the European Union, 

European Central Bank and International Monetary Fund.  

   

Under a proposed new law, the Greek government would condemn over 2,500 

teachers (including OLME’s president, Themis Kotsifakis) to an eight-month 

suspension on just 75 per cent of their basic statutory salary prior to their automatic 

dismissal. In addition, 5,000 secondary education teachers will be transferred to 

primary education and 2,000 more to administration. The proposed layoffs would add 

to the 10,000 non-permanent contracts lost earlier in primary and secondary 

education.  

http://www.ei-ie.org/
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Vocational lyceums and schools will be particularly affected by teacher dismissals 

through the so-called process of ‘sudden death’. Under the new law, the authorities 

would destroy three sectors of Greek Vocational Education, namely the arts, 

cosmetics and healthcare tracks. This means that in September 20,000 students will be 

left without the vocational lyceums and schools of their choice. The Government 

would then concede a large part of the country’s Vocational Secondary Education to 

the private sector.  

   

Further measures, including teacher suspensions and dismissals are expected for 

September.  

   
Greek teachers’ demands are:  

- that no teacher be suspended or dismissed ;  

- that no student be left without the public vocational education of his/her choice ;  

- that the government stop its policy of suspensions, dismissals and cut offs.  

   
EI Solidarity with Greek teachers  

   

EI and ETUCE stand in solidarity and give their full support to the Greek teachers and 

their member organisations – OLME, DOE (Greek Primary Teachers Federation) and 

POSDEP (Hellenic Federation of University Teachers' Associations) – in their 

struggle to preserve public schools and vocational education.  

   

We recall that a good quality public education system should be considered as the 

Greek government’s most important tool to weather the economic crisis and secure a 

sustainable future. Therefore, we urge the Greek government to abandon its efforts to 

dismiss thousands of teachers from the vocational education sector.  

   
Thank you for your support and solidarity with our Greek colleagues.  

   

In Solidarity,  

   
   
Fred van Leeuwen               

                                                                                                                Martin Rømer  
General Secretary, 

EI                                                                                                                                 

                                                                                              European Director, ETUCE  

   
   

  

 

 

 

 

 


