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Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π.
Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών - Δίκαιο Μισθολόγιο
Πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Αύξηση των διορισμών των εκπαιδευτικών.
Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της
Μετεκπαίδευσης ως προς το επίπεδο σπουδών και ως προς το χορηγούμενο τίτλο.
Βελτίωση της λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
Απόκτηση της απαραίτητης κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής όλων των σχολείων και
ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων.
Κατάργηση του Ν.3848/2010 και όλων των άλλων διατάξεων που στοχοποιούν
τον Εκπαιδευτικό και υποβαθμίζουν τη Δημόσια Εκπαίδευση.
Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
αντιστοίχιση με το ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσμοθέτηση
διδακτικού ωραρίου νηπιαγωγών στα πλαίσια του ενιαίου ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών.
Αντιμετώπιση των προβλημάτων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, που αφορούν στην κάλυψη
του ωραρίου σε διαφορετικά σχολεία, στην έλλειψη μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης τους,
στην έλλειψη θέσεων σχολικών συμβούλων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση.
Άμεση καταβολή των συντάξεων και του εφάπαξ στους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Αγωνιζόμαστε για την οικονομική και
επιστημονική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
Διαμαρτυρόμαστε για την αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική που
στοχοποιεί και απαξιώνει τον εκπαιδευτικό.
Αντιστεκόμαστε και παλεύουμε για την ανατροπή όλων των άδικων και αδιέξοδων
αποφάσεων που επιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση.
Καταδικάζουμε την «υποδούλωση» της χώρας στο ΔΝΤ.
Εντείνουμε τον αγώνα για μια καλύτερη Παιδεία, για ένα καλύτερο αύριο
για την Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό.

Όχι εκπτώσεις στην Παιδεία
Πρώτη δύναμη

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
Σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στην οποία θα
συζητηθούν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της 80ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ και θα εκλέξουμε
τους αντιπροσώπους που θα αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας.
Απευθυνόμαστε με αίσθημα ευθύνης σε σένα που:
n
n
n
n

n
n

αποτελείς το στυλοβάτη της εκπαίδευσης
δίνεις καθημερινά τη μάχη για τη μόρφωση των παιδιών του ελληνικού λαού
βιώνεις καθημερινά την πρωτοφανή αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική
θέλεις ένα αξιόπιστο, διεκδικητικό, ανανεωμένο και ελπιδοφόρο συνδικαλιστικό κίνημα,
μακριά από τις αγκυλώσεις, την ξύλινη γλώσσα και τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»
που οδηγούν τον εκπαιδευτικό στην αποστασιοποίηση και την αποξένωση από τα κοινά
έχεις την κριτική σκέψη και αντιτίθεσαι στη λογική του «όλοι το ίδιο είναι»
ζητάς την αλήθεια και την αξιοκρατία και αγωνίζεσαι για ένα καλύτερο αύριο
για την εκπαίδευση και την κοινωνία

20 μήνες η λαίλαπα του ΠΑΣΟΚ σαρώνει τα πάντα...
Αυτό που γίνεται κάθε μέρα με το ΠΑΣΟΚ δεν
έχει προηγούμενο.
Επί 20 μήνες εφαρμόζεται η πιο σκληρή αντιλαϊκή
και αντιεκπαιδευτική πολιτική που όμοιά της δεν
έζησε ποτέ ο τόπος.
Οι προεκλογικές υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν
όλες ψεύτικες.
Η αρχή έγινε με το περιβόητο «λεφτά
υπάρχουν» αλλά μόλις έγινε κυβέρνηση τα λεφτά
εξαφανίστηκαν.
Συνέχισε με τις υποσχέσεις ότι η χώρα δεν θα
προσφύγει στο ΔΝΤ, αλλά την ίδια ώρα είχε
συμφωνήσει την «υποδούλωση» της Ελλάδας
στο ΔΝΤ.
Υποσχέθηκε ότι το Μνημόνιο θα βγάλει τη χώρα
από την κρίση και δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα
εκτός από εκείνα που ελήφθησαν το Μάιο του
2010. Από τότε το Μνημόνιο έχει αναθεωρηθεί
δύο και τρεις φορές, έχουν ληφθεί κι άλλα σκληρά

μέτρα ενώ έρχεται και νέα καταιγίδα.
Σήμερα, διαβεβαιώνουν ότι η οικονομία πάει
καλά, ότι θα βγούμε σύντομα από την κρίση, αλλά
κάθε μέρα οι αριθμοί και η πραγματικότητα τους
διαψεύδουν και παρουσιάζουν την αληθινή και
τραγική εικόνα της ελληνικής οικονομίας για την
οποία είναι υπεύθυνοι.
Ο κόσμος στενάζει και γίνεται όλο και πιο
φτωχός.
Ατελείωτος ο αριθμός των υποσχέσεων και των
βαρύγδουπων δηλώσεων που αποδείχθηκαν
ψέματα και εξοργίζουν το λαό μας:
«Λεφτά υπάρχουν». «Μαζί τα φάγαμε…». «Τα
χειρότερα πέρασαν». «Περί κοπριτών δημοσίων
υπαλλήλων…». «Δε θα επιβληθεί κανένας νέος
φόρος». «Δε θα γίνουν επιπλέον περικοπές σε
μισθούς και συντάξεις». «Δε θα ξεπουλήσουμε
την περιουσία της χώρας». «Η Ελλάδα θα γίνει
Δανία του Νότου…».

Όχι θυσίες χωρίς ελπίδα

Δύναμη ευθύνης

Συγχρόνως οι κυβερνώντες διαλύουν
τη δημόσια εκπαίδευση
• Με μειώσεις μισθών και απώλεια εισοδήματος που ξεπερνά το 30%.
• Με περικοπή του 13ου και 14ου Μισθού.
• Με το επερχόμενο νέο Μισθολόγιο – «Φτωχολόγιο» μέσα στο 2011 που θα οδηγήσει
σε περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας.
• Με περικοπή συντάξεων και επιδομάτων επικουρικών ταμείων.
• Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των συντάξεων.
• Με σαρωτικό κύμα καταργήσεων – συγχωνεύσεων – υποβιβασμών σχολικών μονάδων
όπου επικράτησαν κομματικά και λογιστικά κριτήρια.
• Με 3ετή τιμωρητική παραμονή στην οργανική θέση για το νεοδιόριστο
και 2ετή για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους.
• Με κατάργηση του 90χρονου θεσμού της Μετεκπαίδευσης και τη μη χορήγηση
εκπαιδευτικών αδειών.
• Με μείωση κατά 80% των διορισμών.
• Με μείωση του ποσοστού δαπανών για την παιδεία - για πρώτη φορά - στο 2,75% του
Α.Ε.Π. (τελευταίοι στην Ε.Ε.) και με περαιτέρω μείωση κατά 300 εκ. ευρώ μέσα στο 2011,
σύμφωνα με την νέα «παπανδρεϊκή» εντολή.
• Με αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης έως και δεκαπέντε (15) χρόνια.
• Με ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Με την αναμονή για το εφάπαξ να φτάνει τα πέντε (5) χρόνια!!!

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Την ώρα που όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας:
Η ΠΑΣΚ, σε ρόλο κυβερνητικού εκπροσώπου, οδηγεί το Συνδικαλιστικό Κίνημα σε αδιέξοδο και
σιωπά στα «εγκλήματα» που συντελούνται. «Παγώνει» τις κινητοποιήσεις και «στρουθοκαμηλίζει» στα
προβλήματα που υπάρχουν. Ο συμβιβασμός, η αδράνεια και η υποταγή στις κομματικές - κυβερνητικές
εντολές χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της.
Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ ταυτίζεται με το ΠΑΜΕ, διαχωρίζοντας το Συνδικαλιστικό Κίνημα και δημιουργώντας
σύγχυση στους εργαζόμενους. Έχοντας χάσει τους «σοσιαλιστικούς παραδείσους» του πρώην
ανατολικού μπλοκ, έχει εγκλωβιστεί στις ξεπερασμένες και δογματικές ιδεολογίες της που απέτυχαν
όπου κι αν εφαρμόστηκαν. Με ξύλινο συνδικαλιστικό λόγο και παλαιολιθικές συνδικαλιστικές
συμπεριφορές, αποπροσανατολίζει τους εκπαιδευτικούς.
Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ και τα άλλα αριστερά (δήθεν… ανεξάρτητα) σχήματα έχουν κουράσει με τα μεγάλα
λόγια, τα κούφια συνθήματα και τον κενό, δήθεν ριζοσπαστικό, ψευδο-προοδευτικό λόγο. Λαϊκίζουν,
αδυνατούν να αρθρώσουν συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις και επιδίδονται σε
άσκοπους λεονταρισμούς.
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Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π.
Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών - Δίκαιο Μισθολόγιο
Πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Αύξηση των διορισμών των εκπαιδευτικών.
Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση της
Μετεκπαίδευσης ως προς το επίπεδο σπουδών και ως προς το χορηγούμενο τίτλο.
Βελτίωση της λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
Απόκτηση της απαραίτητης κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής όλων των σχολείων και
ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων.
Κατάργηση του Ν.3848/2010 και όλων των άλλων διατάξεων που στοχοποιούν
τον Εκπαιδευτικό και υποβαθμίζουν τη Δημόσια Εκπαίδευση.
Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
αντιστοίχιση με το ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσμοθέτηση
διδακτικού ωραρίου νηπιαγωγών στα πλαίσια του ενιαίου ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών.
Αντιμετώπιση των προβλημάτων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, που αφορούν στην κάλυψη
του ωραρίου σε διαφορετικά σχολεία, στην έλλειψη μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης τους,
στην έλλειψη θέσεων σχολικών συμβούλων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση.
Άμεση καταβολή των συντάξεων και του εφάπαξ στους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Αγωνιζόμαστε για την οικονομική και
επιστημονική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
Διαμαρτυρόμαστε για την αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική που
στοχοποιεί και απαξιώνει τον εκπαιδευτικό.
Αντιστεκόμαστε και παλεύουμε για την ανατροπή όλων των άδικων και αδιέξοδων
αποφάσεων που επιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση.
Καταδικάζουμε την «υποδούλωση» της χώρας στο ΔΝΤ.
Εντείνουμε τον αγώνα για μια καλύτερη Παιδεία, για ένα καλύτερο αύριο
για την Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό.

Όχι εκπτώσεις στην Παιδεία
Πρώτη δύναμη

