
 

 

 

 

 

 

 

Από τους αγώνες του χθες κατακτήθηκε η ασφάλιση, η 
μονιμότητα, το ωράριο, η παιδαγωγική ελευθερία, οι 
μισθοί, οι συντάξεις, η περίθαλψη, το δικαίωμα στο 

συνδικαλισμό, η αξιοπρέπεια… 
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Δεν θα τους αφήσουμε να περάσουν πάνω από τις  ζωές 
μας 

 
Στην εποχή της καπιταλιστικής κρίσης, των μνημονίων, στην εποχή που κυβέρνηση – ΕΕ και 

ΔΝΤ ισοπεδώνουν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών, όπου σταμάτησε ο αντίπαλος  ήταν γιατί 
εμείς οι εργαζόμενοι τον σταματήσαμε με τους αγώνες μας. Σήμερα, με τη μάχη της αξιολόγησης 
να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην εφαρμογή νέων 
μέτρων: μισθολόγιο, ασφαλιστικό, ομαδικές απολύσεις, νέος συνδικαλιστικός νόμος.  
 

Δεν περιμένουμε σωτήρες, στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, στην ενότητα και το 
πείσμα μας, εκεί βρίσκεται η μοναδική μας ελπίδα.  
 

Ας σκεφτούμε : η ατομική αξιολόγηση στην εκπαίδευση θα είχε ξεκινήσει από 
πέρσι αν δεν αντιστεκόμασταν. Η αξιολόγηση στο δημόσιο σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Μητσοτάκη θα είχε ολοκληρωθεί στα τέλη Ιούνη, το 15% των 
δημοσίων υπαλλήλων (90000 εργαζόμενοι) θα είχαν χαρακτηριστεί ελλιπείς και θα είχαν πάρει το 
δρόμο για την απόλυση. Μπλοκαρίστηκε όμως κάθε διαδικασία από τη σθεναρή στάση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζόμενων που καθολικά συμμετέχουν στην απεργία – αποχή της 
ΑΔΕΔΥ. Τώρα είναι η δική μας σειρά να πάρουμε τη σκυτάλη του αγώνα από το υπόλοιπο δημόσιο. 
Δεν υποχωρούμε ούτε βήμα.  

Οι μορφές πάλης αλλάζουν, ο στόχος είναι ένας : Να μπλοκάρουμε 
την αξιολόγηση.  

Δηλώνουμε με την υπογραφή μας στην πανελλαδική δημόσια λίστα 
«Δεν αξιολογώ – Δεν αξιολογούμαι»  ότι θα συμμετέχουμε στην αποχή 
που ΟΜΟΦΩΝΑ έχει κηρύξει η ΔΟΕ. 
 

Δίνουμε απάντηση στο φόβο και την υποταγή, με τη μαζική δράση, τη συσπείρωση στο 
σύλλογο, τη μαχητική μας ενότητα. Οι φόβοι ότι η αντίσταση στην αξιολόγηση θα οδηγήσει σε 
πειθαρχικά, απαντήθηκαν : καμιά δίωξη, καμιά επίπτωση δεν υπήρξε εδώ και ένα χρόνο. 
 

Καλούμε : 
 

 Το 85% των 
συναδέλφων 
που υπέγραψαν 
κατά της 
αξιολόγησης. 

 Τις 
συναδέλφισσες 
και τους 
συναδέλφους 
που μαζί σταθήκαμε στις πύλες του υπουργείου και των σχολείων και ακυρώσαμε τα 
σεμινάρια για την αξιολόγηση. 

 Τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που κατεβήκαμε μαζί στις μεγάλες απεργίες, στις 
διαδηλώσεις, στο Σύνταγμα, αλλά και στις τοπικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις στη 
Διεύθυνση και στην Περιφέρεια. 

 Όλες και όλους που έδωσαν με πείσμα και αυταπάρνηση τη μάχη στους 
συλλόγους διδασκόντων για να μπλοκάρουν την αξιολόγηση και την 
κατηγοριοποίηση της σχολικής μονάδας  

 
 



Αγωνιζόμαστε για:  
 

 Σύλλογο που θα ορθώνει την αντίστασή του στο υπουργείο, τους  μηχανισμούς  
του και τη διοίκηση, θα μπαίνει  εμπόδιο στον αυταρχισμό που συνοδεύει την 
εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, θα ακυρώνει τα σχέδια για συμπτύξεις, 
συγχωνεύσεις, διώξεις, μετακινήσεις, προώθηση της αξιολόγησης, και θα τολμά να 
ανοίγει μέτωπα και να παλεύει για όλα τα ζητήματα, από το μικρό και καθημερινό μέχρι 
το πιο μεγάλο (αγώνας ενάντια σε Δ.Ν.Τ. και Ε.Ε.) 

 Σύλλογο που θα παίρνει πρωτοβουλίες με άλλους Συλλόγους και θα προκαλεί  
ρωγμές στην πολιτική συναίνεσης και απραξίας του κυβερνητικού συνδικαλισμού και 
θα ανοίγει δρόμους αγώνα. 

 Σύλλογο που δε θα ακολουθεί πιστά το κατεστημένο των επαγγελματιών του  
 συνδικαλισμού, την κυβερνητική πλειοψηφία ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ στη ΔΟΕ, τους 
κομματικούς μηχανισμούς και τη γραφειοκρατία τους. 

 Σύλλογο που δε θα αρνείται  πεισματικά τις συλλογικές – μαζικές διαδικασίες οι  
οποίες δίνουν ζωντάνια στο Σύλλογο και ενεργοποιούν τους συναδέλφους. 

 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΙΣΩ : 
 

 Κάτω τα χέρια από τη μονιμότητα και τις σταθερές εργασιακές σχέσεις – καμία  

εφεδρεία/απόλυση/διαθεσιμότητα. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. 

 Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, υπεράσπιση των ασφαλιστικών κατακτήσεων. 

Να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας από το μισθό μας. Αποκατάσταση των απωλειών της 

τελευταίας 4ετίας. Τώρα επαναφορά του μισθού του νεοδιόριστου στα επίπεδα του 2009. Επαναφορά του 

13ου-14ου μισθού.  

 Ακώλυτη  βαθμολογική  και μισθολογική  εξέλιξη και άμεσο ξεπάγωμα των  

βαθμολογικών προαγωγών.  

 Γνήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εφ’ όλης της ύλης.  

 Άμεση χρηματοδότηση όλων των ταμείων (ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ) για να ανταποκριθούν 

στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους. Όχι στη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης και στη 

μείωση των εφάπαξ. Επιστροφή των κλεμμένων στα ασφαλιστικά Ταμεία. Να δώσει το Κράτος τα 

χρήματα που δεν έχει αποδώσει για χρόνια στα Ταμεία του δημοσίου.  

 Να ακυρωθούν-καταργηθούν όλες οι αντιδραστικές αλλαγές που έγιναν με τα αντι  

ασφαλιστικά μέτρα και νόμους την τελευταία δεκαετία. Δημόσιο και δωρεάν ασφαλιστικό σύστημα 

με εργατικό έλεγχο, που να καλύπτει πλήρως και ποιοτικά τις ανάγκες των εργαζόμενων, των ανέργων και 

των συνταξιούχων.  

 Φραγμός στη φοροεπιδρομή και την φοροληστεία του εισοδήματος. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ  

και κάθε είδους χαρατσιού στους εργαζομένους. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

 Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση, κατάργηση του θεσμικού πλαισίου για την 

αξιολόγηση.  Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία. Συλλογικές διαδικασίες 

προγραμματισμού και αποτίμησης του διδακτικού έργου. 

 Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά και 

να λειτουργήσουν τα σχολεία με το απαραίτητο προσωπικό. Σχέση συνταξιοδοτήσεων και 

προσλήψεων 1:1 τουλάχιστον για τα 4 τελευταία χρόνια όπου συνταξιοδοτήθηκαν 9.000 εκπαιδευτικοί της 

Π.Ε. κι έγιναν μόνο 278 μόνιμοι διορισμοί. Όχι στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, στο όνειδος της 

απλήρωτης εθελοντικής εργασίας, στα κοινωφελή προγράμματα και την ωρομισθία.  

 Να συσταθούν άμεσα οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε όλοι οι συνάδελφοι 

που μετατάχθηκαν από τη δευτεροβάθμια, αλλά και όλοι όσοι παραμένουν στη διάθεση των 

διευθύνσεων να αποκτήσουν οργανική θέση.  



 Να επανασυσταθούν οι κλάδοι που καταργήθηκαν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να 

γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι.  

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του ΓΚΠ. Δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

δικτύου υποστηρικτικών θεσμών μέσα στο δημόσιο σχολείο για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. Στήριξη της λειτουργίας του ΚΕΔΔΥ. Ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Εξοπλισμός όλων 

των σχολείων με εργαστήρια πληροφορικής, δημιουργία μεγάλης βιβλιοθήκης σε κάθε σχολικό συγκρότημα.   

 Προσλήψεις μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες) σε όλα τα σχολεία 

(δημοτικά και νηπιαγωγεία). Επανασύσταση του κλάδου των σχολικών φυλάκων και ανάλογες προσλήψεις 

για όλα τα σχολεία.   

 Κατάργηση του Ν. 4093/2012 (και του 4097/2012) που καταργεί το τεκμήριο της 

αθωότητας και θέτει σε αργία υπαλλήλους για τους οποίους έχει κινηθεί διαδικασία πειθαρχικού ή έχει 

ασκηθεί δίωξη για συγκεκριμένα αδικήματα. 

 Διεύρυνση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. 

Κατάργηση του θεσμού της πολιτικής επιστράτευσης, όχι στο νέο αντι-συνδικαλιστικό νόμο που ετοιμάζει η 

κυβέρνηση. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 Οργανώνουμε την αντίστασή μας στην αξιολόγηση συμμετέχοντας καθολικά στην απεργία – 

αποχή της ΑΔΕΔΥ και της ΔΟΕ. Όποτε καλούμαστε σε οποιαδήποτε αξιολογική διαδικασία, δηλώνουμε 

τη συμμετοχή μας στην αποχή και δεν υλοποιούμε καμιά εντολή που έχει σχέση με την 

αξιολόγηση. 

 Υπογράφουμε τη δήλωση στην πανελλαδική δημόσια λίστα υπογραφών, δείχνοντας έτσι τη 

θέλησή μας να υλοποιήσουμε την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ΔΟΕ για απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία 

αξιολόγησης. 

 Συγκροτούμε Επιτροπή Αγώνα, η οποία μαζί με το ΔΣ θα αναλάβει την ευθύνη της 

συσπείρωσης των συναδέλφων σε αυτή την κατεύθυνση. 

 Στις επικείμενες συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για τα 

σχέδια δράσης και το νέο προγραμματισμό της ΑΕΕ, δηλώνουμε συμμετοχή 

στην απεργία-αποχή ώστε ο Σύλλογος Διδασκόντων να μην έχει απαρτία 

και να μην μπορεί να γίνει συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν 

μπαίνουμε σε ομάδες εργασίας-δεν συμμετέχουμε σε σχέδια δράσης. 

 Ανάλογα με τις εξελίξεις και την ένταση της αντιπαράθεσης, αξιοποιούμε 

κάθε μορφή πάλης με στόχο να μπλοκάρουμε την αξιολόγηση.  

 Καλούμε τη ΔΟΕ να προχωρήσει σε παναττική σύσκεψη για το ζήτημα της 

αξιολόγησης, μαζί με το Συντονισμό Συλλόγων προχωρούμε στην οργάνωσή της 

αν η ΔΟΕ αδρανήσει.  

 Αξιοποιούμε όλες τις μορφές αγώνα: τα μεγάλα απεργιακά 

συλλαλητήρια και τις Γενικές Απεργίες, τα απογευματινά συλλαλητήρια,  

τις παραστάσεις διαμαρτυρίας/καταλήψεις, στις τοπικές διαδηλώσεις,  τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων, τη γενικευμένη και καθολική ανυπακοή στις 

απόπειρες εφαρμογής της αξιολόγησης.  

 Συμμετέχουμε και ενισχύουμε τις διαδικασιών Συντονισμού Συλλόγων 

– ΕΛΜΕ και Σωματείων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο. 

 Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε ένα πανεργατικό γενικό αγώνα 

διάρκειας και ανατροπής (διαδηλώσεις, καταλήψεις, απεργίες, τοπικές 

δράσεις) με κοινές αποφασιστικές μορφές, σε όλους τους χώρους.   Με 

γενική πολιτική απεργία με διάρκεια και προοπτική σύγκρουσης και 

ανατροπής κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ.  

 Ζητάμε και από την ΔΟΕ να πρωταγωνιστήσει σε μια τέτοια προοπτική.  

Καταδικάζουμε την 
πολιτική 

κυβέρνησης ΔΝΤ – 
Ε.Ε. 

 

 
 

 
 

Ενισχύουμε το 
ρεύμα του 

ανεξάρτητου 
ριζοσπαστικού 
συνδικαλισμού 

 
 


