
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ 

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

να συμμετέχουν μαζικά και  δυναμικά στη  Γενική Απεργία ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στις 27 

Νοεμβρίου. 

   Είναι κορυφαίας σημασίας το να αποτελέσει η απεργία αυτή τον καταλύτη για 

την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών Κυβέρνησης και Τρόικας καθώς και 

των σχεδιασμών για την εφαρμογή νέων, ακόμη πιο  αντιδραστικών μέτρων 

στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η ακραία λιτότητα, η συρρίκνωση 

μισθών (με εργαλείο το «νέο μισθολόγιο» που σχεδιάζουν), συντάξεων και των 

κοινωνικών δικαιωμάτων της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής 

Ασφάλισης,  η βαθιά ανθρωπιστική κρίση, η ανεργία, η φτώχεια, οι απολύσεις, 

οι φοροεπιδρομές καθώς η διάλυση των εργασιακών σχέσεων με τον, ολοένα 

αυξανόμενο, αυταρχισμό και περιορισμό της συνδικαλιστικής ελευθερίας και 

δράσης πρέπει να βρουν απέναντί τους ενωμένο και αποφασισμένο τον κόσμο 

της εργασίας. 

 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συμμετέχει στην απεργία της 27ης Νοεμβρίου προτάσσοντας 

το πλαίσιο αιτημάτων του Κλάδου : 

  

• Κατάργηση όλου του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση. Να 

σταματήσει τώρα η απαράδεκτη και αντιπαιδαγωγική διαδικασία εφαρμογής 

της αξιολόγησης – χειραγώγησης. Να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστικός διάλογος για 

την αξιολόγηση με σεβασμό από την πολιτεία των θέσεων του Κλάδου. 

• Ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. 

• Πραγματοποίηση, άμεσα, μόνιμων διορισμών στη εκπαίδευση. 
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       Αποκατάσταση της αδικίας, που επί χρόνια υφίστανται οι αδιόριστοι 

επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ καθώς και οι 

συνάδελφοι των οποίων η προϋπηρεσία είναι ικανή για το διορισμό τους. 

Απαιτούμε  άμεσο, μόνιμο διορισμό τους. 

       Αποκατάσταση των αδικιών που δημιούργησαν οι μετατάξεις  σε βάρος 

των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής Γλώσσας. 

       Οργανικές θέσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που 

υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

• Κατάργηση του Ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο) και των Ν. 4111/13 (νόμος 

Μανιτάκη) και 4057/12. 

• Το Υπουργείο παιδείας να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη 

απαράδεκτη και επικίνδυνη για τη Δημοκρατία, εγκύκλιό του, με την οποία επί 

της ουσίας, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή πριν την εκδίκαση και την οριστική 

καταδίκη του εκπαιδευτικού.  

• Την επαναφορά των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου στα Πειθαρχικά 

Συμβούλια 

• Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ. 

• Έκτακτο κονδύλι για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των 

σχολείων. 

• Ορθολογική κατανομή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα για θεσμούς 

που αφορούν στην Π.Ε., τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν 

και αποδέχονται. 

• Ούτε ένα ευρώ από τις τσέπες των γονιών για πληρωμή λειτουργικών 

εξόδων σχολείων, π.χ. οργάνωση ολοήμερου, εκπαιδευτικές εκδρομές κτλ.  

• Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών των σχολείων. 

• Αναβάθμιση των θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής. 

• Μισθοί αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον εκπαιδευτικό. 

• Άμεση και ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών στα 

εισαγωγικά κλιμάκια. 

• Απόσυρση όλων των μνημονιακών περικοπών. 

• Αφορολόγητο στα 12.000€. 

• Κατάργηση του Νόμου  4024/2011. 

• Χορήγηση ενοικίου στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές συναδέλφους 

μας.  

• Επίδομα θέρμανσης για όλους τους χαμηλόμισθους.  

• Επίδομα παραμεθορίου περιοχής και στους ωρομίσθιους. 

• Μέτρα στήριξης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 

• Καμία περικοπή στις συντάξεις, άρση των μειώσεων που επιβλήθηκαν 

με τις μνημονιακές πολιτικές. 

• Πλήρης σύνταξη για τους εκπαιδευτικούς στα 35 χρόνια υπηρεσίας, 

ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας,  με υπολογισμό της σύνταξης στα 35/35. 



 

• Αποκατάσταση όλων των αδικιών στο εφάπαξ, στα επίπεδα των 

χρόνων πριν τη ληστρική επιδρομή του μνημονίου. 

• Αποκατάσταση των αποθεματικών των ταμείων στα προ του 

υποχρεωτικού κουρέματος των ομολόγων επίπεδα. 

• Άμεση καταβολή των συντάξεων (βασική και επικουρικά ταμεία). 

• Να λήξει η ομηρία των συναδέλφων αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής. 

• Να γίνει τώρα διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τους αποφοίτους των Π.Τ.Ε.Α. 

• Άμεση πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού 

σε όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε 

• Επιμόρφωση, εισαγωγική και δια βίου σε θέματα και μεθόδους ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό. 

• Λήψη μέτρων για την μεταφορά των μαθητών στα ειδικά σχολεία.  

• Οι υπηρεσιακές μεταβολές να γίνονται μόνο από το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και το 

Κ.Υ.Σ.Δ.Ε με παράλληλη κατάργηση των ΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ.  

• Επαναλειτουργία μετεκπαίδευσης για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή.  

 

 

 

Όλοι μαζί οι  εργαζόμενοι στο Δημόσιο με τις κινητοποιήσεις μας διεκδικούμε: 

 

 

 Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις – Ακώλυτη μισθολογική 

εξέλιξη. Καμία σύνδεση μισθού και βαθμού. 

 Ακύρωση της «αξιολόγησης» και του «επανελέγχου» μετατροπής των 

συμβάσεων. Αποτροπή των απολύσεων και κατάργηση των ν. 

4250/2014 και 4281/2014. 

 Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων Δημοσίων Υπαλλήλων και 

κατάργηση του νόμου της διαθεσιμότητας. 

 Μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα για όλους. 

 Υπεράσπιση του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος 

και του συστήματος δημόσιας υγείας. 

 Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των 

αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, φορολογίας με την άμεση 

κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού 

συστήματος. 

 Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. 

 Διεκδικούμε ανατροπή των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών και 

νόμων. 

 



Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να 

συμμετέχουν στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται την ημέρα της απεργίας 

σε όλη την Ελλάδα. Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στην 

Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 

 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 
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