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ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Δ ΣΗ ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΣΙ Γ ΣΩΝ ΕΛΜΕ
Η πολιηική καηάζηαζη
Οη εθπαηδεπηηθνί, ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδόκελσλ, αιιά θαη ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πθίζηαληαη επί 7 ζπλερή ρξόληα ηηο ζνβαξέο
ζπλέπεηεο ησλ εθαξκνδόκελσλ πνιηηηθώλ ηεο ζθιεξήο ιηηόηεηαο θαη ησλ κλεκνλίσλ
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηαδνρηθά νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο.
Οη εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα έμνδν από ηα κλεκόληα ην θαινθαίξη ηνπ
2018, ην αθήγεκα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο, δελ βειηηώλνπλ ηε
δύζθνιε θαζεκεξηλόηεηα ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ. Τα ζθιεξά κέηξα
δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη
ην 2022, θαζώο θαη ηα δεθάδεο πξναπαηηνύκελα γηα ην θιείζηκν ηεο ηξίηεο
αμηνιόγεζεο δηακνξθώλνπλ έλα δπζκελέο πεξηβάιινλ γηα ην ζύλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ. Τα κέηξα απηά αγγίδνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ην νξγαλσκέλν ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα.
Ζ θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε. Ζ ειιεληθή θνηλσλία βξίζθεηαη ζε ηδηόκνξθν
ζεκείν θακπήο θαη ή ζα δηεθδηθήζεη λα ηεξκαηηζηνύλ νη πνιηηηθέο ιηηόηεηαο, ηα
κλεκόληα, ε κόληκε επηηξνπεία θαη νη απνηπρεκέλεο λενθηιειεύζεξεο ζπληαγέο, ή ζα
ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηζρύνπζα θαηάζηαζε, δίλνληαο ρώξν ζην κεγάιν θεθάιαην θαη
ηνπο εθθξαζηέο ηνπ λα επηβάινπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο.
Οη αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ επηβάιιεηαη λα εληαζνύλ, γηα λα απνηειέζνπλ
κνριό εμειίμεσλ ώζηε λα κπεη θξαγκόο ζηε λενθηιειεύζεξε επέιαζε , πξνθαιώληαο
ξσγκέο ζηηο ζθιεξέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο (κεηώζεηο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ,
αύμεζε ηεο θνξνινγίαο), αλνίγνληαο έηζη άιινπο δξόκνπο. Γξόκνπο, πνπ ζα
πινπνηνύλ δεκνθξαηηθέο – θηινιατθέο αιιαγέο θαη ζα πεηύρνπλ ηε ξήμε κε ηελ
εθαξκνδόκελε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΓΝΤ, ηεξκαηίδνληαο ην
θαζεζηώο επηηξνπείαο θαη ησλ κλεκνλίσλ.
Η καηάζηαζη ζηην εκπαίδεσζη
Οη εθαξκνδόκελεο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε ηελ ηειεπηαία
επηαεηία, ηελ ππνβάζκηζαλ θαη όμπλαλ πεξαηηέξσ ηα πξνβιήκαηα ηνπ δεκόζηνπ
ζρνιείνπ κε πην ραξαθηεξηζηηθά:





κείσζε ησλ δαπαλώλ
κεδεληθνί δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθώλ,
ξαγδαία αύμεζε ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο
επηδείλσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (αύμεζε σξαξίνπ,
κεδεληθέο κεηαζέζεηο, ειάρηζηεο απνζπάζεηο, ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε 3-5
ζρνιεία)
 κηζζνινγηθή θαζήισζε κεηά από ηηο κεηώζεηο θαηά 35%
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 δξακαηηθή αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηα 67 ρξόληα θαη 40 ρξόληα εξγαζίαο
γηα πιήξε ζπληαμηνδόηεζε
 αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ζηα ηκήκαηα
 θαηάξγεζε ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ θ.α.
Ταπηόρξνλα επηρεηξνύληαη κηα ζεηξά από ζεζκηθέο αιιαγέο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο
ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεύνπλ αθελόο ζηελ εμνηθνλόκεζε πξνζσπηθνύ θαη
αθεηέξνπ ζηελ πινπνίεζε θαηεπζύλζεσλ πνπ επηβάιινπλ δηεζλείο νξγαληζκνί
(ΟΟΣΑ, ΓΝΤ) θαη νη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τέηνηεο πνιηηηθέο είλαη ε
απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε δηνηθεηηθή αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ , νη
επηρεηξνύκελεο αιιαγέο ζην Λύθεην ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κεγαιύηεξεο πξόζδεζεο
ηνπ Λπθείνπ κε ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη ηελ εηζαγσγή ζηελ Γ/ζκηα
εθπαίδεπζε, ε απνκείσζε ηνπ κνξθσηηθνύ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Λπθείνπ, κε άκεζε
επίπησζε ηε δεκηνπξγία εκηκαζώλ θαη εύθνια ρεηξαγσγνύκελσλ πνιηηώλ. Δίλαη
επίζεο γλσζηή ε εκκνλή ηνπ ΟΟΣΑ γηα αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε βάζε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ.
Πάγηα ζέζε ηεο ΟΛΜΔ είλαη όηη ην Λύθεην πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ απηνλνκία
ηνπ θαη ηνλ κνξθσηηθό ηνπ ραξαθηήξα θαη λα κελ ζπλδέεηαη κε ηηο παλειιαδηθέο
εμεηάζεηο θαη ην ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ Γ/ζκηα εθπαίδεπζε (βιέπε αλαιπηηθή
αλαθνίλσζε ηεο ΟΛΜΔ γηα ην Νέν Λύθεην 7/9/17).
Παξάιιεια ηηο επόκελεο κέξεο πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε πνιπλνκνζρεδίνπ, ζην
πιαίζην ηεο 3εο αμηνιόγεζεο, πνπ κεηαμύ άιισλ ζα πεξηέρεη δηαηάμεηο, όπσο ηελ
ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ επί 30 ώξεο ηε βδνκάδα ζηα ζρνιεία, ηα
λέα θξηηήξηα θαηαξγήζεσλ-ζπγρσλεύζεσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ηνλ πεξηνξηζκό
θήξπμεο απεξγίαο θαζώο θαη ηνπο πιεηζηεξηαζκνύο πξώηεο θαηνηθίαο.
Δπίζεο αλακέλνληαη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε γεληθή αλακνξηνδόηεζε
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, κε ηελ νπνία είκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη,
(αλαδξνκηθόηεηα, εμίζσζε όισλ ησλ πξσηεπνπζώλ ησλ λνκώλ κε 1 κόξην, άληζε
κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ηελ Α/ζκηα, ππνβηβαζκόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε θαηώηεξε
θαηεγνξία κε επαθόινπζν ηελ θαηάξγεζε ηκεκάησλ ζε ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ), θαζώο θαη
ηηο ελνπνηήζεηο εηδηθνηήησλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο.
Ειδικόηερα:
Για ηην σποτρεωηική παραμονή ηων εκπαιδεσηικών ζηα ζτολεία
Ο Υπνπξγόο ζε πξόζθαηεο δειώζεηο είπε όηη δεζκεύηεθε λα επηβάιεη ηελ
ππνρξεσηηθή 30σξε παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Τόληζε
κάιηζηα όηη ε ζρεηηθή δέζκεπζε είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζην λόκν
1566/85. Δίλαη όκσο γεγνλόο όηη ν λόκνο 1566/85 πξνβιέπεη ηελ παξακνλή ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ, πξνθεηκέλνπ ν
εθπαηδεπηηθόο λα επηηειέζεη ζπγθεθξηκέλα εμσδηδαθηηθά θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ
αλαηεζεί από ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ (Γηεπζπληήο,
Σύιινγνο
Γηδαζθόλησλ). Σε θακία δηάηαμε ηνπ αλσηέξσ Νόκνπ δελ πξνβιέπεηαη ε παξακνλή
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ζρνιείν ηνπ, εθόζνλ δελ έρεη θάπνηα εξγαζηαθή ππνρξέσζε
λα επηηειέζεη.
Δπηπξνζζέησο πξνθαιεί εληύπσζε ε άξλεζή ηνπ λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε
εξγαζηαθά δεηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηα νπνία έρνπλ ζηγεί ζην παξειζόλ,
ζπλεπεία ηεο εθαξκνγήο ησλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ. Υπελζπκίδνπκε όηη κε ην 1 ν
κλεκνληαθό κηζζνιόγην (2011) θαηαξγήζεθε ην επίδνκα Δμσδηδαθηηθήο
Απαζρόιεζεο, πνπ αθνξνύζε ηελ απνγεπκαηηλή εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ
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πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο επόκελεο εκέξαο. Δπίζεο, ππελζπκίδνπκε ηηο άζιηεο
ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο θαινύκαζηε λα εξγαζηνύκε ζηα δεκόζηα ζρνιεία. Ζ
αλππαξμία εηδηθώλ ρώξσλ γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθόο λα εξγαζηεί ,πξνθεηκέλνπ
λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά ηνπ θαη λα δηνξζώζεη ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ, είλαη
γλσζηή ζε όζνπο έρνπλ επηζθεθηεί έλα δεκόζην ζρνιείν.
Δίλαη ινηπόλ πξνθαλέο όηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα δελ απνβιέπεη ζηε
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο, αιιά απνηειεί
ηηκσξεηηθό κέηξν ζε βάξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηειηθή ζηόρεπζε ηελ αύμεζε ηνπ
δηδαθηηθνύ καο σξαξίνπ.
Καηαργήζεις-ζσγτωνεύζεις ζτολικών μονάδων
Ζ δεκόζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ππνθέξεη ζην παξειζόλ από ηελ
πνιηηηθή ησλ ζπγρσλεύζεσλ, ε νπνία ππεξέηεζε δεκνζηνλνκηθνύο θαη κόλν ζηόρνπο,
ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο.
Σην πξόζθαην παξειζόλ 2000 πεξίπνπ ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζπγρσλεύηεθαλ ή θαηαξγήζεθαλ, πξνο δόμαλ ησλ κλεκνληαθώλ
πνιηηηθώλ πνπ εθάξκνζαλ θαη εθαξκόδνπλ νη θπβεξλήζεηο. Με ηηο πξόζθαηεο
δειώζεηο ηνπ Υπνπξγνύ αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ θαηάξγεζε ή ηε ζπγρώλεπζε
άιισλ 300 ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Γειώλνπκε όηη ζα αληηζηαζνύκε απνθαζηζηηθά ζε θάζε πξνζπάζεηα
ζπξξίθλσζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Ζ πνιηηηθή ησλ
ζπγρσλεύζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ δελ ζα πεξάζεη. Γειώλνπκε όηη
καδί κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ζα θαηαξγήζνπκε απηή
ηελ πνιηηηθή ζηελ πξάμε
Αναμοριοδόηηζη δσζμενών ζσνθηκών ζτολικών μονάδων
Δίκαζηε θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνη ζηελ πξόηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα
ηελ αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Όπσο είλαη γλσζηό ν αξηζκόο ησλ
καζεηώλ γηα λα ζπγθξνηεζεί ηκήκα ζηα ΔΠΑ.Λ (ηνκείο θαη εηδηθόηεηεο) θαζώο θαη
ζηα Γεληθά Λύθεηα (Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνύ – Καηεπζύλζεηο) ζπλαξηάηαη κε ηνλ
ραξαθηεξηζκό ηνπ ζρνιείνπ θαζώο θαη κε ηα κόξηα πνπ απηό δίλεη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο.
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ηελ αλακνξηνδόηεζε έρνπκε καδηθή βαζκνινγηθή
ππνβάζκηζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, κε ζπλαθόινπζν απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ
απαηηνύκελνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ.
Με ηελ πξόηαζε ηνπ ΥΠΠΔΘ γηα αλακνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
ππνβηβάδνληαη ζε θαηεγνξία πεξίπνπ 430 ζρνιεία, πξάγκα πνπ ζα έρεη σο άκεζε
ζπλέπεηα λα απμεζεί ν ειάρηζηνο απαηηνύκελνο αξηζκόο καζεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία
ησλ ηκεκάησλ ησλ Οκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ, καζεκάησλ επηινγήο θαη
Καηεπζύλζεσλ ζηα Γεληθά Λύθεηα θαη ησλ ηκεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο, Τνκέσλ θαη
Δηδηθνηήησλ ζηα ΔΠΑ.Λ.
Σπλαθόινπζα ε λέα κνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζα επηθέξεη λέεο
θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεύζεηο ηκεκάησλ..
Πξόθεηηαη δειαδή γηα έκκεζε πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ζρνιηθώλ ηκεκάησλ,
ηδηαίηεξα ζηα κηθξά πεξηθεξεηαθά ζρνιεία, κε απνθιεηζηηθή ζηόρεπζε ηελ πεξηζηνιή
ηνπ εξγαζηαθνύ θόζηνπο.
Σηελ πξνζρεκαηηθή επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Υπνπξγείνπ όηη επηβάιιεηαη ηα
ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ εδξεύνπλ ζηελ
ίδηα πόιε ή ρσξηό λα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό κνξίσλ δηαβίσζεο, απαληάκε όηη απηό
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κπνξεί λα ζπκβεί κε ηελ άλνδν ησλ κνξίσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο ζην επίπεδν ησλ
ηζρπόλησλ γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Άιισζηε ην Γ.Σ. ηεο Ο.Λ.Μ.Δ. νπδέπνηε δήηεζε γεληθή αλακνξηνδόηεζε ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Πέξαλ ηεο ζπλνιηθήο απόξξηςεο ηνπ ζρεδίνπ αλακνξηνδόηεζεο ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε επηζεκαίλνπκε ηα εμήο:









Δίλαη απαξάδεθην ην ηζνπεδσηηθό πλεύκα κε ην νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα
ζρνιεία πνπ εδξεύνπλ ζηηο πξσηεύνπζεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (ηέσο
Ννκώλ), ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα ηδηαίηεξα θξηηήξηα ηεο πεξηνρήο. Γηα
παξάδεηγκα ηα ζρνιεία ησλ πξσηεπνπζώλ ηεο Θξάθεο (Αιεμαλδξνύπνιε,
Κνκνηελή θαη Ξάλζε) θαζώο θαη νη πξσηεύνπζεο κεηνλεθηηθώλ πεξηνρώλ (π.ρ.
ην Καξπελήζη ή ε Φιώξηλα) ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηνύλ κε δηαθνξεηηθό
ηξόπν.
Θεσξνύκε απαξάδεθην λα ππάξμεη αλαδξνκηθόηεηα ζηελ αλακνξηνδόηεζε,
δηόηη κε απηή ηελ πξαθηηθή δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο
πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ πεξηνρή πνπ ππεξέηεζαλ νη ζπλάδειθνη πξν πνιιώλ
εηώλ.
Θεσξνύκε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηελ πξόζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ύπαξμε
κνξηνδόηεζεο ζρνιείσλ κε 14 κόξηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ρσξίο
λα ππάξρεη αληίζηνηρε πξόλνηα γηα ηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, πνπ εδξεύνπλ ζην ίδην ρσξηό ή ζην ίδην λεζί. Εεηάκε λα
ππάξμεη ε ίδηα κεηαρείξηζε θαη γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Θεσξνύκε ζνβαξόηαηε παξάιεηςε ην γεγνλόο όηη δελ ειήθζε ππόςε ε
απόζηαζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ από ηα ζύλνξα ηνπ Κξάηνπο. Πηζηεύνπκε
όηη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα πξηκνδνηνύληαη ηα αθξηηηθά ζρνιεία.
Θεσξνύκε απαξάδεθην ην γεγνλόο όηη δελ ειήθζεζαλ θαζόινπ ππόςε νύηε νη
πξνηάζεηο ησλ ηνπηθώλ ΔΛΜΔ, αιιά νύηε θαη νη πξνηάζεηο ησλ νηθείσλ
ΠΥΣΓΔ.
Πλαίζιο αιηημάηων














Αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ παηδεία
Μαδηθνί δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθώλ
Όρη ζηελ ειαζηηθή εξγαζία.
Δπηκόξθσζε ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ.
Τν Λύθεην απηόλνκε κνξθσηηθή βαζκίδα.
Αιιαγέο αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε κείσζε θαη εμνξζνινγηζκό ηεο ύιεο.
Δλίζρπζε ηεο γεληθήο παηδείαο κε δηεύξπλζε καζεκάησλ.
Απνιπηήξην κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη πξόζβαζε ζηελ Γ/ζκηα κεηά ην
απνιπηήξην κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη κε επζύλε ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.
Απνθαζηζηηθή ελίζρπζε ηεο ΤΔΔ, ηζόηηκν απνιπηήξην ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ
εληαίνπ Λπθείνπ.
Δλίζρπζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο σο πξώηε πξνηεξαηόηεηα ζε όια ηα πεδία
αλαθνξάο ηεο.
Μηζζνινγηθό μεπάγσκα ησλ απνδνρώλ.
Όρη ζηηο θαηαξγήζεηο-ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Δπαλαθνξά ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ζηα ηζρύνληα επίπεδα ην 2013.
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Όρη ζηελ ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 30 ώξεο ζην ζρνιείν.
Απόζπξζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηε κνξηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Όρη ζηε γεληθή αλακνξηνδόηεζε.
Αλώηαην όξην καζεηώλ 20 ζηα ηκήκαηα, 15 ζηηο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνύ
θαη 10 ζηα εξγαζηήξηα.
Πιήξεο ζύληαμε ζηα 60 κε 30 ρξόληα εξγαζίαο.
Καηάξγεζε ηνπ αληηδξαζηηθνύ πιαηζίνπ ηεο αμηνιόγεζεο-ρεηξαγώγεζεο.
Υπεξάζπηζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ.
Όρη ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο
Αλαηξνπή ησλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο θαη ύθεζεο πνπ επηβάιινπλ
νη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί (ΔΔ- ΔΚΤ-ΓΝΤ).

Πρόγραμμα δράζης
Τν ΓΣ ηεο ΟΛΜΔ εθηηκάεη όηη είλαη αλαγθαία ε θαιή πξνεηνηκαζία θαη ε
ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε καδηθώλ
Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ ηνπ θιάδνπ.






Σπκκεηέρνπκε καδηθά ζηελ 24σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηε Γεπηέξα,
15/1/18 εκέξα ςήθηζεο ησλ πξναπαηηνύκελσλ ηεο 3εο αμηνιόγεζεο θαη ζηε
ζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο ζηηο 12:30 κ.κ. θαζώο θαη ζηελ
πνξεία πξνο ηε Βνπιή.
Πξαγκαηνπνηνύκε άλνηγκα ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζπιιόγνπο Γνλέσλ θαη
Κεδεκόλσλ γηα θνηλέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ππεξάζπηζεο ηνπ δεκόζηνπ
ζρνιείνπ θαη ησλ κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ.
Δμνπζηνδνηείηαη ην Γ.Σ ηεο ΟΛΜΔ γηα θήξπμε 24σξεο απεξγηαθήο
θηλεηνπνίεζεο ζε πεξίπησζε αηθληδηαζηηθήο θαηάζεζεο αληηεθπαηδεπηηθώλ
λνκνζρεδίσλ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηε ΓΟΔ.
Δπαλεθηηκάηαη ε θαηάζηαζε κε λέεο Γεληθέο Σπλειεύζεηο γηα δηακόξθσζε
ησλ επόκελσλ αγσληζηηθώλ βεκάησλ ην Φεβξνπάξην.
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