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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
 

Αποφασιστικός αγώνας για να μην περάσει η επίθεση 

στην ασφάλιση, την εργασία, την παιδεία, τα πτυχία, τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 31/1 ΣΤΙΣ 1.30 μμ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την επίθεση σε όλους τους τομείς της ζωής μας συνεχίζοντας 

ακόμα πιο εντατικά την πολιτική όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων.  

Προχώρησε στην κατάπτυστη ψήφιση της ισοτιμίας των πτυχίων των ιδιωτικών 

κολεγίων με τους τίτλους των δημόσιων ΑΕΙ και την τιμωρητική διάταξη τριετούς αποκλεισμού για 

τους αναπληρωτές και διορισμένους που δεν αποδέχονται το διορισμό.  

Εφαρμόζει το προσοντολόγιο που επιβάλλει δια βίου σε όλους τους νέους εκπαιδευτικούς 

με αέναο κυνήγι προσόντων επί πληρωμή, ανταγωνισμό και ανθρωποφαγία.   

Φέρνει νέο ασφαλιστικό που όχι μόνο δεν καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου αλλά 

σταθεροποιεί την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης και κοροϊδεύει με «αυξήσεις» λογιστικού 

τύπου την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Διαμορφώνει μεγαλύτερες αποδόσεις μόνο στα 

τελευταία χρόνια δουλειάς σπρώχνοντας τους εργαζόμενους να παραμένουν μέχρι τα 40 χρόνια 

υπηρεσίας. Προχωράει στην ενοποίηση του ΕΤΕΑΕΠ με τον ΕΦΚΑ ρίχνοντας στο γενικό 

«κουβά» τα 7 δις αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ  για να πληρώνονται οι κύριες συντάξεις (για να 

αποφύγει την κρατική χρηματοδότηση του ΕΦΚΑ) και να ανοίξει λεωφόρο για την κατάργηση των 

επικουρικών συντάξεων κάνοντας «υποχρεωτική» πλέον τη στροφή προς στην ιδιωτική ασφάλιση. 

Προωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα σχέδιο για την αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση των 

σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών θέλοντας να φέρει την εξωτερική αξιολόγηση και σύνδεση 

με την αυτονομία της σχολικής μονάδας  

Εμπλέκει τη χώρα σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Εκτός από τον πολεμικό κίνδυνο, 

τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα φορτώνουν τον προϋπολογισμό και την οικονομία της χώρας με 

υπέρογκες δαπάνες, παρατείνοντας τη σκληρή λιτότητα και τις περικοπές. 

Δεν αποδεχόμαστε τη μοίρα μας για μια μίζερη ζωή χωρίς δικαιώματα και ελπίδα. Να 

εμπνευστούμε από τους μεγάλους αγώνες στη χώρα μας αλλά και το παράδειγμα των μαζικών 

κινητοποιήσεων στη Γαλλία. Αγώνας διαρκείας για: 

 Κατάργηση του Ν Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Μείωση των ορίων 

συνταξιοδότησης                                                                                               

 Όχι στο  προσοντολόγιο και την ισοτιμία των ιδιωτικών κολεγίων. Διορισμός ΤΩΡΑ όλων των 

αναπληρωτών με βάση αποκλειστικά το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία. Ίσα δικαιώματα 

μονίμων και αναπληρωτών. 

 Όχι στην αξιολόγηση, την αυτονομία της σχολικής μονάδας και τη σύνδεση των σχολείων με την 

αγορά.  Ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία με αποφασιστικές αρμοδιότητες για όλα στο 

σύλλογο διδασκόντων και με κάλυψη με κρατική χρηματοδότηση όλων των αναγκών των σχολείων. 

Ο Σύλλογος μας συμμετέχει στην πρωτοβουλία των 74 εκπαιδευτικών σωματείων που έχουν 

πάρει απόφαση για Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. 

Μαζί με δεκάδες άλλα εκπαιδευτικά σωματεία πανελλαδικά καλούμε σε νέα πανεκπαιδευτική 

απεργιακή κινητοποίηση στις 31/1 

Καλούμε: τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ να πάρουν ανάλογη απόφαση 

τα πρωτοβάθμια σωματεία από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τις συλλογικότητες των συμβασιούχων 

και επισφαλώς εργαζόμενων ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ σε κοινό συλλαλητήριο και να κλιμακώσουμε 

τον αγώνα.  

Κηρύσσουμε στάση εργασίας ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ, για να διευκολυνθούν οι 

συνάδελφοι/σσες στη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση που οργανώνουν  

οι ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΕΛΜΕ στις 13.30 στα Προπύλαια,  


