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Β΄ ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ 

Γηεζλέο θαη εγρψξην πνιηηηθφ ζθεληθφ  

Σν ζεηηθφ βήκα ηεο εμφδνπ απφ ηα κλεκφληα θαη ηεο ειάθξπλζεο ηνπ ρξένπο, ην θαινθαίξη 

ηνπ 2018 ζπλνδεχεηαη απφ κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, πιενλάζκαηα θαη ειέγρνπο 

γηα ηε ζπλέρηζε ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο. Ταπηόρξνλα, νη ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, επηηείλνπλ ηε ξεπζηφηεηα, νμχλνληαο θαη ην πξνζθπγηθφ 

πξφβιεκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφζρεκα απφ αθξνδεμηέο - εζληθηζηηθέο δπλάκεηο 

ζηελ Δπξψπε θαη ζηε ρψξα καο, γηα ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπο, ζπέξλνληαο ηελ 

μελνθνβία θαη ην κίζνο ζηνπο ιανύο πνπ έρνπλ γνλαηίζεη από ηηο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο 

θαη ηε θησρνπνίεζε.  

Δλόςεη ησλ επεξρόκελσλ πνιιαπιώλ εθινγηθώλ αλακεηξήζεσλ (Βνπιεπηηθέο – 

Δπξσεθινγέο- Απηνδηνηθεηηθέο) είλαη αλακελόκελν όηη ζα εληζρπζεί ε πόισζε, θαζώο 

δηακνξθψλνληαη δπν θπξίαξρεο ινγηθέο, πνπ ε ππεξίζρπζε ηεο κηαο ή ηεο άιιεο ζα θξίλεη 

αλάινγα θαη ηηο κειινληηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Η θαηάζηαζε πνπ δηακνξθώλεηαη απνηειεί 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα κηα ηζηνξηθή πξφθιεζε,  

Οη θήξπθεο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ κε ηηο αθξνδεμηέο απνθιίζεηο ηνπο, παξακέλνπλ κε 

αμηψζεηο ζηελ δηεθδίθεζε ηεο εμνπζίαο , επηδηψθνληαο λα παξαδψζνπλ ηε ρψξα θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο νξέμεηο ησλ πην αθξαίσλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο. 

Κνκβηθφο ν ξφινο ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ 

Γηα εκάο είλαη μεθάζαξν φηη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα νθείιεη λα μεπεξάζεη γξήγνξα ηηο 

παζνγέλεηέο ηνπ, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ  γηα ηε ζπζπείξσζε 

ησλ εξγαδφκελσλ ζηα ζσκαηεία, θαη γηα ηε δηεθδίθεζε ιχζεσλ κε ηελ αλάπηπμε 

καδηθψλ αγψλσλ πνπ  κπνξνχλ λα απνηξέπνπλ ηα αληηιατθά κέηξα, δεκηνπξγψληαο 

ξσγκέο ζηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, κέρξη ηελ νξηζηηθή αλαηξνπή ηνπο.  

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, απαηηνχληαη κεγάινη ελσηηθνί θαη ζπληνληζκέλνη αγψλεο 

ηνπ θιάδνπ, απέλαληη ζηα αλνηθηά θαη κεγάια δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο 

εξγαζηαθέο καο ζπλζήθεο θαη απνηεινύλ πξνθιήζεηο γηα ηελ νξγαλσκέλε παξέκβαζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Τέηνηα δεηήκαηα αηρκήο, είλαη νη καδηθνί δηνξηζκνί 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ην ζχζηεκα πξφζιεςεο, ηα δηθαηψκαηα ησλ αλαπιεξσηψλ, ε 

απνηξνπή ηεο κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ θαη ε δηεθδίθεζε πιήξνπο ζχληαμεο ζηα 60 κε 30 

ρξφληα ππεξεζίαο, ην κηζζνιφγην θαη ε άξζε ησλ αδηθηψλ γηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, ν 

πεξηνξηζκφο ηεο κεηαθίλεζεο ζε πάλσ απφ δχν ζρνιεία, ε κείσζε ηνπ σξαξίνπ ζηα πξηλ 

ηνπ 2013 επίπεδα, ε κείσζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, ε ιεηηνπξγία νιηγνκειψλ 

ηκεκάησλ, ε αχμεζε ησλ κεηαζέζεσλ θαη ησλ απνζπάζεσλ, ε νπζηαζηηθή επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζηειέρσζε ζρνιείσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ Γνκψλ κε 

επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 



Αλνηρηή πξφθιεζε παξακέλεη επίζεο, χζηεξα θαη απφ ηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ε 

δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ην ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ Γ/βάζκηα 

εθπ/ζε. Σν εθπαηδεπηηθφ θίλεκα πξέπεη λα εληείλεη ηηο  πηέζεηο ηνπ, ψζηε νη φπνηεο 

αιιαγέο ζην ΓΔΛ λα είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη λα κελ 

θαηαζηξαηεγνχλ εξγαζηαθά θαη κνξθσηηθά δηθαηψκαηα.  

Γεκνθξαηία θαη ζπιινγηθφηεηα ζηε βάζε ησλ δηεθδηθήζεψλ καο  

Η θαηάξγεζε ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη ηεο εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιείσλ (λφκνο γηα ππνζηεξηθηηθέο δνκέο), είλαη ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ελίζρπζεο δεκνθξαηίαο θαη ζπιινγηθφηεηαο ζην ζρνιείν. Ο  πξνγξακκαηηζκφο - 

απνηίκεζε ηνπ εθπ/θνχ έξγνπ, σο εζσηεξηθή, δεκνθξαηηθή θαη ζπιινγηθή δηαδηθαζία 

ηνπ πιιφγνπ (8
ν
 πλέδξην ΟΛΜΔ), ζην βαζκφ πνπ ε γξαθεηνθξαηία θαη νη ινγηθέο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζρνιείσλ ζα απνηξαπνχλ απφ ηηο ζπιινγηθέο - ζπλεξγαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, είλαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, αλαηξνθνδνηψληαο ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν λα αληηπαιέςνπκε ηελ αμηνιφγεζε δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ – κηα αξλεηηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

δηαδηθαζία - θαη λα δηεθδηθήζνπκε δπλακηθά ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαζεθνληνινγίνπ θαη 

ηε ζεζκνζέηεζε λένπ δεκνθξαηηθνχ πιαηζίνπ κε θπξίαξρν ην ξφιν ηνπ πιιφγνπ ζηα 

ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαη ην δηεπζπληή ζπληνληζηή, εθιεγφκελν απφ φια ηα 

κέιε ηνπ πιιφγνπ. 

Οη νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζρνιείν (ζεζκόο πνπ αθνπκπά ζε παιηόηεξεο ζέζεηο ηνπ 

θιάδνπ), θαη ε ζπλεξγαζία ζρνιείσλ ζε εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο δξάζεηο, 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ  θχηηαξα δεκνθξαηίαο ζε θάζε ζρνιείν θαη λα ππάξμεη  απφ 

ηα θάησ παξέκβαζε ησλ κάρηκσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο θαη ησλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. Παξάιιεια όκσο, 

ζπλερίδνπκε λα απαηηνχκε νπζηαζηηθή Δπηκφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ. 

Η αλαδηνξγάλσζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ Γνκψλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηεθδηθνχκε 

(πιήξεο ζηειέρσζή ηνπο, ζαθήλεηα ζην ξόιν θαη ην έξγν ηνπο, ρξεκαηνδόηεζε, δεκηνπξγία 

αλαγθαίσλ ππνδνκώλ, ρηύπεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο), κπνξεί λα δηεπξχλεη ην ξφιν θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ζηεξίδνληαο ηνπο εθπ/θνχο ζην δχζθνιν έξγν ηνπο.  

πλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, 

ηε ρξνληά πνπ πέξαζε ζπλερίζακε ε Β΄ΔΛΜΔ Πεηξαηά κε επζύλε θαη ζπλέπεηα λα 

αγσληδόκαζηε γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ ζε ηνπηθό θαη 

παλειιαδηθό επίπεδν. Δθθξάζακε ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο θαη 

επηδηώμακε ζπλεξγαζίεο. 

Σεβόκελνη ην ξόιν καο πνπ καο αλαζέζαηε ζην ΓΣ ηεο Β ΔΛΜΔ Πεηξαηά, 

ζεκειηώζακε  κε εηιηθξίλεηα ηε ζρέζε ηεο Β’ ΔΛΜΔ Πεηξαηά κε όινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλαδέιθηζζεο, αληηκεησπίδνληαο κε πξνζνρή ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο. 

Αλαδείμακε θνξπθαία δεηήκαηα θαη κε ζζέλνο ηα ππεξαζπηζηήθακε, επηδηώθνληαο 

δηαξθή επηθνηλσλία κε ηελ ΟΛΜΔ θαη ΑΓΔΓΥ αζθώληαο πηέζεηο όπνπ ήηαλ 



απαξαίηεην (Υπνπξγείν Παηδείαο, ΓΙΓΔ Πεηξαηά, Πεξηθεξηθή Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηθή Πξνζηαζία, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, 

Γήκν Κνξπδαιινύ). 

Η ΓΡΑΗ ΣΗ Β ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ 

1. Μεηά από πνιύκελν αγώλα, ν νπνίνο αθόκα ζπλερίδεηαη, θαηαθέξακε 

πνιινύο από ηνπο ζηόρνπο καο ζην δήηεκα ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιηθώλ επηηξνπώλ. Καηαθέξακε ην απηνλόεην, αιιά κε 

πξαγκαηνπνηνύκελν εδώ θαη επηά ρξόληα ζην Γήκν Κνξπδαιινύ, πνπ αθνξά 

ζηελ έγθαηξε θαηαλνκή  θαη απόδνζε ησλ ρξεκάησλ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο 

ζηα ζρνιεία, ζηνπο ηξαπεδηθνύο ηνπο ινγαξηαζκνύο, θαηαγγέιινληαο 

παξάιιεια ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ησλ παξαγνληίζθσλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

2. Αλαπηύμακε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σύιινγν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Κνξπδαιινύ-Αγ, Βαξβάξαο θαη κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ Κνξπδαιινύ θαη 

αγσληζηήθακε από θνηλνύ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ 

ζρνιηθώλ επηηξνπώλ. Δκπνδίζακε από θνηλνύ ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθήο 

επηηξνπήο κε παξάλνκε ζύλζεζε, όπσο εμάιινπ επηβεβαηώζεθε από ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε. 

3. Πηέζακε γηα ηε ζύζηαζε δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη 

ηα νηθνλνκηθά ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ. Αλαγθάζακε ην δήκν Κνξπδαιινύ 

λα πξνρσξήζεη ζε έθηαθηεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα λα θαιύςεη ακθηζβεηήζηκεο 

ρξεώζεηο ζηηο δαπάλεο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο. 

4. Μεηά από παξέκβαζε θαη δηακαξηπξία καο ζηε ΓΙΓΔ Πεηξαηά, αλαβιήζεθε ε 

πξόσξε δηαδηθαζία ηνπνζεηήζεσλ ηνπ Ινπλίνπ, ε νπνία ζα γηλόηαλ 

βεβηαζκέλα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό θελώλ θαη θαηαθέξακε λα απνηξέςνπκε 

ηε ζρεδηαδόκελε κείσζε ησλ ηκεκάησλ. 

5. Καηαθέξακε λα εγθξηζεί ην ρηίζηκν λένπ θηεξίνπ ζρνιείνπ Β/βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηε νδό Σηακαηνπνύινπ 1 ζηνλ Κνξπδαιιό.  

6. Τα ζπλερή δηαβήκαηά καο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο νδήγεζαλ ζηελ ςήθηζε 

ηνπ λόκνπ 4521/2018-άξζξν 31, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ζε θάζε θαηάζηεκα 

θξάηεζεο ηδξύνληαη ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθό Σρνιείν, Γπκλάζην ή Σ.Γ.Δ., ΓΔ.Λ., ΔΠΑ.Λ.), 

Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ.), Γ.Ι.Δ.Κ. 

ελειίθσλ απνθνίησλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο επαίζζεησλ θνηλσληθώλ 

νκάδσλ θαη Τκήκαηα εθκάζεζεο ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο. 

7. Μεηά από πξόηαζή καο επηηεύρζεθε ε ζίηηζε ησλ καζεηώλ ζην Δζπεξηλό 

Γπκλάζην θαη Δζπεξηλό Λύθεην ηνπ Κνξπδαιινύ. 

8. Πξνηείλακε θαη δηνξγαλώζακε γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά ηελ Δηθαζηηθή 

Έθζεζε Μαζεηώλ θαη Καζεγεηώλ Κνξπδαιινύ, «Σρνιεία ηέρλαο 

θαηεξγάδεηαη». 

9. Πξνηείλακε θαη δηνξγαλώζακε από θνηλνύ κε ηνλ Σύιινγν Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Κνξπδαιινύ-Αγ, Βαξβάξαο θαη κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ 



Κνξπδαιινύ, θηιαλζξσπηθό αγώλα θαιαζνζθαίξηζεο κε ην «Φακόγειν ηνπ 

Παηδηνύ»  

10. Με επηζηνιέο καο πξνο ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνλ 

Γήκν, έρνπκε αλαδείμεη ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθό δήηεκα ηεο ππξαζθάιεηαο 

θαη ηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο ζηα ζρνιεία θαη έρνπκε επηζεκάλεη ηελ 

αλάγθε αιιαγήο ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, θαζώο ην κλεκόλην ελεξγεηώλ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ ζε ζρνιηθή κνλάδα (ΟΑΣΠ Αζήλα 2017), 

αιιά θαη ην θαζεθνληνινγίν ΦΔΚ 1340/2002 -Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002), 

κεηαθέξεη όιε ηελ επζύλε ζηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη ηνλ δηεπζπληή. 

11. Κάλακε πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθπγόπνπισλ 

πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία ηνπ Κνξπδαιινύ, κε ηε δεκηνπξγία ελόο πην 

επέιηθηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ίδξπζε ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο. 

12. Σηεξίμακε ην αληηθαζηζηηθό θίλεκα. 

13. Καηαγγείιακε ηελ κηθξνπαξαηαμηαθή ινγηθή ηεο ΓΑΚΔ, ηνπ ΠΔΚ θαη ηνπ 

ΠΑΜΔ, νη νπνίεο αληί λα ζπκκεηέρνπλ εθινγηθά ζηε Β’ ΔΛΜΔ Πεηξαηά, 

επηιέγνπλ λα παξαβηάδνπλ ην θαηαζηαηηθό ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπο εθινγηθνύο 

θαηαιόγνπο. 

Δ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ππνζηεξίμακε ζέζεηο νη νπνίεο έγηλαλ πξάμε: 

1. Καηάξγεζε ηνπ Π.Γ.152/13 γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη φινπ ηνπ ζρεηηθνχ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιείσλ. (λ.3848/10, 4142/13 θ.ιπ.) 

2. Καηάξγεζε ηεο πνιηηηθήο επηζηξάηεπζεο ησλ απεξγώλ (λ.4325/15) 

3.  Καηάξγεζε ηνπ Πεηζαξρηθνύ Γίθαηνπ πνπ δελ αλαγλώξηδε ην ηεθκήξην αζσόηεηαο 

ζηνπο Γεκνζίνπο Υπαιιήινπο, θαηάξγεζε πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πνηληθνπνηνύζε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ καζεηώλ (λ.4386/16),  θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ γηα 

ηηο ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα  (λ. 

4351/15).θ.α.). 

4. Ξεπάγσκα κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ απφ 1/1/2017. 

5. Απνθαηάζηαζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ ζπλαδέιθσλ πνπ είραλ ππνρξεσζεί, γηα λα 

απνθχγνπλ ηε  δηαζεζηκφηεηα, λα κεηαηαρζνχλ ζε άιιεο ππεξεζίεο. Τώξα 

κπνξνύλ λα επηζηξέςνπλ  θαη πάιη ζηελ εθπαίδεπζε. 

6. Αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο . 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ καο δείρλνπλ φηη ην ζπλδηθαιηζηηθφ 

θίλεκα έρεη ιφγν χπαξμεο, φρη κφλν γηαηί ηα πξνβιήκαηα είλαη αθφκα 

πνιιά, αιιά γηαηί καο δείρλεη ηνλ δξφκν ηεο πάιεο θαη ηεο 

δηθαίσζεο. Ο δξφκνο είλαη αθφκα καθξχο. 

 

ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔ: 

1. Απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο. Απνθαηάζηαζε όισλ ησλ απσιεηώλ. 

2. Απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο. Κακία κείσζε ζπληάμεσλ.  

3. Πξφζιεςε ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα ζρνιεία (γξακκαηείο, επηζηάηεο, 

ςπρνιόγνη θιπ) 

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis.html


4. Δπαλαθνξά σξαξίνπ ζηα πξν κλεκνλίσλ επίπεδα. 

5. Δπαλαθνξά κείσζεο σξαξίνπ γηα ππεχζπλνπο εξγαζηεξίσλ θιπ. 

6. Μείσζε αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηκήκα  

7. Μείσζε αξηζκνχ καζεηψλ ζηα εξγαζηήξηα 

8. Μφληκνπο καδηθνχο δηνξηζκνχο ζε φια ηα πάγηα θελά γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

(εθπαηδεπηηθώλ θαη επηζηεκνληθνύ/βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ). Όρη ζηελ ειαζηηθή 

εξγαζία. Πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ κόλν ζε έθηαθηα θελά, ζε κία θάζε θαη κε 

δεκνζηνπνίεζε όισλ ησλ θελώλ. 

9. Καηάξγεζε θαζεθνληνινγίνπ. 

10. Γίθαην ζχζηεκα δηνξηζκνχ  

11. Δμίζσζε εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ κφληκσλ-αλαπιεξσηψλ. 

12. Δπίζπεπζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζεί επαξθώο ε 

εθπαίδεπζε ησλ πξνζθύγσλ θαη πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηάμεσλ 

ππνδνρήο θαη ησλ ΓΥΔΠ. 

13. Δλίζρπζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο: 

- Ίδξπζε, κε ππνπξγηθή απόθαζε,  ηκήκαηνο έληαμεο ζε θάζε Γπκλάζην θαη Λύθεην 

(εθόζνλ ππάξρεη ν απαηηνύκελνο αξηζκόο καζεηώλ  κε γλσκαηεύζεηο).   

-Ίδξπζε εηδηθώλ επαγγεικαηηθώλ γπκλαζίσλ, ιπθείσλ θαη ΔΔΔΔΚ ζε θάζε λνκό. 

14. Πιήξεο ζχληαμε ζηα 60 κε 30 ρξφληα εξγαζίαο. 

15. Μείσζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ ιήςε νξγαληθήο ζέζεο (εηδηθά γηα θάπνηεο 

εηδηθφηεηεο) 

16. 14ρξνλε ππνρξεσηηθή δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε κε ην Λύθεην απηόλνκε 

κνξθσηηθή βαζκίδα. 

17. Πιήξε δηαθάλεηα ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

18. Μεηαζέζεηο-απνζπάζεηο ζε φια ηα θελά, έγθαηξα θαη κεηά από δεκνζηνπνίεζή 

ηνπο. 

19. Αχμεζε δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία – Γεκόζηα Γσξεάλ Παηδεία γηα όινπο. 

20. Απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο ζηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηηο μέλεο γιψζζεο 

21. Αλαηξνπή ησλ αληηεθπαηδεπηηθψλ  πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο. 

 

 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΟΛΟΙ ΣΙ ΔΚΛΟΓΔ 

22 ΟΚΣΩΒΡΗ 

 

ΓΤΝΑΜΩΝΟΤΜΔ ΣΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΜΑ 

ΓΤΝΑΜΩΝΟΤΜΔ ΣΗ ΦΩΝΗ ΜΑ 
 

 


