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Όλες και όλοι στην απεργία στις 14 Δεκέμβρη! 

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις! 

Περνάμε στην αντεπίθεση! 

Τα μέτρα της 3
η
 αξιολόγησης που φέρνει η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι ένας ακόμα κρίκος 

στη βαριά αλυσίδα εκμετάλλευσης του λαού. Είναι αποτέλεσμα των μνημονίων που ψήφισαν μαζί με 

την κυβέρνηση η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Απαιτούνται και υπαγορεύονται 

από Ε.Ε.-ΣΕΒ και επιχειρηματικούς ομίλους που επιθυμούν ένα σεληνιακό τοπίο για εμάς τους 

εργαζόμενους για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους. 

Ο φετινός προϋπολογισμός φορτώνει επιπλέον 2,74 δις ευρώ στις πλάτες των εργαζομένων, μείωση 

των δαπανών για κοινωνική πρόνοια, ΕΚΑΣ, παιδεία, υγεία και συγκοινωνίες, ενώ αυξάνει το 

«ζεστό χρήμα» για το κεφάλαιο και τους τραπεζίτες: Το 2018 θα δοθούν 6 δισεκατομμύρια για 

τόκους για το ΧΡΕΟΣ στους διεθνείς τοκογλύφους! Μέχρι το 2060 έχουν συμφωνηθεί 

προϋπολογισμοί λιτότητας και φοροληστείας, θεόρατα πλεονάσματα που θα τα επωμιστούμε εμείς οι 

εργαζόμενοι. Ανοίγουν άμεσα τους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας γιατί τα λεγόμενα 

«κόκκινα δάνεια» είναι αγκάθι για τράπεζες και «επενδυτές» που θέλουν «αναθέρμανση της αγοράς 

κατοικίας».  

 Προαπαιτούμενο της 3
ης 

αξιολόγησης είναι ΚΑΙ η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και 

η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα. Με το νόμο για τη ρύθμιση του εργάσιμου χρόνου των ιατρών, 

νομοθετούν την εργάσιμη εβδομάδα των 60 ωρών. Στόχος τους είναι η πλήρη διάλυση του ωραρίου 

των εργαζομένων. Σχεδιάζουν τη γενίκευση της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου σε όλους του 

κλάδους και στην εκπαίδευση. Η αύξηση του ωραρίου, η κινητικότητα, ο εκπαιδευτικός λάστιχο, η 

εντατικοποίηση είναι απαιτήσεις Ε.Ε.-ΟΟΣΑ. 

 Παράλληλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ενώ κλείνει οπλικές συμφωνίες με το ΝΑΤΟ αξίας 

δις ευρώ , ετοιμάζεται νομοθετικά και πολιτικά να δώσει ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα στο εργατικό 

συνδικαλιστικό κίνημα, με το χτύπημα στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση, την οργάνωση 

και τη δράση των εργαζομένων. 

Παίρνουμε την υπόθεση της οργάνωσης της πάλης και της επιτυχίας 

της απεργίας στα χέρια μας. Διεκδικούμε: 

Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13
ου

 – 14
ου

 μισθού, ξεπάγωμα των Μισθολογικών 

Κλιμακίων. 

Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, από το δικαίωμα στην ΑΠΕΡΓΙΑ. 
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Μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη των άμεσων 

αναγκών των σχολείων. 

Εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και συμβασιούχων - αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Κάτω τα χέρια από το ωράριο των εκπαιδευτικών, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. 

Εδώ και τώρα Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. 

Όλα τα παιδιά 4-6 ετών στα δημόσια νηπιαγωγεία. Καμιά σκέψη για πέρασμα των νηπιαγωγείων 

στους Δήμους. Δημόσια δωρεάν παιδεία για όλο το λαό, όχι παιδεία με κουπόνια και voucher. 

Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε 1€ από τη τσέπη 

των λαϊκών οικογενειών για τη μόρφωση των παιδιών. Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην 

Παιδεία. 

Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 751 ευρώ για 

όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στον κατώτερο μισθό. 

Κατώτερο μεροκάματο 33,57 ευρώ. 

Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. 

Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια. Κανένα σπίτι σε χέρια 

τραπεζίτη! Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Τα κοινωνικά αγαθά δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο του 

κέρδους. Ενέργεια, συγκοινωνίες, νερό, υποδομές στα χέρια της κοινωνίας, προς όφελος των 

εργαζομένων και του λαού. Έξω οι επιχειρηματικοί όμιλοι από τα κοινωνικά αγαθά-υπηρεσίες. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ: 

Στην αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικούς και υποβαθμίζει 

περαιτέρω το δημόσιο σχολείο. Συνεχίζουμε την απεργία αποχή και το 2018 ενάντια στην 

αξιολόγηση στο δημόσιο. 

Να πάρουμε τους αγώνες στα χέρια μας! Να οργανώσουμε την αποφασιστική απάντηση του 

εργατικού κινήματος ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούν κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ – 

κεφάλαιο με την 3η αξιολόγηση. Να περάσουμε στην αντεπίθεση.  

Κλιμακώνουμε τη σύγκρουση από τη μεριά των εργαζόμενων. Αποδείχτηκε ότι η επίθεση που 

δεχόμαστε δεν πρόκειται ούτε να ανακοπεί ούτε να σταματήσει, αν δεν οργανώνουμε τον αγώνα για 

να ανατραπούν οι σχεδιασμοί κυβέρνησης -ΕΕ - ΔΝΤ και ΣΕΒ. 

Όλες και όλοι στην απεργία στις 14 Δεκέμβρη! 

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις 

 

Κανένας εκπαιδευτικός στη δουλειά, κανένα σχολείο να μην ανοίξει στις 14 του 

Δεκέμβρη!!! 

 

ΤΟ Δ.Σ 


