
 
Συναδέλφισσες-φοι 
Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τις προηγούμενες εκλογές στο Σύλλογό μας ήταν 
πολύ πυκνό πολιτικά,με εξελίξεις και ανατροπές ελπίδας στην ελληνική κοινωνία. 
Με την πτώση της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ που το κίνημα επέβαλε μαζί με την πολιτική 
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ  και τον ερχομό του στην διακυβέρνηση της χώρας μια σειρά ζητήματα 
αποκαταστάθηκαν.  

Το σταμάτημα της τρομοαξιολόγησης-απόλυσης, η αναβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων 
με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιλογή των διευθυντών, η κατάργηση της 
πολιτικής επιστράτευσης, η κατάργηση των αυταρχικών προβλέψεων του πειθαρχικού 
δικαίου, η επαναφορά των αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια η επανίδρυση των 
κατηργημένων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, η επαναπρόσληψη των απολυμένων, η κατάργηση του 
μαύρου από τη Δημόσια τηλεόραση, ο νόμος για δωρεάν ρεύμα, στέγη και τροφή για τους 
περισσότερο πληττόμενους των μνημονίων και των  πολιτικών της λιτότητας, η πλήρης 
ιατρική,νοσοκομειακή και φαρμακευτική κάλυψη 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων 
συμπολιτών μας αποτέλεσαν και αποτελούν πολιτικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση. 
Το καλοκαίρι όμως του 2015, διαμορφώθηκαν οι γνωστές σε όλους πολιτικές συνθήκες, με 
τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εκβιασμούς, (Ε.Ε.-ΔΝΤ, «ΝΑΙ» σε όλα των ΜΜΕ της ΓΣΕΕ 
του ΣΕΒ και του ντόπιου πολιτικού κατεστημένου)  κάτω από τις οποίες η κυβέρνηση 
υπέγραψε το 3ο μνημόνιο.   

Στην ΕΡΑ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η επιλογή της κυβέρνησης να οδηγηθεί σε 
συμβιβασμό θα αποδειχθεί οδυνηρή και στρατηγικής σημασίας ήττα για την κοινωνία 
και για την εκπαίδευση αν οι μνημονιακές επιταγές δεν αποτελέσουν παρένθεση. 
Ο αγώνας των εργαζομένων για ανατροπή της λιτότητας στην ΕΕ, το σταμάτημα των  
μνημονίων και της επιτροπείας στη χώρα μας αποτελεί τον πραγματικό μονόδρομο.  
Το μεγάλο στοίχημα για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι τώρα, να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη μαζικών αγώνων που μπορούν να βάλλουν φρένο στην εφαρμογή 
αντιλαϊκών μέτρων, δημιουργώντας ρωγμές στις μνημονιακές πολιτικές και χτίζοντας 
καθημερινά τις συνθήκες εκείνες, που θα οδηγήσουν στη συνολική ανατροπή τους. 
 
Συναδέλφισσες-φοι 
Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση μέσα σε ένα περιβάλλον μνημονίων και νεοφιλελεύθερων 
κατευθύνσεων και εκβιασμών δεν μπορεί να αποτελέσει νησίδα  συνολικών προοδευτικών και 
ριζοσπαστικών αλλαγών. 
Η ΕΡΑ από την πρώτη στιγμή στάθηκε κριτικά, στήριξε τις ορθές αποφάσεις και εναντιώθηκε 
σε όσες δημιούργησαν προβλήματα στην εκπαίδευση. Γνώμονας ήταν και είναι αν οι αλλαγές 
βοηθούν ή όχι την εκπαίδευση και τους μαθητές και ταυτόχρονα, κατά πόσο αυτές 
εναρμονίζονται ή όχι με τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και ως 
παιδαγωγών. 
Στηρίξαμε 
 Την βασική επιλογή του νέου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, επειδή και θέση μας ήταν 
αλλά και παιδαγωγικά ορθό. 
Να γίνουν όλα τα νηπιαγωγεία ολοήμερα και το νηπιαγωγείο να αποτελέσει αυτοτελές 
σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι να βρίσκεται σε ένα πλαίσιο τέτοιο που να 
απειλείται από “βρεφονηπιακές” λογικές και «πιέσεις». 

 



Υπερασπιζόμενοι τις νίκες μας συνεχίζουμε και διεκδικούμε 
 
Μόνιμους μαζικούς διορισμούς επιτέλους στην εκπαίδευση και απόδοση οργανικών 
θέσεων σε όλους τους εκπαιδευτικούς  
Ορισμό σταθερών εκπαιδευτικών για το ολοήμερο, καθώς και η ώρα της σίτισης να 
λογίζεται ως διδακτική για το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν.  
Στήριξη όλων των μαθητών που έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες,ένας επιπλέον 
εκπαιδευτικός σε τμήμα που υπάρχει παιδαγωγική ανάγκη. 
Ένταξη στις σχολικές μονάδες όλων των προσφυγόπουλων-μεταναστόπουλων με 
παράλληλη λειτουργία τμημάτων υποδοχής.  
Γενίκευση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και στα ολιγοθέσια  νηπιαγωγεία 
και δημοτικά σχολεία, και εξίσωσή του με αυτό της Δευτεροβάθμιας , καθώς και των 
διευθυντών-υποδιευθυντών. 
Δίχρονο υποχρεωτικό ολοήμερο νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά,  αναπόσπαστο τμήμα  
του 14χρονου σχεδιασμού για την εκπαίδευση.  
Εγγραφή των μαθητών στο  Δημοτικό και Νηπιαγωγείο χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  
Επιμόρφωση με έμφαση στις πραγματικές παιδαγωγικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
Πλήρη εργασιακά δικαιώματα και δωδεκάμηνη σύμβαση για τους αναπληρωτές. 
Γενναία αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Κατασκευή νέων διδακτηρίων. 
Αυξήσεις στους μισθούς ώστε για να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας. 
Ανατροπή των ορίων συνταξιοδότησης και του υπολογισμού των συντάξεων. 
Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του Χρέους, Ανατροπή των μνημονίων. 
 

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 

 Στηρίζουμε-ψηφίζουμε το ψηφοδέλτιο της Ε.Ρ.Α.  

Υποψήφιοι για το Δ.Σ. 

Δανόγλου Στέλιος Δημ. Σχολείο Πρίνου 

Καραπολίδου Αγγελική 25ο Νηπ/γείο  Καβάλας 

Λάζος Φώτης 9ο Δημ. Σχολείο Καβάλας 

Λαμπροπούλου Βασιλική Νηπ/γείο Ελευθερών 

Τσαβδαρίδης Ανέστης 1ο Δημ. Σχολείο Περάμου 

 


