
ψηφίζουµε Π Α Σ Κ

ΠΑΣΚ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ∆.Ε.

Ριζοσπαστικά
Αξιόπιστα

Κινηµατικά

 1. Αθανασόπουλος Κυριάκος ΠΕ04, 4ου ΓΕΛ Ζωγράφου

 2. Ακριώτης Στυλιανός ΠΕ09, 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας

 3. Αλεβυζάκης Γιώργος ΠΕ09, Εσπ. ΓΕΛ Ορεστιάδας

 4. Ανδρεάκος Κων/νος ΠΕ04, Γ/σιο Αρφαρών

 5. Αντωνάκης Ηλίας ΠΕ03, ΓΕΛ Κονταριώτισσας

 6. Αντωνιάδης Κώστας ΠΕ02, 2ο Γ/σιο Καβάλας

 7. Αποστολακούδης Στέργιος ΠΕ18, 2ο ΕΠΑΛ Αλεξ/πολης

 8. Αραστάρη Νικολέττα ΠΕ06, 3ο ΓΕΛ Φλώρινας

 9. Βένδρας Γεώργιος ΠΕ04, ΓΕΛ Καράτουλα

 10. Γαλούνης Νικόλαος ΠΕ11, ΓΕΛ Γαβαλούς

 11. Γιαννακάκος Βασίλειος ΠΕ03, 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου

 12. Γιώτης Αλέξανδρος ΠΕ04, 2ο ΓΕΛ Σπάρτης

 13. Γκαγκάλης Μιχάλης ΠΕ11, 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας

 14. Γυµνόπουλος Παύλος ΠΕ03, 1ο ΕΠΑΛ Κοζάνης

 15. ∆ηµακόπουλος ∆ηµήτρης ΠΕ01, 3ο Γ/σιο Πάτρας

 16. ∆ηµητράκης Θανάσης ΠΕ17, 1ο ΕΠΑΛ Ευδήλου

 17. ∆ήµου Σάββας ΠΕ17, 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας

 18. Ευθυµίου ∆ιονύσιος ΠΕ11, Γ/σιο Σύρου

 19. Ζαφειρίου Νικόλαος ΠΕ02, Μουσικό Μυτιλήνης

 20. Ζαχαράκης Μιχαήλ ΠΕ09, 1ο ΓΕΛ Ρεθύµνου

 21. Θεοχάρης Βασίλης ΠΕ03, ΓΕΛ Σοφάδων

 22. Καζάκος Σωτήριος ΠΕ01, ΓΕΛ Καλαµπακίου

 23. Καλογερόπουλος Νικόλαος ΠΕ19, 5ο ΓΕΛ Κορυδαλλού

 24. Καραγεώργος Θεόδωρος ΠΕ09, 2ο ΓΕΛ Γρεβενών

 25. Καρακατσάνης Σιδέρης ΠΕ02, 2ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

 26. Κάρτσακας Απόστολος ΠΕ01, 2ο ΓΕΛ Ζακύνθου

 27. Κλώπας Φώτης ΠΕ18, 3ο ΕΠΑΛ Χαρανδρίου

 28. Κοκαλίδης Σταύρος ΠΕ03, 1ο ΓΕΛ Ρόδου

 29. Κώτσικας ∆ηµήτριος ΠΕ11, 2ο ΓΕΛ Υµηττού

 30. Λαγός Γεώργιος ΠΕ03, 38ο Γ/σιο Αθήνας

 31. Λεονάρδος Αναστάσιος ΠΕ04, 2ο ΓΕΛ Κιάτου

 32. Λουζιώτης Βασίλης ΠΕ03, 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας

 33. Μαγλουσίδης Σάββας ΠΕ05, 2ο Γ/σιο Άρτας

 34. Μακρόπουλος Αθανάσιος ΠΕ03, 1ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας

 35. Μίχας Μιχάλης ΠΕ20, 47ο Γ/σιο Αθήνας

 36. Μονίαρος Ευθύµιος ΠΕ03, 3ο ΓΕΛ Χίου

 37. Μπάρδας Αθανάσιος ΠΕ11, 6ο ΓΕΛ Λάρισας

 38. Μπαρµπούνης Κων/νος ΠΕ11, 3ο ΕΠΑΛ Λαµίας

 39. Μπερκέτης Νικόλαος ΠΕ03, 2ο ΕΠΑΛ Υµηττού

 40. Νικηφόρος ∆ηµήτριος ΠΕ02, 4ο ΓΕΛ Γαλατσίου

 41. Παναγιωτίδης Αριστείδης ΠΕ17, ΕΠΑΣ Νάουσας

 42. Παπαγεωργίου Παναγιώτης ΠΕ01, Γ/σιο Λιδωρικίου

 43. Παπαδαντωνάκης Ανδρέας ΠΕ02, 1ο ΓΕΛ Παλλήνης

 44. Παπαδόπουλος Αναστάσιος ΠΕ03, Γ/σιο Ν. Τριγλίας

 45. Παπαευαγγέλου Χαρίλαος ΠΕ19, 2ο Γ/σιο Κισσάµου

 46. Πηλιγκός Παναγιώτης ΠΕ11, 1ο Γ/σιο Κω

 47. Πολατίδης Αντώνιος ΠΕ04, 4ο Γ/σιο Ξάνθης

 48. Ραΐσης Ευάγγελος ΠΕ03, 3ο ΓΕΛ Νίκαιας

 49. Ρεΐζης Γεώργιος ΠΕ09, ΓΕΛ Σητείας

 50. Ράπτης Μιχαήλ ΠΕ04, ΓΕΛ Ανατολής Ιωαν.

 51. Ροζής Βασίλειος ΠΕ02, 1ο ΓΕΛ Τρίπολης

 52. Ρούβαλης Σωτήριος ΠΕ20, Μουσικό Τρικάλων

 53. Σαββόπουλος Αθανάσιος ΠΕ17, 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας

 54. Σακαλίδης Θεόφιλος ΠΕ03, Γ/σιο Καλλιθέας Ελασσ.

 55. Σαµαντάς Χρίστος ΠΕ04, 2ο ΓΕΛ Έδεσσας

 56. Σεχόπουλος Συµεών ΠΕ03, 1ο ΕΠΑΛ Ταύρου

 57. Σκορδίλης Γεώργιος ΠΕ03, Γ/σιο Ερυθρέας

 58. Σπύρου Αθηνά ΠΕ03, 1ο Γ/σιο Άνω Τούµπας

 59. Σταθιάς Γεώργιος ΠΕ04, 3ο ΓΕΛ Ιλίου

 60. Σταµέλος Ιωάννης ΠΕ03, ΓΕΛ Αγ. Βαρβάρας

 61. Σώµος Στυλιανός ΠΕ01, 8ο Γ/σιο Περιστερίου

 62. Τάτσης ∆ηµήτριος ΠΕ18, 1ο ΕΠΑΛ Άρτας

 63. Τζάνης Βασίλειος ΠΕ03, ΕΠΑΛ Ηγουµενίτσας

 64. Τζούµα Αλεξάνδρα ΠΕ05, Γ/σιο Φαιάκων

 65. Τουλής Αθανάσιος ΠΕ11, 2ο ΓΕΛ Σερρών

 66. Τριανταφύλλου Νίκος ΠΕ19, ΓΕΛ Σάµου

 67. Τσέρκης Κωνσταντίνος ΠΕ04, 2ο Γ/σιο Γιαννιτσών

 68. Τσιφλίκα ∆έσποινα ΠΕ13, 20ο ΓΕΛ Αθήνας

 69. Φουτάκογλου Στράτος ΠΕ09, ΓΕΛ Νάξου

 70. Φραγκούλης Γεώργιος ΠΕ03, 1ο ΕΠΑΛ Πρέβεζας

 71. Χαραλαµπίδης Γεώργιος ΠΕ02, 2ο ΓΕΛ Κοµοτηνής

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΣΚ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ∆.Ε.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣ∆Ε

Ψήφος στην ΠΑΣΚ - ∆ύναµη στον κλάδο

 στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές
 στις περικοπές δαπανών για την παιδεία
 στην οικονοµική αφαίµαξη των εργαζόµενων
 στην κατεδάφιση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών
 κατακτήσεών µας

 για τη διασφάλιση και τη διεύρυνση των εργασιακών δικαιωµάτων µας
 για τη στήριξη και αναβάθµιση της δηµόσιας εκπ/σης και του εκπ/κού 
 για διαφάνεια, αντικειµενικότητα και αξιοκρατία

 την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που την προκάλεσαν

λέµε ΟΧΙ

αγωνιζόµαστε

απαιτούµε



Η χρηµατοπιστωτική-οικονοµική κρίση, που ξεκίνησε το 2008, συνεχίζει να απειλεί, σήµερα ιδιαίτερα, τους αδύνατους 
κρίκους του συστήµατος, όπως η Ελλάδα, και ουσιαστικά να καθορίζει τις εξελίξεις στο οικονοµικό, στο πολιτικό και στο 
κοινωνικό επίπεδο. 

Οι οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες αναπαράγονται και διευρύνονται συνεχώς, επειδή για την υπέρβαση της 
καπιταλιστικής κρίσης εφαρµόζονται πολιτικές διαχείρισής της! Τα κοινωνικά δικαιώµατα και ο δηµόσιος τοµέας είναι διαρκώς 
στο στόχαστρο νεοφιλελεύθερων πολιτικών και κατεδαφίζονται. Η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, καλπάζει. Οι ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις διογκώνονται. Νέες µορφές φτώχειας εµφανίζονται. Τα δηµόσια ελλείµµατα, που µετατρέπονται σε 
ελλείµµατα κοινωνικής πολιτικής, µεγεθύνονται. Οικονοµίες και κράτη απειλούνται µε πτώχευση.

Ζούµε κυριολεκτικά σε µια νέα εποχή

Απευθυνόµαστε σε όλες και όλους σας, ανεξάρτητα από 
Παρατάξεις, γιατί τα προβλήµατα είναι κοινά. Η ανάγκη για ενότητα 
και κοινή δράση είναι σήµερα πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. 
Μόνο έτσι θα κατοχυρώσουµε τις κατακτήσεις µας και θα µπορέσουµε 
να διεκδικήσουµε µε επιτυχία την επίλυση των προβληµάτων µας.

Η µαζική συµµετοχή µας στις εκλογές της 3ης Νοεµβρίου αποτελεί 
στάση ευθύνης, συµβάλλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση των 
εξελίξεων στα εκπαιδευτικά ζητήµατα και εκφράζει την απαίτησή µας 
για διαφάνεια, αξιοκρατία και δικαιοσύνη στην εκπαίδευση

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,

Τα  δ ι κ α ι ώ µ α τ ά  µ α ς  ε ί ν α ι  α δ ι α π ρ α γ µ ά τ ε υ τ α

Είµαστε ασυµβίβαστοι
            στις διεκδικήσεις µας...

Η Παράταξή µας, µε τις ολοκληρωµένες θέσεις και προτάσεις, την αγωνιστική παράδοση και στάση της, µε τη συνέπεια, τη 
γνώση και την πείρα της, συνέβαλε αποφασιστικά στην ουσιαστική ενίσχυση του θεσµού και γενικότερα στη διαµόρφωση της 
θετικής εικόνας των Υπηρεσιακών Συµβουλίων. 

Σήµερα αγωνιζόµαστε για την προαγωγή της ισονοµίας και της ίσης µεταχείρισης των συναδέλφων, για την περαιτέρω 
αναβάθµιση του θεσµού, για την ενίσχυση, διεύρυνση και εδραίωση των δηµοκρατικών θεσµών στην εκπαίδευση

Οι θέσεις και οι προτάσεις της ΠΑΣΚ για τα υπηρεσιακά συµβούλια

Για την αντιµετώπιση της πρωτόγνωρης, µεταπολεµικά, οικονοµικής κρίσης, που πήρε εκρηκτικές 
διαστάσεις εξαιτίας της εγκληµατικής πολιτικής της Ν∆, η κυβέρνηση εφαρµόζει σκληρά, µονοµερή και 
άδικα µέτρα για τους εργαζόµενους. Μέτρα αναποτελεσµατικά, που προοιωνίζονται νέα επαχθέστερα. Η 

δραµατική περικοπή εισοδηµάτων, οι  αυξήσεις στην έµµεση φορολογία, οι ριζικές ανατροπές για τους 
εργαζόµενους στο συνταξιοδοτικό και στο ασφαλιστικό είναι µόνο µερικά από τα µέτρα αυτά, που, 

αναπόφευκτα, θα βαθύνουν την ύφεση και θα εκτοξεύσουν την ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη. Με δύο λόγια, 
την κρίση καλούνται να την πληρώσουν αυτοί που δεν ευθύνονται, ενώ οι υπεύθυνοι κερδίζουν ακόµα 

περισσότερα! Απαιτούνται ΤΩΡΑ γενναίες διορθωτικές κινήσεις για την αναδιανοµή του πλούτου και 
αναπτυξιακά µέτρα άµεσης και έµµεσης απόδοσης.

Η οικονοµική κρίση και τα µέτρα της κυβέρνησης ...αλλά δε µηδενίζουµε, γιατί υπάρχουν και τα θετικά

Αρχές λειτουργίας των αιρετών της ΠΑΣΚ

Πολιτική λιτότητας και στην παιδεία
Αγώνας για να πληρώσουν

την κρίση οι υπεύθυνοι
Στο χώρο της εκπαίδευσης οι διορισµοί µειώθηκαν 
δραστικά. Νέες εκπαιδευτικές άδειες δε χορηγήθηκαν 
παρά µόνο σε υποτρόφους, ενώ η ετήσιας διάρκειας 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών παραµένει ζητούµενο. 
Οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών δεν 
επαρκούν πλέον για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων µας και τα προγράµµατα 
σχολικής στέγης καθυστερούν. Οι θεσµοί της 
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης,  που απευθύνονται στα 
ασθενέστερα στρώµατα, δεν προχωρούν. Η 
υποχρηµατοδότηση  της εκπαίδευσης υπονοµεύει την 
ανάπτυξη και το δικαίωµα της νέας γενιάς για ισότιµη 
πρόσβαση στη γνώση και την αξιοπρεπή επαγγελµατική 
προοπτική. Κι όµως σε περιόδους κρίσεων, όπως η 
σηµερινή, η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης µπορεί να 
αποτελέσει ισχυρά ανταποδοτική επένδυση!

Η ΠΑΣΚ έγκαιρα και ορθά, όπως αποδείχθηκε, ανέλυσε 
το ζήτηµα και έθεσε το σωστό πλαίσιο (Γενάρης 2010) 
για µια αποτελεσµατική απάντηση και παρέµβαση από 
την πλευρά όλων των εργαζόµενων επισηµαίνοντας 
ότι, στην παρούσα συγκυρία, η δράση δε µπορεί να 
εξαντλείται στα στενά εθνικά όρια. Η ενότητα όλων των 
δυνάµεων και ο συντονισµός του κοινού αγώνα ενάντια 
στις αντιλαϊκές πολιτικές είναι κορυφαία επιλογή µας. 
Στόχος µας η ανατροπή αυτών των πολιτικών και ο 
ανασχεδιασµός τους, στο επίπεδο της Ε.Ε. και όχι µόνο, 
µε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Σε 
αυτό το πλαίσιο σας καλούµε να συνεχίσουµε τον 
αγώνα!

 Επαναφορά, επιτέλους, στα ΥΣ των αρµοδιοτήτων για τους  
 διορισµούς, τις κάθε είδους αποσπάσεις,  την επιλογή και  
 τοποθέτηση αναπληρωτών κ.ά.
 Οι ενστάσεις να εξετάζονται, σε δεύτερο βαθµό, από  
 διαφορετικά ΥΣ. 
 Βελτίωση του συστήµατος επιλογής των στελεχών, κυρίως  
 ως προς τη µοριοδότηση των διάφορων κριτηρίων και την  
 εσωτερική τους σχέση, µε βάση και  την εµπειρία από την  
 πρώτη εφαρµογή του νόµου. 
 Ο συνολικός αριθµός των µονάδων από τη διαδικασία  
 της συνέντευξης να είναι ένα µικρό ποσοστό των  
 µετρήσιµων µονάδων (σταθερών µορίων).
 Ίδρυση και λειτουργία Σχολής Στελεχών Εκπ/σης.  
 Λειτουργική βελτίωση της διοικητικής δοµής και ενίσχυση  
 του ρόλου των Περιφερειακών ∆/νσεων Εκπ/σης, µε  
 περαιτέρω αύξηση των αρµοδιοτήτων των ΑΠΥΣ∆Ε.
 Οι Περιφερειακοί ∆/ντές να επιλέγονται, όπως και τα  
 υπόλοιπα στελέχη, από ειδικό Συµβούλιο Επιλογής. Αν  
 παραµείνουν µετακλητοί, να µη συµµετέχουν στα  ΑΠΥΣ∆Ε  
 ως πρόεδροι ή µέλη.
 Ο διορισµός και η τοποθέτηση των νεοδιόριστων σε  
 περιοχές να γίνεται µε σύµφωνη γνώµη του ΚΥΣ∆Ε.

 Μείωση του χρόνου παραµονής των νεοδιόριστων στην  
 περιοχή του πρώτου διορισµού.
 Βελτίωση του Π∆ για τις µεταθέσεις, ύστερα από διάλογο µε  
 τον οργανωµένο κλάδο.
 Άµεση επίλυση του προβλήµατος των υπεραριθµιών, µε  
 βάση τις προτάσεις του κλάδου.
 Καθιέρωση συστήµατος αποσπάσεων, µε σαφή και  
 αντικειµενικά κριτήρια (µοριοδότηση).
 Οι εκπ/κοί που είναι σύζυγοι εκπ/κών να αποσπώνται κατά  
 προτεραιότητα στην περιοχή όπου υπηρετούν οι σύζυγοί τους. 
 Τοποθέτηση υποδιευθυντών σε όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως  
 αριθµού τµηµάτων.
 Χορήγηση εκπ/κών αδειών σε όλους τους συναδέλφους που  
 έχουν τις απαιτούµενες από το νόµο προϋποθέσεις.
 Θεσµοθέτηση µειωµένου ωραρίου για τους πολύτεκνους και  
 τους εκπ/κούς που οι ίδιοι ή τα παιδιά τους έχουν αναπηρία  
 πάνω από 67% ή αντιµετωπίζουν αποδεδειγµένα σοβαρά  
 προβλήµατα υγείας.
 Άµεση κάλυψη όλων των κενών διοικητικού και βοηθητικού  
 προσωπικού.

Αναµφισβήτητα τον τελευταίο χρόνο ικανοποιήθηκαν ορισµένα από τα πάγια αιτήµατά µας:
 Άλλαξε ο τρόπος υπολογισµού των οργανικών κενών, µε επαναφορά της αρµοδιότητας στο ΚΥΣ∆Ε και τα ΠΥΣ∆Ε. 

 Ψηφίστηκε νέος νόµος για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, µε τον οποίο  γίνονται θετικά βήµατα προς την  κατεύθυνση  
 της αντικειµενικότητας. 

 Βελτιώθηκε ο τρόπος συγκρότησης των συµβουλίων επιλογής στελεχών. 

 Θεσπίστηκε το πιστοποιητικό διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας για τα στελέχη της εκπ/σης. 

 Η επιλογή των υποδιευθυντών γίνεται πλέον από τους συλλόγους των διδασκόντων 

 Αυξήθηκαν οι αρµοδιότητες των ΑΠΥΣ∆Ε

 Αντιµετωπίστηκε µε πιο δίκαιο τρόπο το θέµα των απολυόµενων από την ιδιωτική εκπαίδευση

 Καταργήθηκε ο απαράδεκτος τρόπος µοριοδότησης των αποσπώµενων σε υπηρεσίες και σε φορείς του υπουργείου παιδείας

 Θεσπίστηκαν κανόνες, ίδιοι για όλους, σε σχέση µε τη θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης 

 Καταργήθηκαν κάποιες από τις ειδικές ρυθµίσεις για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι οποίες λειτουργούσαν σε βάρος των  
 υπόλοιπων συναδέλφων

 Λειτουργούν πάντα µε γνώµονα τις αποφάσεις του κλάδου

 Συνεργάζονται στενά µε το σ.κ. και λογοδοτούν µόνο στους συνάδελφους και στον οργανωµένο κλάδο 

 Βρίσκονται συνεχώς δίπλα στο συνάδελφο, αναδεικνύουν τα προβλήµατά του και προτείνουν τρόπους αντιµετώπισής τους

 Επιβάλλουν, µε τη συνεχή παρουσία, τις γνώσεις και το κύρος τους, τη νοµιµότητα και τη διαφάνεια στις αποφάσεις των Υ. Σ.

 Προασπίζουν την αξιοπρέπεια και τα συµφέροντα των συναδέλφων από τον αυταρχισµό και τις άδικες και βλαπτικές γι’ αυτούς  
 αποφάσεις (αυθαιρεσίες) της διοίκησης 

 Απορρίπτουν λογικές ενσωµάτωσης στη διοίκηση ή χρησιµοποίησης του θεσµού για τη συγκρότηση προσωπικών µηχανισµών, την  
 ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων  κλπ.

απαιτούµε

Η ψήφος στην ΠΑΣΚ Καθηγητών ∆Ε είναι ψήφος στον αγώνα που 
πρέπει να δώσουµε όλοι µαζί για:
 Πραγµατική αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης και του  
 εκπαιδευτικού
 Αξιοπρεπείς µισθούς και εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα
 Αξιόπιστους και αποτελεσµατικούς εκπαιδευτικούς θεσµούς
 Επίλυση των προβληµάτων όλων των συναδέλφων, χωρίς  
 διαµεσολαβήσεις και παρεµβάσεις που οδηγούν σε εξαρτήσεις

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Στις 3 Νοεµβρίου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΚΥΣ∆Ε, 
ΑΠΥΣ∆Ε και ΠΥΣ∆Ε). 

Οι εκλογές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία, γιατί πραγµατοποιούνται σε µια περίοδο που η χώρα µας
βρίσκεται στη δίνη µιας πολύπλευρης κρίσης.


