
 

 

 

 

Συναδζλφιςςεσ, -οι 

 Οι Γενικζσ Συνελεφςεισ των Συλλόγων πραγματοποιοφνται ςε μια περίοδο πολιτικϊν 

αλλαγϊν και ανατροπϊν που ςθματοδοτικθκαν με τθ νίκθ των δυνάμεων τθσ προόδου, τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ ςτισ εκνικζσ εκλογζσ ςτισ 4 του Οκτϊβρθ 2009. 

 Η ςυντριπτικι ιττα τθσ Νεοδεξιάσ παράταξθσ και τθσ Νεοφιλελεφκερθσ αντίλθψθσ για 

τθν κοινωνία, τθν οικονομία και τουσ κεςμοφσ, τθσ παράταξθσ που  εκτίναξε τα ελλείμματα ςε 

πρωτοφανι φψθ, που υπερχρζωςε τα νοικοκυριά και τθ χϊρα, που ακφρωςε τον αναπτυξιακό 

και κοινωνικό ρόλο του κράτουσ, που απαξίωςε τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και εμπορευματοποίθςε 

τα κοινωνικά αγακά, που άφθςε αςφδοτθ τθν αγορά, δικαίωςε τουσ αγϊνεσ του κλάδου και 

γενικότερα του δθμοςιοχπαλλθλικοφ και εργατικοφ κινιματοσ.  

 Η καταψιφιςθ τθσ Νεοδεξιάσ διακυβζρνθςθσ, τθσ πολιτικισ τθσ ςκλθρισ και 

μονόπλευρθσ λιτότθτασ , τθσ βίαιθσ αναδιανομισ του πλοφτου υπζρ των εχόντων και 

κατεχόντων, του παγϊματοσ των αποδοχϊν εργαηομζνων και των ςυνταξιοφχων και τθσ πλιρουσ 

ακζτθςθσ όλων των προεκλογικϊν δεςμεφςεων και υποςχζςεων, κατζδειξε ότι ο λαόσ μπορεί 

καμιά φορά να αργεί, αλλά δεν ξεχνά και τιμωρεί αυτοφσ που τον παραπλάνθςαν και του 

υφάρπαξαν τθν ψιφο του. 

 Η ΠΑΣΚ εκπ/κϊν Π.Ε. θ Παράταξθ των μεγάλων αγϊνων και των ιςτορικϊν 

κατακτιςεων, που αναβάκμιςαν τον κλάδο, με ςυλλογικι αυτοπεποίκθςθ και ενιςχυμζνθ 

αξιοπιςτία, με τθ διαχρονικι ςυνζπεια που τθ διακρίνει ςτθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων των 

εκπ/κϊν και γενικότερα του κόςμου τθσ εργαςίασ, κα ςυνεχίςει και ςτθ νζα πολιτικο-

ςυνδικαλιςτικι περίοδο να αναδεικνφει τα προβλιματα τθσ δθμόςιασ εκπ/ςθσ  και των 

εκπ/κϊν και με τθ ςυνεχι αγωνιςτικι παρουςία τθσ, τισ τεκμθριωμζνεσ  κζςεισ και προτάςεισ, 

κα προωκεί τα δίκαια αιτιματα του κλάδου και κα διεκδικεί τθν ικανοποίθςι τουσ. 

 

 

 



 

Αυτόσ είναι ο ρόλοσ μασ και κα τον υπθρετιςουμε ςτο ακζραιο. Η ιςτορικι μασ 

διαδρομι εγγυάται τθ μελλοντικι μασ πορεία και δράςθ, γιατί είμαςτε πεπειςμζνοι πωσ το ς. 

κ. είναι αναντικατάςτατοσ κεςμόσ προςταςίασ και προϊκθςθσ των ςυμφερόντων των 

εργαηομζνων.  

Η κζςθ μασ για το ρόλο και τθ δράςθ του ς. κ. είναι υπζρ τθσ ςφνκεςθσ των 

διαφορετικϊν απόψεων, τθσ διαλεκτικισ λειτουργίασ, τθσ ενότθτασ ςτθ δράςθ και των κετικϊν 

απαντιςεων ςτα αιτιματα των μελϊν του.  

Με βάςθ αυτζσ τισ αρχζσ και αξίεσ κα ςυνεχίςουμε να αγωνιηόμαςτε για μια δίκαιθ 

αναδιανομι του εκνικοφ ειςοδιματοσ υπζρ του κόςμου τθσ εργαςίασ, για δικαιότερο 

φορολογικό ςφςτθμα, για μια ανάπτυξθ με κοινωνικά χαρακτθριςτικά.  

Θα πρωτοςτατιςουμε για τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ κράτουσ, για τθν εξαςφάλιςθ 

των δθμόςιων αγακϊν τθσ παιδείασ τθσ υγείασ και τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ χωρίσ διακρίςεισ. 

 Θα είμαςτε πάντα ςτθν πρϊτθ γραμμι του αγϊνα για τθν ενίςχυςθ τθσ δθμόςιασ και 

δωρεάν εκπ/ςθσ, για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του δθμόςιου ςχολείου, του ςχολείου των ίςων 

ευκαιριϊν για όλα τα παιδιά του λαοφ μασ. 

Η ΠΑΣΚ εκπ/κϊν κα προαςπίςει τθν αξιοπρζπεια των εκπ/κϊν, κα διεκδικιςει τθν 

αποκατάςταςθ τθσ αξιοκρατίασ, τθσ ιςονομίασ και ιςοπολιτείασ, αρχζσ και αξίεσ του κράτουσ 

δικαίου που καταπατικθκαν από τθ διακυβζρνθςθ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ. 

Με ςυνζπεια, αποφαςιςτικότθτα, με ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ και επιχειριματα, 

εκφράηοντασ τθ ςυλλογικι ςυνείδθςθ του κλάδου, κα απαιτιςει από τθ νζα κυβζρνθςθ τθν 

ικανοποίθςθ όλων των δίκαιων αιτθμάτων του κλάδου. 

Θεωροφμε ότι οι προγραμματικζσ δθλϊςεισ και δεςμεφςεισ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ, για 

άμεςθ χρθματοδότθςθ τθσ δθμόςιασ εκπ/ςθσ με 1 δισ ευρϊ ςτον προχπολογιςμό του 2010 και 

5% του Α.Ε.Π. για τθν Παιδεία  ςυν 2% για τθν ζρευνα, για κατάργθςθ τθσ ωρομιςκίασ και 

κακιζρωςθ τθσ δίχρονθσ προςχολικισ αγωγισ, αποτελοφν κετικι απάντθςθ ςτο κυρίαρχο 

αίτθμα του κλάδου για αναβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ Παιδείασ και των λειτουργϊν τθσ. 

Προςδοκοφμε πωσ οι εξαγγελίεσ και οι δεςμεφςεισ κα υλοποιθκοφν ςτο ακζραιο γιατί ςε 

διαφορετικι περίπτωςθ ο δρόμοσ του αγϊνα κα είναι μονόδρομοσ για μασ. Το 2006 με το 

μεγαλειϊδθ αγϊνα των 6 εβδομάδων αποδείξαμε ότι μποροφμε. Το ίδιο και με μεγαλφτερθ 

ακόμθ ζνταςθ κα κάνουμε και ςτο μζλλον εάν και όποτε χρειαςτεί. 

Η ΠΑΣΚ εκπ/κϊν μαηί με όλουσ τουσ εκπ/κοφσ που αγωνιοφν και αγωνίηονται για το 

παρόν και το μζλλον του Δθμόςιου ςχολείου διεκδικεί: 

 



ΌΌλλοοιι  μμααζζίί  γγιιαα  ττηη  μμίίκκηη  ττωωμμ  δδυυμμάάμμεεωωμμ  ττηηςς  εελλππίίδδααςς  κκααιι  ττηηςς  ππρροοοοππττιικκήήςς..  

ΑΑγγώώμμααςς  γγιιαα  μμιιαα  ΔΔίίκκααιιηη  ΚΚοοιιμμωωμμίίαα  μμεε  ΣΣυυμμοοχχήή  κκααιι  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη..  

ΑΑγγώώμμααςς  γγιιαα  ίίσσεεςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  σσττηη  μμόόρρφφωωσσηη  κκααιι  σσττηη  δδοουυλλεειιάά..  

ΗΗ  μμίίκκηη  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΚΚ  εείίμμααιι  κκααιι  δδιικκήή  σσοουυ  μμίίκκηη!!  

  

ΑΑππόό  ττηημμ  ΠΠΑΑΣΣΚΚ  ΠΠΕΕ  

1. Αφξθςθ των δαπανϊν για τθν παιδεία ςτο 5% του Α.Ε.Π. 

2. Γενναία αφξθςθ των αποδοχϊν μασ, ϊςτε να ηοφμε με αξιοπρζπεια από το μιςκό μασ 

και μόνο (1400 ευρϊ κακαρά ςτο νεοδιόριςτο και αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ 1 προσ 2). 

3. Στακερι και μόνιμθ εργαςία για όλουσ, κατάργθςθ τθσ ωρομιςκίασ. 

4. Δίχρονθ υποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι. 

5. Δίκαιο ςφςτθμα αμοιβϊν ςτο δθμόςιο (Νζο Ενιαίο Μιςκολόγιο). 

6. Δίκαιο φορολογικό ςφςτθμα. 

7. Ενίςχυςθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα του Αςφαλιςτικοφ – Συνταξιοδοτικοφ 

ςυςτιματοσ. Άμεςθ χρθματοδότθςθ του Ταμείου Πρόνοιασ και του Ο.Π.Α.Δ. 

8. Κατάργθςθ όλων των αντιαςφαλιςτικϊν Νόμων (καμία αφξθςθ των ορίων 

θλικίασ). 

9. Πλιρθ ςφνταξθ των εκπαιδευτικϊν ςτα 30 ζτθ, με 30/30. 

10. Αποδζςμευςθ τθσ 35ετίασ από όρια θλικία. 

11. Κατοχφρωςθ του διδακτικοφ ωραρίου των Νθπιαγωγϊν – Ενιαία 

αντιμετϊπιςθ του διδακτικοφ ωραρίου όλων των εκπαιδευτικϊν τθσ Γενικισ 

Εκπαίδευςθσ. 

12. Μείωςθ τθσ αναλογίασ μακθτϊν ανά τμιμα ςτο 1:20. 

13. Στιριξθ και ενίςχυςθ του Ολοιμερου Σχολείου. 

14. Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, ςφμφωνα με τισ μορφωτικζσ ανάγκεσ 

των μακθτϊν, τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθν ολόπλευρθ γνϊςθ. 

15. Όχι ςτθν αξιολόγθςθ – χειραγϊγθςθ. 

 

 


