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                                                                                    32ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο ΠΟΣΥΠ 
                                                                                          Αθήνα 26,27 & 28 Απριλίου 2017 

                        

                                                                                ΠΡΟΣ: Υπουργό ΥΠΠΕΘ κ. Κ. Γαβρόγλου 
                                                                                             Γ. Γραμματέα ΥΠΠΕΘ  κ. Ι. Παντή 
                                                                                             Υπουργό Δ/κής Αν/σης κ. Ο. Γεροβασίλη 
                                                                                             ΑΔΕΔΥ 
                                                                                             Μέλη μας – Πρωτοβάθμια Σωματεία 

 

4ο ΨΗΦΙΣΜΑ  - ΑΠΟΦΑΣΗ 32ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΥΠ 
(Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας) 

Το 32ο Συνέδριο της ΠΟΣΥΠ αποφάσισε ομόφωνα  και διεκδικεί: 

1. ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 
 

2. ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ! Ενωμένοι 
αγωνιζόμαστε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική και μπορούμε να 
νικήσουμε. 
 

3. Κάλυψη των απωλειών στις αποδοχές από την εφαρμογή των μνημονίων. 
Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις ώστε όλοι να έχουν αποδοχές 
ικανές να ζουν με αξιοπρέπεια. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 
Παροχή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους 
υπαλλήλους που το δικαιούνται. 
 

4. Κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων με μόνιμους υπαλλήλους. Όχι στην 
κάλυψη πάγιων αναγκών με συνεχείς αποσπάσεις και διαθέσεις 
εκπαιδευτικών. Σταθερή και μόνιμη εργασία με δικαιώματα η μόνη 
εργασιακή σχέση παντού. Μαζικές προσλήψεις εργαζομένων στο δημόσιο. 
Όχι σε κάθε μορφής ελαστική εργασία (οκτάμηνα κοινωφελή, ωρομίσθιοι, 
συμβασιούχοι, εργολαβικοί, κ.α.) ή απλήρωτη δουλειά (μαθητεία, πρακτική 
άσκηση). Κατάργηση των νόμων που τις προβλέπουν.  
 

5. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να  συμμετέχουν στην 
απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης του ν.4369/16 σε όλα τα 
επίπεδα που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η Ομοσπονδία μας με την από 
23/3/2017 απόφασή της και να συγκεντρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης 
ασυμπλήρωτα με ευθύνη των πρωτοβάθμιων Συλλόγων μελών της ΠΟΣΥΠ. 
Όχι στην αξιολόγηση και την στοχοθεσία που δημιουργεί προϋποθέσεις 
αρνητικών εξελίξεων για τους υπαλλήλους. Όχι στην επιβεβλημένη 
κινητικότητα και κατάργηση του Ν. 4440. 



 
6. Απαιτούμε οργανισμούς για το Υπουργείο Παιδείας που θα εξασφαλίζουν 

τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ΚΥ, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, 
καθώς και σ’ όλους τους εποπτευόμενους φορείς του. Και όταν λέμε 
δικαιώματα εννοούμε: 
 Αμετάθετο  
 Πλήρη και ξεκάθαρο προσδιορισμό των οργανικών θέσεων. Καμιά 

μετακίνηση υπαλλήλου ή αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης  
χωρίς τη δική του συμφωνία 
 

7. ΟΧΙ στις φοροεπιδρομές στα ήδη μειωμένα εισοδήματά μας. 
 

8. ΟΧΙ στην καταβαράθρωση του ασφαλιστικού μας συστήματος 
 

9. Ελεύθερη συνδικαλιστική και πολιτική δράση των εργαζομένων στους χώρους 
δουλειάς. Όχι στον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος. Όχι στις 
επεμβάσεις κράτους, εργοδοσίας και δικαστηρίων στη λειτουργία των 
συνδικάτων.  

 

10. Όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους. Καμιά συμμετοχή 
της Ελλάδας. Έξω οι βάσεις. Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους 
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ. Αλληλεγγύη στους 
αγωνιζόμενους λαούς της περιοχής. 

 

 


