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ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ – ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ! 

 ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! 

Δευτέρα 15 Γενάρη: 24ωρη απεργία 
Η κυβέρνηση συνεχίζοντας την πολιτική των μνημονίων κατέθεσε στη Βουλή την Τρίτη 9 Γενάρη, 

νομοσχέδιο 600 σελίδων με όλα τα προαπαιτούμενα για την τρίτη αξιολόγηση και απ’ ότι φαίνεται, η ψήφιση 

θα γίνει με διαδικασίες – εξπρές την επόμενη Δευτέρα 15 Γενάρη. Ανάμεσά στα μέτρα, είναι και το χτύπημα 

του δικαιώματος κήρυξης απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία. Επαναφέρεται για ψήφιση η απαράδεκτη 

τροπολογία Αχτσιόγλου για τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, για το οποίο τόσοι αγώνες 

και θυσίες έχουν γίνει από τους εργαζόμενους σε όλον τον κόσμο. 

Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά την Παιδεία: φέρνει το 

υποχρεωτικό 30ωρο, νέες συγχωνεύσεις σχολείων, προώθηση της αξιολόγησης και ανοίγει το 

δρόμο για τον αποχαρακτηρισμό της ώρας της σίτισης ως διδακτικής. 

 Η επιβολή του υποχρεωτικού 30ωρου, συνδέεται αναπόφευκτα με την τροποποίηση  της αντίστοιχης 

διατύπωσης του ν.1566/85 (που αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός «... παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις 

εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει 

ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου…»). Το απόσπασμα του νομοσχεδίου που έχει 

κατατεθεί, περιγράφει ένα ασφυκτικό πλαίσιο ανατιθέμενου «έργου» για τον εκπαιδευτικό. Μεταξύ 

άλλων περιγράφεται ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία 

με δομές υποστήριξης το εκπαιδευτικού έργου, η ανάθεση διοικητικού έργου και η επίβλεψη 

σχολικών γευμάτων. Είναι φανερό ότι το υποχρεωτικό 30ωρο, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την 

αύξηση και του διδακτικού ωραρίου. Στοχεύει δε στη διαμόρφωση κατάλληλου, αυταρχικότερου 

εργασιακού περιβάλλοντος για την προώθηση της αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. 

 Ιδιαίτερα, με την ανάθεση στον εκπαιδευτικό της επίβλεψης των σχολικών γευμάτων –στα 

πλαίσια του 30ωρου-η κυβέρνηση επιλέγει να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε τραπεζοκόμους. 

Αυτή η διάταξη, ανοίγει σαφώς το δρόμο για τον αποχαρακτηρισμό της ώρας της σίτισης ως 

διδακτικής. Ενδεικτικά, μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τα τμήματα ολοήμερου που λειτουργούν την ώρα 

της σίτισης σήμερα είναι 2539. Αντιστοιχούν σε 12.695 ώρες σίτισης την εβδομάδα. Το σύνολο αυτών των 

ωρών, αν διαιρεθεί με το 24 που είναι το διδακτικό ωράριο ενός αναπληρωτή, αντιστοιχεί σε 529 θέσεις 

εργασίας. Οι θέσεις εργασίας αυτές θα χαθούν.  

 Σε αυτά τα δεδομένα πρέπει να προσθέσουμε και την απώλεια θέσεων εργασίας λόγων των 

επικείμενων συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Αντιλαμβανόμαστε, ότι μερικές ακόμα χιλιάδες 

αναπληρωτών θα μείνουν άνεργοι την επόμενη σχολική χρονιά.  

 Την άμεση δρομολόγηση της αξιολόγησης μέσω της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

και της αξιολόγησης των στελεχών με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ. Η αξιολόγηση στελεχών και 

αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων εντός του 2018 – ξαναφέρνει όλο το σχέδιο που το εκπαιδευτικό 

κίνημα δεν επέτρεψε να εφαρμοστεί το 2014. Είναι φανερό ότι προχωρούν σταθερά στην υλοποίηση των 

προτάσεων του ΟΟΣΑ (Φλεβάρης 2017) και της Κομισιόν (Νοέμβρης 2017) για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου. Όλα αυτά αποτελούν τα πρώτα για την επιβολή όλων των οδηγιών του ΟΟΣΑ μέχρι τον 

Απρίλιο του 2018. 

 Σ΄ αυτά να προσθέσουμε τις δηλώσεις του Υπ. Παιδείας στη ΔΟΕ  για εφαρμογή από του χρόνου 

της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε 205 περιοχές αλλά με ελεύθερη επιλογή του γονέα για 

το αν το παιδί του θα πάει στο δημόσιο νηπιαγωγείο ή στον ιδιωτικό ή δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό! Θα 

ανοίξει έτσι τη λειτουργία μέρους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να παρέχεται από δομές εκτός εκπαίδευσης 

-στους Δήμους- την ώρα που η ΚΕΔΕ ζητάει να πάρει στην ευθύνη της όλες τις δομές εκπαίδευσης της ΠΕ.  

Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου: 

http://syllogospensmyrnis.weebly.com/
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 Προβλέπεται στο σχέδιο νόμου δραστική περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων για τρίτεκνους και 

πολύτεκνους.  

 Η λαϊκή περιουσία, κινδυνεύει να χαθεί, με τη γενίκευση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και 

την έλλειψη κάθε προστατευτικού μέτρου ακόμη και για την πρώτη κατοικία. Η πρόσφατη ψήφιση από την 

κυβέρνηση της τροπολογίας για θέσπιση ως αδικήματος της ακύρωσης από μέλη του κινήματος 

κατά των πλειστηριασμών της αρπαγής λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, επιδιώκει να καταστείλει κάθε 

αντίσταση, να εκφοβίσει το κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς και να υπηρετήσει με τον πιο αυταρχικό 

τρόπο τον στόχο της αρπαγής της λαϊκής περιουσίας. 

Η σημερινή Κυβέρνηση, πέρα από το τρίτο μνημόνιο, που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2015 (Ν. 

4336/2015), ψήφισε στη Βουλή τον περασμένο Μάιο, και νέα μέτρα που φτωχοποιούν ακόμη 

περισσότερο τους εργαζομένους.  

 Όπως προβλέπει ο Ν. 4442/2017, θα γίνει μείωση του αφορολόγητου, από τα 9.545 ευρώ που 

είναι σήμερα στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως. Οι δανειστές 

απαιτούν εφαρμογή από το 2019.   

 Όπως προβλέπει ο Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), θα γίνει περικοπή στις κύριες και 

επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, γιατί από 1/1/2019 

καταργείται η προσωπική διαφορά των παλιών συνταξιούχων.  

 Μια ακόμα αύξηση της φορολογίας, μέσω της κατάργησης του 1,5% έκπτωσης φόρου, καθώς 

και αυξήσεις στις εισφορές για τον ΕΟΠΥΥ. 

Και όλα αυτά, στο όνομα δήθεν της εξόδου από τα μνημόνια το καλοκαίρι, όταν ξέρουμε ότι η κυβέρνηση έχει 

υπογράψει για δημοσιονομικά πλεονάσματα μέχρι το 2023 επιτροπεία μέχρι το 2060! 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε να κηρύξει 3ωρη Στάση Εργασίας 12:00 με λήξη του 

ωραρίου και συγκέντρωση στις 12:30μμ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς και πορεία προς τη 

Βουλή, τη Δευτέρα 15 Γενάρη, ημέρα ψήφισης των μέτρων.  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμώντας την ανάγκη της ευρείας και δυναμικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις 

κινητοποιήσεις που έχει αποφασίσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά την ημέρα ψήφισης των μέτρων της τρίτης 

αξιολόγησης από τη Βουλή, αποφάσισε την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας επιπλέον της στάσης εργασίας 

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Επομένως, η Δευτέρα 15 Γενάρη, είναι 24ωρη απεργία. 

 Ενημερώνουμε επίσης τους συναδέλφους, ότι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε την 

πραγματοποίηση κύκλου έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων από 15/1/2018 μέχρι και 2/2/2018 όπου θα 

ληφθούν αποφάσεις για τον προγραμματισμό της δράσης της Ομοσπονδίας στο επόμενο, κρίσιμο, 

χρονικό διάστημα. Η εισήγηση του ΔΣ της ΔΟΕ θα σταλεί τις επόμενες ημέρες και άμεσα θα οριστεί η 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. 

Απέναντι στην αντιλαϊκή/αντιεκπαιδευτική πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ΟΟΣΑ, πρέπει να 

οργανώσουμε το κίνημα και τους αγώνες, με όρους ανατροπής των νέων και παλιών μνημονιακών 

μέτρων και όχι απλώς με όρους διαμαρτυρίας.  

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε συνεχή αγωνιστική επαγρύπνηση. 

Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια και την απεργιακή κινητοποίηση της Δευτέρας 15 Γενάρη. 

Προετοιμαζόμαστε για  μακροχρόνιο αγώνα διαρκείας. 

Αυτή η πολιτική δεν έχει τέλος. 

Δε θα σταματήσει αν δεν τη σταματήσουμε! 

 


