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ΘΕΜΑ: Ο ςχεδιαςμόσ του Υπουργεύου Παιδεύασ για την «αναδιϊρθρωςη» τησ
δημόςιασ εκπαύδευςησ και η απϊντηςη του Κλϊδου
Δύο, ςχεδόν, μόνεσ ϋχουν περϊςει από την «ημιεθιμοτυπικό» (όπωσ ο
ύδιοσ ο Υπουργόσ τη χαρακτόριςε) ςυνϊντηςη τον εκπαιδευτικών ομοςπονδιών
με τη νϋα πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ. Οι «θεματικϋσ»
ςυναντόςεισ όπου θα ςυζητούνταν αναλυτικϊ τα τερϊςτια προβλόματα τησ
εκπαύδευςησ που ανακούνωςε τότε ο νϋοσ Υπουργόσ (με ϊμεςη ϋναρξη εύχε πει)
δεν ϊρχιςαν, φυςικϊ, ποτϋ. Αντύθετα, το Υπουργεύο Παιδεύασ ςυνεχύζει να
υλοποιεύ τισ όδη ειλημμϋνεσ αποφϊςεισ τησ κυβϋρνηςησ για την Παιδεύα και τη
ριζικό αναδιϊρθρωςη τησ δομόσ του Δημόςιου Σχολεύου.
Η γενύκευςη του νϋου ενιαύου τύπου Ολοόμερου Δημοτικού Σχολεύου και
Νηπιαγωγεύου που ϋχει όδη οδηγόςει ςε απόλυςη χιλιϊδων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και ςε ςχεδιαςμούσ για ςυρρύκνωςη και οργανικών θϋςεων,
προχωρϊ δύχωσ η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ να λαμβϊνει υπόψη
την πλόρη αντύθεςη του Κλϊδου που εκδηλώθηκε με ςειρϊ κινητοποιόςεων
(ακόμη και ςε νομικό επύπεδο με αιτόςεισ ακύρωςόσ τουσ ςτο ΣτΕ - εκ των
οπούων αυτό τησ προςχολικόσ αγωγόσ «μυςτηριωδώσ» δεν εκδικϊςτηκε ςτισ
13/1/2017 όπωσ όταν προγραμματιςμϋνο).
Η αξιολόγηςη των εκπαιδευτικών και η αυτοαξιολόγηςη των ςχολικών
μονϊδων δρομολογούνται (όπωσ δόλωςε ο Υπουργόσ Παιδεύασ αν και καμύα
ςυζότηςη δεν ϋγινε επ’ αυτών) δρομολογούνται όπωσ και το ςύνολο των
νομοθετικών ρυθμύςεων, με βϊςη τα πορύςματα του Εθνικού διαλόγου
(αυτονομύα τησ Σχολικόσ Μονϊδασ, ριζικϋσ αλλαγϋσ ςτα αναλυτικϊ
προγρϊμματα και αλλαγϋσ ςτισ υπηρεςιακϋσ μεταβολϋσ και ςτα Π. Δ. 50 και
100).
Ταυτόχρονα, αν και ςτην ςυνϊντηςη γνωριμύασ με τα Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και
τησ Ο.Λ.Μ.Ε., ο κ. Γαβρόγλου, ςαφϋςτατα εύπε ότι οι 20.000 διοριςμού για τουσ
οπούουσ μιλούςε η προηγούμενη πολιτικό ηγεςύα δεν πρόκειται να γύνουν για

να προχωρόςει, ςτη ςυνϋχεια, ακόμη πιο πϋρα και να ξεκαθαρύςει ότι τα όποια
κονδύλια για διοριςμούσ ςυνδϋονται ϊμεςα με την εφαρμογό τησ αξιολόγηςησ,
προςφϊτωσ «θυμόθηκε» το διαγωνιςμό του ΑΣΕΠ και μϊλιςτα εντόσ του 2017,
αν και όλοι γνωρύζουμε ότι μόνιμοι διοριςμού δεν πρόκειται να γύνουν, αφού
πϋρα από την «απαγόρευςη» μϋχρι το τϋλοσ του 2017 η πολιτικό που ακολουθεύ
η κυβϋρνηςη εύναι η πιςτό εφαρμογό των μνημονιακών πολιτικών τησ
αδιοριςτύασ και τησ ελαςτικόσ εργαςύασ και τησ ςυρρύκνωςησ των οργανικών
θϋςεων ενώ η ςυζότηςη για τον τρόπο πρόςληψησ ϋχει ωσ ςκοπό να
δημιουργόςεισ τεχνητϋσ αντιπαραθϋςεισ ςε τμόματα του κλϊδου. Στο ύδιο
πλαύςιο, παρϊ το θετικό ςτοιχεύο τησ ϋναρξησ τησ ςυζότηςησ για την
αναμοριοδότηςη των ςχολικών μονϊδων κϊτι που εύναι αποτϋλεςμα τησ
πύεςησ τησ Δ.Ο.Ε. ςτην επιτροπό υπηρεςιακών μεταβολών του Υπουργεύου, η
όλη ςυζότηςη ϋντεχνα αποκρύπτει την ουςύα, ότι δηλαδό με την
ακολουθούμενη πολιτικό δεν θα υπϊρχει καμύα δυνατότητα για την
πραγματοπούηςη τησ όποιασ μετϊθεςησ (ιδιαύτερα βόρεια τησ Αττικόσ).
Ιδιαύτερο προβληματιςμό προκαλεύ και η δημοςιοπούηςη ςε αυτό το
χρονικό ςημεύο τησ ϋκθεςησ του Σ.Ε.Δ.Δ. (η οπούα υπϊρχει από την ϊνοιξη του
2016) ςύμφωνα με την οπούα οι «υποχρεωτικϋσ» μετατϊξεισ των εκπαιδευτικών
που πραγματοποιόθηκαν το 2013 από τη Β/θμια ςτην Α/θμια εκπαύδευςη, όταν
παρϊνομεσ και με την οπούα το Σ.Ε.Δ.Δ. ειςηγεύται την ανϊκληςό τουσ. Η ϋκθεςη
δεν κϊνει τύποτε ϊλλο από το να επιβεβαιώςει τα όςα, μϊταια, ϋλεγε τότε η
Δ.Ο.Ε. μόνο που το πρϊττει ϋπειτα από 3 και πλϋον χρόνια και αντύ να ϋρχεται
να αποκαταςτόςει τισ, τότε, αδικύεσ, δημιουργεύ νϋεσ. Πόςο τυχαύο μπορεύ να
θεωρηθεύ το γεγονόσ τησ δημοςιοπούηςησ τησ ϋκθεςησ ςε χρόνο που η
απόδοςη οργανικών θϋςεων θα ϋπρεπε να ϋχει όδη γύνει;
Εύναι ςαφϋσ ότι η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ δεν ϋχει
λϊβει υπόψη του τα αιτόματα του εκπαιδευτικού κινόματοσ. Το μόνο που
επιδιώκει εύναι η ςυναύνεςη των εκπαιδευτικών και τησ κοινωνύασ ςτισ
αντιεκπαιδευτικϋσ τησ πολιτικϋσ, για την προώθηςη των επιλογών τησ
κυβϋρνηςησ με "μεταρρυθμύςεισ" που υλοποιούν δεςμεύςεισ του 3ου
μνημονύου και κατευθύνςεισ του ΟΟΣΑ. Η κατεύθυνςη για «ορθολογικό»
διαχεύριςη υλικών και ανθρώπινων πόρων εύναι επύςημη κυβερνητικό πολιτικό
και μεταφρϊζεται ςε λειτουργύα των ςχολεύων ςε καθεςτώσ οικονομικόσ
αςφυξύασ, με μεύωςη προςωπικού και εργαςιακό ευελιξύα, ϋνταςη των
εκπαιδευτικών ανιςοτότων, υποβϊθμιςη των μορφωτικών δικαιωμϊτων των
μαθητών, κακοπληρωμϋνουσ, εξαντλημϋνουσ και τρομοκρατημϋνουσ
εκπαιδευτικούσ.
Όλα τα παραπϊνω γύνονται εν μϋςω των «διαπραγματεύςεων» τησ
κυβϋρνηςησ με τουσ «θεςμούσ» για νϋα ςκληρϊ αντιλαώκϊ μϋτρα, για «κόφτη»
διαρκεύασ και μετϊ το 2018, για πρωτογενό πλεονϊςματα τησ τϊξησ του 3,5%

που θα ςημαύνει ακόμα μεγαλύτερη αφαύμαξη του όδη πενιχρού ειςοδόματοσ
των εργαζομϋνων.
Σε αυτόν την κρύςιμη κατϊςταςη για τη δημόςια εκπαύδευςη και τουσ
εργαζόμενουσ ςυνολικϊ επιβϊλλεται η διαμόρφωςη ενόσ πανεκπαιδευτικού
ςυντονιςμού καθώσ κι ενόσ διευρυμϋνου μετώπου για την προςταςύα των
κοινωνικών αγαθών, για τισ ανϊγκεσ και τα δικαιώματα των εργαζομϋνων και
των ανϋργων και την ανατροπό των αντιεκπαιδευτικών και μνημονιακών
πολιτικών με ϋμφαςη, από την πλευρϊ μασ, ςτη Δημόςια Δωρεϊν Παιδεύα.
Οι εκπαιδευτικού τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ υπεραςπιζόμαςτε το
δημόςιο ςχολεύο με αγώνα για την ποιοτικό του αναβϊθμιςη, χωρύσ
αποκλειςμούσ και διακρύςεισ για τουσ μαθητϋσ και με ςταθερό και μόνιμη
εργαςύα για τουσ εκπαιδευτικούσ.
Το Δ. Σ. τησ Δ. Ο. Ε. καλεύ ς’ αυτό τη φϊςη τουσ Συλλόγουσ
Εκπαιδευτικών να ορύςουν Γενικϋσ Συνελεύςεισ μϋςα ςτον Φεβρουϊριο όπου θα
ςυζητηθούν όλα τα παραπϊνω και θα οργανωθεύ η πϊλη και ο αγώνασ του
κλϊδου για τη ςυνϋχεια, με βαςικϋσ αιχμϋσ:

Τη ςυμμετοχό ςε δρϊςεισ που θα οργανωθούν με την ανακούνωςη από
την πλευρϊ τησ κυβϋρνηςησ τησ μεςοπρόθεςμησ ϋκθεςησ του ΟΟΣΑ για την
εκπαύδευςη ςτο πρώτο δεκαόμερο του Φεβρουαρύου και των μϋτρων τησ
δεύτερησ αξιολόγηςησ που θα αποφαςιςτούν ςτο Eurogroup.

Δρϊςεισ ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ και ςτισ Περιφερειακϋσ
Διευθύνςεισ από τουσ κατϊ τόπουσ ςυλλόγουσ για τα θϋματα των κενών, του
ολοόμερου, τησ ςύτιςησ κλπ.

Πρωτοβουλύεσ ςτόριξησ των ςχολεύων εκεύνων που θα υποδεχθούν
προςφυγόπουλα το επόμενο διϊςτημα, ενϊντια ςτο ρατςιςμό και την
ξενοφοβύα, ενϊντια ςτισ φαςιςτικϋσ επιθϋςεισ που δϋχονται το τελευταύο
διϊςτημα εκπαιδευτικού και γονεύσ.

