
 

 

         
Θέμα: Πραγματοποίηςη έκτακτων Γενικών Συνελεύςεων από  22-1-2018 έωσ 8-2-2018 

    Ση Δευτϋρα 15 Ιανουαρύου 2018, η κυβϋρνηςη Τ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. ψόφιςε τον Ν. 4512, 

όπου περιλαμβϊνονται προαπαιτούμενα μϋτρα τησ τρύτησ αξιολόγηςησ, όπωσ το 

χτύπημα του δικαιώματοσ ςτην απεργύα  και η επϋκταςη του μϋτρου των 

ηλεκτρονικών πλειςτηριαςμών και για χρϋη προσ το Δημόςιο (εφορύα και 

αςφαλιςτικϊ ταμεύα από 500 ευρώ). 

     Με τη ςυνδρομό του κόμματοσ τησ αξιωματικόσ αντιπολύτευςησ και την ανοχό των 

κοινοβουλευτικών ομϊδων τησ ΔΗ.Τ. και του Ποταμιού που ψόφιςαν ‘‘παρών’’,  

ψηφύςτηκαν τα ϊρθρα 245, που αφορϊ ςτην υποχρεωτικό παραμονό των 

εκπαιδευτικών ςτο ςχολεύο και 246, που αφορϊ ςτα κριτόρια και ςτο 

χρονοδιϊγραμμα των επερχόμενων  ςυγχωνεύςεων ςχολικών μονϊδων.  

     Όςο κι αν η κυβϋρνηςη ιςχυρύζεται ότι τα μϋτρα που ψηφύςτηκαν δεν αλλϊζουν 

τύποτα από όςα ρυθμύζουν (!!!) δεν πεύθει κανϋναν. Πρόκειται για κομμϊτια του 

Συμπληρωματικού Μνημονίου για την Παιδεία.  

    Πρόκειται για επιχείρηςη επιβολήσ τησ υποχρεωτικήσ 30ωρησ παραμονήσ των 

εκπαιδευτικών ςτο ςχολείο, τόςο με τον χαρακτηριςμό ωσ πρόςθετησ απαςχόληςησ 

τησ επύβλεψησ των ςχολικών γευμϊτων (με ανοικτό το ενδεχόμενο του 

αποχαρακτηριςμού τησ 1ησ ώρασ του Ολοόμερου Προγρϊμματοσ ωσ διδακτικόσ, κατϊ 

την οπούα γύνεται και η ςύτιςη των μαθητών του Ολοόμερου) όςο και με την αύξηςη 

των «ενδεικτικών» περιπτώςεων υποχρεωτικόσ παραμονόσ. 

    Πρόκειται για επιβολή με ςταθερά βήματα τησ αξιολόγηςησ -  χειραγώγηςησ (εύναι 

ακόμα ςε ιςχύ το νομοθετικό πλαύςιο για την αξιολόγηςη χειραγώγηςη με το Π.Δ.152 
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και το ϊρθρο 32 του Ν.3848/2010 παρϊ τισ περύ του αντιθϋτου διαβεβαιώςεισ των 

κυβερνητικών παραγόντων). 

   Πρόκειται για κύμα νέων ςυγχωνεύςεων που θα οδηγόςουν, ςε ςυνδυαςμό με όλο 

το πλϋγμα των ρυθμύςεων, ςε μηδενικϋσ ανϊγκεσ διοριςμών και επιβολό ενόσ 

αυταρχικού πλαιςύου λειτουργύασ των ςχολεύων. 

     το αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα αναμϋνεται η κατϊθεςη ςειρϊσ 

νομοθετικών ρυθμύςεων που θα αλλϊζουν το τοπύο ςτην εκπαύδευςη με: 

1. Σισ δυςμενεύσ αλλαγϋσ ςτισ υποςτηρικτικϋσ δομϋσ (υπαρκτόσ κύνδυνοσ μεύωςησ 

προςωπικού με ότι αυτό ςυνεπϊγεται για το παρεχόμενο υποςτηρικτικό ϋργο), 

2. την καθιϋρωςη τησ αξιολόγηςησ των ςτελεχών εκπαύδευςησ και τησ 

αυτοαξιολόγηςησ των ςχολικών μονϊδων μϋςα ςτο θεςμικό πλαύςιο τησ 

αξιολόγηςησ - χειραγώγηςησ,   

3. τισ αλλαγϋσ ςτον τρόπο επιλογόσ των ςτελεχών τησ εκπαύδευςησ κ.α. 

    ε ςχϋςη, τϋλοσ, με τη θεςμοθϋτηςη τησ 2χρονησ δημόςιασ, δωρεϊν υποχρεωτικόσ 

προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ ςτο δημόςιο νηπιαγωγεύο, για την οπούα ϋχει 

δεςμευτεύ το Τπουργεύο Παιδεύασ, τα πϊντα εύναι υπό αύρεςη όςο ςυνεχύζει να 

υπϊρχει ο κύνδυνοσ για τη λειτουργύα παρϊλληλων δομών ςε νηπιαγωγεύα και 

παιδικούσ ςταθμούσ ενώ ταυτόχρονα δρομολογούνται δυςμενεύσ εξελύξεισ ςτον 

χώρο των τμημϊτων του πανεπιςτημύου Δυτικόσ Αττικόσ που δημιουργούν κλύμα 

ςύγχυςησ ςε ςχϋςη με τουσ ςχεδιαςμούσ για το μϋλλον τησ προςχολικόσ αγωγόσ και 

εκπαύδευςησ.  

        Όλα τα παραπϊνω δεν εύναι ξεκομμϋνα από την τραγικό κατϊςταςη που βιώνει η 

κοινωνύα εδώ και επτϊ χρόνια υπό το ζυγό των εφαρμοζόμενων μνημονιακών 

πολιτικών τησ ςκληρόσ λιτότητασ τα οπούα θα ενταθούν περιςςότερο εν όψει τησ 

ολοκλόρωςησ τησ τϋταρτησ αξιολόγηςησ. Πολιτικϋσ που ϋχουν δημιουργόςει 

εκρηκτικό κατϊςταςη ςτην κοινωνύα καθώσ και ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ με 

μειωμϋνεσ δαπϊνεσ για την παιδεύα, μηδενικούσ διοριςμούσ εκπαιδευτικών, 

μιςθολογικό εξαθλύωςη, χειροτϋρευςη του εργαςιακού καθεςτώτοσ, δραματικό 

αύξηςη των ορύων ηλικύασ ςυνταξιοδότηςησ, υποβϊθμιςη του δημόςιου ςχολεύου με 

τη διϊλυςη του ολοόμερου, την αύξηςη (επύ τησ ουςύασ) του αριθμού των μαθητών 

ανϊ τμόμα (μϋςω των 3μελών επιτροπών εγγραφών) και του διδακτικού ωραρύου 

(βλϋπε νηπιαγωγεύο).  

         Αναμϋνεται, επύςησ, η τελικό ϋκθεςη του Ο.Ο..Α. με όλεσ τισ αναδιαρθρώςεισ για 

την εκπαύδευςη που όδη περιλαμβϊνονται και ςτισ ενδιϊμεςεσ εκθϋςεισ (αυτονομύα 

ςχολικών μονϊδων, αξιολόγηςη, περικοπϋσ κλπ) ενώ ϋχει όδη ανακοινωθεύ η 

πρόταςη του Ι.Ε.Π. για την παιδαγωγικό και διδακτικό επϊρκεια που μασ βρύςκει 



αντύθετουσ αφού αμφιςβητεύ τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των εκπαιδευτικών και 

ειςϊγει το θεςμό του μϋντορα και τησ αξιολόγηςησ του νεοδιόριςτου. 

     Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμά πωσ επιβάλλεται η αντίςταςη του κλάδου ςε όλα τα 

παραπάνω μέτρα αλλά και ςυνολικά ςτισ ςυνεχιζόμενεσ πολιτικέσ ςυρρίκνωςησ και 

υποβάθμιςησ τησ δημόςιασ εκπαίδευςησ. Επιβϊλλεται η οργϊνωςη αποτελεςματικών 

αγώνων για την ανϊδειξη και των αιτημϊτων για μαζικούσ διοριςμούσ, αυξόςεισ ςε 

μιςθούσ, ςυντϊξεισ, δαπϊνεσ για την παιδεύα. 

    Λαμβϊνοντασ υπόψη την υφιςτϊμενη κατϊςταςη και τισ δυςούωνεσ εξελύξεισ ςτον 

χώρο τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ, καλούμε τουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. να 

πραγματοποιόςουν έκτακτεσ Γενικέσ Συνελεύςεισ από 22 Ιανουαρίου έωσ 8 

Φεβρουαρίου 2018 όπου θα εκτιμηθούν όλα τα δεδομϋνα και θα καταλόξουν ςτην 

αγωνιςτικό πρόταςη (ςυγκεντρώςεισ, ςυλλαλητόρια, παραςτϊςεισ διαμαρτυρύασ, 

ςτϊςεισ εργαςύασ ειδικϊ για την 1η ώρα του ολοόμερου προγρϊμματοσ, απεργιακϋσ 

κινητοποιόςεισ) που θα υιοθετόςουν και θα προτεύνουν ςτην Ολομέλεια των 

προέδρων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 ςτην Αθήνα.  

Ωσ Δ.. ειςηγούμαςτε: 

 24ωρη απεργιακό κινητοπούηςη για όλα τα παραπϊνω μεγϊλα ζητόματα τησ 

εκπαύδευςησ. Επιδύωξη να υπϊρξει η μεγαλύτερη δυνατό πανεκπαιδευτικό 

κινητοπούηςη με προοπτικό κλιμϊκωςησ ςε 48ωρη απεργύα (ϋπειτα από αποφϊςεισ 

Γ..) βϊςει των εξελύξεων, με ςτόχο την πύεςη για αποτροπό τησ προώθηςησ των 

ςχεδιαζόμενων αντιεκπαιδευτικών μϋτρων.  

 υλλαλητόριο την Σετϊρτη 21 Υεβρουαρύου 2018, πρώτη ημϋρα καθολικόσ εφαρμογόσ 

των ηλεκτρονικών πλειςτηριαςμών. 

 Ο κλϊδοσ, αλλϊ και ςυνολικϊ οι εργαζόμενοι ςτο Δημόςιο, ϋδωςαν με επιτυχύα τον 

αγώνα ενϊντια ςτην αξιολόγηςη – χειραγώγηςη ςτο πρόςφατο παρελθόν. τον ύδιο 

δρόμο καλούμαςτε να ςυνεχύςουμε και ςόμερα, κηρύςςοντασ απεργύα – αποχό ςε 

κϊθε περύπτωςη που η κυβϋρνηςη επιχειρόςει να προωθόςει την αξιολόγηςη – 

χειραγώγηςη. 

 Ακυρώνουμε κϊθε προςπϊθεια για επιβολό τησ υποχρεωτικόσ 30ωρησ παραμονόσ με 

βϊςη και την απόφαςη τησ ΔΟΕ για τα εργαςιακϊ δικαιώματα η οπούα ϊμεςα θα 

επικαιροποιηθεύ. Κανϋνασ ςύλλογοσ διδαςκόντων και κανϋνασ διευθυντόσ δεν πρϋπει 

να αλλϊξει την πρακτικό των αναθϋςεων καθηκόντων και να προςτρϋξει να επιβϊλει 

την παραμονό των ςυναδϋλφων με επιπλϋον καθόκοντα. 

 Τλοποιώντασ την από 16-11-2017 απόφαςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε., η οπούα ςυνεχύζει να 

ιςχύει και μετϊ την ψόφιςη του ϊρθρου 245 του Ν.  4512/2018, καλούμε όλουσ τουσ 

ςυναδϋλφουσ να μην αναλαμβϊνουν ςε καμύα περύπτωςη το ϋργο του ποιοτικού 



ελϋγχου των γευμϊτων. Η μόνη εμπλοκό τουσ μπορεύ να αφορϊ μόνο ςτην 

καταμϋτρηςη του αριθμού των παραδιδόμενων γευμϊτων. Αυτό θα πρϋπει να 

καταγρϊψουν οι ςύλλογοι διδαςκόντων ςε πρακτικό τουσ. Επύςησ, υλοποιώντασ την 

από 9/10/2017 απόφαςη του Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. θα πρϋπει να ϋχουν ςυντϊξει και πρακτικό 

με το οπούο, εξ αιτύασ τησ ςειρϊσ των προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν οι ςχολικϋσ 

μονϊδεσ, αποφαςύζουν τα γεύματα των μαθητών που δεν παραμϋνουν ςτο ολοόμερο 

να τουσ δύνονται κατϊ την αποχώρηςό τουσ ώςτε να τα πϊρουν ςτο ςπύτι τουσ. 

 


