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Οπγανικά κενά  και πλεονάζμαηα  ζηη δίνη ηηρ εθαπμογήρ ηυν  μνημονίυν 

 κςβέπνηζηρ – ΔΔ – ΓΝΣ – ΟΟΑ  
              Η πολιηική αςηή δεν ππέπει να πεπάζει με ηη δική μαρ ζςναίνεζη.  
 
Οι αιπεηοί και ηα μέλη ηυν ΠΤΓΔ να καηαγγείλοςν και να μην ςπογπάτοςν ηα 

κενά και ηα πλεονάζμαηα νομιμοποιώνηαρ ηην πολιηική ηηρ κςβέπνηζηρ. 
 
Ζ εγθύθιηνο γηα ηα νξγαληθά θελά θαη πιενλάζκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην 
2017 είλαη επζπγξακκηζκέλε ζε αθόκε πην πξνρσξεκέλν βαζκό κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
κλεκνλίσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη ε πνιηηηθή, πνπ επηβάιιεη ηνλ δεκνζηνλνκηθό θόθηε 
θαη ηηο απηόκαηεο πεξηθνπέο, ηελ πιήξε θηλεηηθόηεηα θαη επειημία ηνπ πξνζσπηθνύ, ην 
παξαπέξα ρηύπεκα ησλ κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ θαη ηεο λέαο γεληάο. 

1. Σν Τπ. Παηδείαο κε ηελ Τ.Α. γηα ηηο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ έβαιε ηέινο ζηηο δηθέο 
ηνπ ςεύηηθεο ππνζρέζεηο γηα 20.000 κόληκνπο δηνξηζκνύο, μεθαζαξίδνληαο πσο όρη 
κόλν γηα ην 2017 αιιά θαη κέρξη θαη ην 2019 δε ζα γίλεη θαλέλαο κόληκνο δηνξηζκόο 
εθπαηδεπηηθώλ γηα δεκνζηνλνκηθνύο ιόγνπο. 10 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ  ρσξίο κόληκνπο 
δηνξηζκνύο. 

2. Γύν ρξόληα ηώξα όινη νη λόκνη θαη νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ζηνρεύνπλ ζηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ θελώλ, ζηε δεκηνπξγία λέσλ “δεμακελώλ” πιενλαδόλησλ 
εθπαηδεπηηθώλ. Ζ εμνηθνλόκεζε θαη ν “εμνξζνινγηζκόο” ζηε δηαρείξηζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ  κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 3σξνπ ησλ ππεύζπλσλ 
εξγαζηεξίσλ, κείσζε εηδηθνηήησλ θαη ηνκέσλ ζηε ΣΔΔ, νη εγθύθιηνη γηα ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ γεληθήο παηδείαο, ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηα 
ΔΠΑΙ, θαζώο θαη νη θαηεπζύλζεηο θαη Ο.Π. ζηα ΓΔΙ, καζεηέο κε καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο/ΔΑΔ, ν ελδηάκεζνο ραξαθηεξηζκόο παξαθνινπζνύλησλ ησλ ΔΠΑΙ, νη 
εγθύθιηνη γηα ηα μελόγισζζα ηκήκαηα, ε αιιαγή σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, νη 
αιιαγέο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) ζα απνηππσζνύλ ζηνλ ππνινγηζκό 
ησλ νξγαληθώλ θελώλ θαη πιενλαζκάησλ. Ζ εγθύθιηνο είλαη απνιύησο ζαθήο: 
"ςγκεκπιμένα θα καηαγπαθεί: Ο απιθμόρ ηυν θοιηώνηυν μαθηηών ανά 
ηάξη και ηυν ημημάηυν ζε κάθε ζσολική μονάδα. Σα ημήμαηα καηά ηάξη 
καθώρ και ηα ημήμαηα καηεςθύνζευν ππέπει να λειηοςπγούν με απιθμό 
μαθηηών ενηόρ ηυν πποβλεπομένυν από ηη νομοθεζία οπίυν. Όπος αςηό 
δεν ζςμβαίνει, ο ςπολογιζμόρ θα ππέπει να γίνει με βάζη ηη διόπθυζη πος 
επιβάλλεηαι να γίνει καηά ηην έναπξη ηος πποζεσούρ ζσολικού έηοςρ".  Οη 
λένη εγθύθιηνη καδί κε ηα κλεκνληαθά κέηξα ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ Λ.Γ-
ΠΑΟΘ κε ηελ αύμεζε ηνπ σξαξίνπ, ην ζηνίβαγκα ησλ καζεηώλ ζε ηκήκαηα 27 ζπλ 
10% ζα εθηηλάμνπλ ηηο δεμακελέο ησλ νξγαληθά ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

3. Ο αληη-αζθαιηζηηθόο λόκνο Θαηξνύγθαινπ εγθισβίδεη ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνύο κε 
απνηέιεζκα λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη ζπληαμηνδνηήζεηο θαη κε πξόζρεκα ηελ 
απνρώξεζε 31/8 από ηελ ππεξεζία ησλ αηηνύλησλ ζπληαμηνδόηεζε δε δίλνληαη σο 
νξγαληθά θελά αθόκε θαη απηώλ ησλ ιίγσλ αηηήζεσλ, παξά κόλν  όζσλ ιήγεη 
απηνδίθαηα ε ζεηεία ηνπο.  



4. Γηα λα κε ηνικήζεη λα μεθύγεη θαλείο από ηελ πηζηή απνηύπσζε ηεο κλεκνληαθήο 

αληη-εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ εγθύθιην δηαηππώλεηαη ζαθώο απεηιή 

δηνηθεηηθήο θύξσζεο ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο! "Δπιζημαίνεηαι όηι ο μη 

ζυζηόρ έλεγσορ εμπίπηει ζηιρ διαηάξειρ ηος εδαθίος β ηηρ παπ. 1 ηος 

άπθπος 107 ηος ν. 3528/2007, όπυρ ιζσύει." 

5. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηνπο πίλαθεο πνπ ζα ζηαινύλ από ηηο ΓΓΔ ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο απνπζηάδεη ε ζηήιε «εθηίκεζε ΠΤΓΔ», ελώ πξόηαζε 

κπνξεί λα θάλεη κόλν ν Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο. Παξαθάκπηεηαη ε  πάγηα ζέζε 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο όηη νη πίλαθεο απηνί ζπκπιεξώλνληαη κε ηε ζύκθσλε 

γλώκε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη όρη απνθιεηζηηθά από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

6. Σν Τπνπξγείν, πξνζρεκαηηθά επηθαιείηαη ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκό ησλ 
κεηαζέζεσλ  ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηνρεύεη ζηελ απόξξηςε ρηιηάδσλ αηηήζεσλ 
κεηάζεζεο πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ειάρηζηεο κεηαζέζεηο ηεο πεξζηλήο ρξνληάο 
νδεγεί ζε απόγλσζε ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ παξακέλνπλ εγθισβηζκέλνη καθξηά 
από ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο γηα ρξόληα, ζα νδεγήζεη ζηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ην λέν 
ζηξαηό ησλ νξγαληθά ππεξάξηζκσλ, ζα απνκαθξύλεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηε 
δπλαηόηεηα απόθηεζεο νξγαληθήο ζηνπο ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο πνπ παξακέλνπλ γηα 
ρξόληα ζην απαξάδεθην θαζεζηώο εθβηαζκνύ ηεο δηάζεζεο ΠΤΓΔ. Πξνεηνηκάδεη ηνλ 
θόθηε γηα λέεο απνιύζεηο αλαπιεξσηώλ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά. Απηή ε εγθύθιηνο 
έξρεηαη ηε ζηηγκή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ιεειαηεκέλνη από ην ζύλνιν ησλ 
αληεξγαηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ παξζεί από ηηο πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο θαη από  
ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ θαη έλα λέν παθέην 3,7 δηο επξώ ζα θνξησζεί ζηηο 
πιάηεο ηνπ ιανύ κε ηε ζπκθσλία ηεο Κάιηαο  θαη επηζθξαγίδεη ηελ αέλαε ιεειαζία 
ησλ κλεκνλίσλ θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ θόθηε. 

7. Γίλεηαη πηα νθζαικνθαλέο, πσο ε θπβέξλεζε-Δ.Δ-ΓΛΣ-ΟΟΑ-ΔΒ αληηκεησπίδνπλ 
ηε Γεκόζηα Γσξεάλ Δθπαίδεπζε ζαλ “βαξίδη” πνπ πξέπεη λα απνηηλάμνπλ. Γη απηό 
ζέινπλ λα ηελ θνληύλνπλ, λα ηε ζπξξηθλώζνπλ, λα ηε θησρύλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν, 
λα ζπλζιίςνπλ ηε εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ 
καζεηώλ. 

 Η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ ηης τώρας να απαιηήζοσν από ηο Υποσργείο 
Παιδείας και ηα ΠΥΣΔΕ άμεζα ηην απόζσρζη ηης εγκσκλίοσ και ηην έκδοζη 
νέας ζηην οποία να αποησπώνονηαι ηα κενά με βάζη ηις πραγμαηικές ανάγκες 
ηων ζτολείων  και ηις προηάζεις ηων ΕΛΜΕ και ηης ΟΛΜΕάμεζα. 

 
Απαιηούμε: 

 20 καζεηέο ζην ηκήκα, 15 ζηηο θαηεπζύλζεηο θαη 10 καζεηέο αλά θαζεγεηή ζηα 
εξγαζηήξηα!  Θακηά ζπγρώλεπζε- θαηάξγεζε ζρνιείσλ θαη ηκεκάησλ. Αλαηξνπή 
ησλ Τ.Α. γηα ηε ζπγθξόηεζε ηκεκάησλ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ΔΠΑΙ, Ο.Π ζηα 
ΓΔΙ, μελόγισζζα ηκήκαηα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο/ΔΑΔ. Θαηάξγεζε ηεο ξύζκηζεο 
γηα ελδηάκεζν ραξαθηεξηζκό παξαθνινπζνύλησλ ζηα ΔΠΑΙ.  

 Δπαλαθνξά ηνπ δηδαθηηθνύ καο σξαξίνπ πνπ ίζρπε έσο ην 2013. 
 Όρη ζηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηηο ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο. Οξγαληθέο ζέζεηο γηα 

όινπο. 
 Πξαγκαηνπνίεζε όισλ ησλ κεηαζέζεσλ. 
 Κόληκνη καδηθνί δηνξηζκνί ηώξα. Όρη ζηελ ειαζηηθή εξγαζία. 

 
Αγυνιζηικέρ Παπεμβάζειρ ςζπειπώζειρ Κινήζειρ ΓΔ 

Δκπαιδεςηική Παπέμβαζη Α΄Ασαΐαρ  


