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Κυβζρνθςθ, μνθμονιακό τόξο και ΟΟΑ: Σθμαδεφουν το μζλλον τθσ Εκπαίδευςθσ για να ανατρζψουν 

πλιρωσ το εργαςιακό παρόν αδιορίςτων, αναπλθρωτϊν και μονίμων, με ςτόχο να φτωχφνουν κι άλλο 

τουσ μακθτζσ! Ν’ ανατρζψουμε το ςχεδιαςμό για το προςοντολόγιο και να επιβάλουμε διοριςμοφσ τϊρα 

όλων των αναπλθρωτϊν, μείωςθ των μακθτϊν ςτα τμμιματα κι άμεςθ αναπλιρωςθ των μιςκϊν.  Να μθν 

επιτρζψουμε οφτε τθν ουςιαςτικι κατάργθςθ τθσ Γϋ Λυκείου. 

 Η κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κλείνει τον κφκλο τθσ με μία βακιά αντιδραςτικι τομι ςτρατθγικοφ 

χαρακτιρα για τθν Εκπαίδευςθ.Τθν περίοδο αυτι, και με τθν αναμονι των νζων περιφερειακϊν 

δευκυντϊν εκπ/ςθσ, άρχιςαν να ενεργοποιοφνται τα νζα μζτρα ςτα ΕΠΑΛ (δικεν ςφμβουλοι) και γίνονται 

τα πρϊτα βιματα των ΠΕΚΕ (ζγινε αρχικι ςυνάντθςθ με δ/ντζσ ςχολείων τζλοσ Δεκζμβρθ). Και ςτα δφο 

μζτρα, με δικεν εκπαιδευτικό προφίλ, κρφβεται αφξθςθ του εργαςιακοφ χρόνου χωρίσ αμοιβι και χωρίσ 

απαλλαγι από διδακτικά κακικοντα.   

Με το ςχζδιο νόμου με τίτλο «Σφςτημα διοριςμοφ εκπαιδευτικών τησ πρωτοβάθμιασ και 

δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ» θ Κυβζρνθςθ επιχειρεί ν’ αλλάξει όλο το τοπίο τθσ Παιδείασ ςε 

Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, αλλά και Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Άγνωςτο είναι πάντωσ αν φζρει 

ςφντομα ζτερο ν/ςχ με παραλλαγζσ τόςο του «Εκνικό απολυτιριου» (ΓΑΠ 1996) και μζρουσ των 

εξωςχολικϊν εξετάςεων του «Κάτσε καλά Γεράσιμε» (1999-2000). Αυτζσ οι προσ το παρόν εξαγγελίεσ 

πάνε χζρι χζρι και τθν ουςιαςτικι κατάργθςθ τθσ Γϋ Λυκείου ωσ τάξθσ γνϊςθσ, ζςτω και με προβλιματα. 

Εφαρμόηει γι’ αυτιν το «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι»!   

Σο Νομοςχζδιο είναι μια τεράςτια παγίδα εναντίον όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 

Αν δεν μειωκεί ο αρικμόσ ςτα τμιματα, επανζλκει το διδακτικό ωράριο ςτο 2013 κι οι 

διδακτικζσ ϊρεσ που κόπθκαν, αλλά και δεν δοκοφν οι αξιοπρεπείσ ςυντάξεισ ςτα εξιντα 

με τριάντα χρόνια εργαςίασ το πολφ, τότε οι διοριςμοί ι δεν κα γίνουν κακόλου ι κα είναι 

ελάχιςτοι λόγω και του δθμογραφικοφ μνθμονιακοφ προβλιματοσ. 

θμείο 1ο: Φζρνει τα πάνω κάτω ςτουσ Πίνακεσ των Αναπλθρωτϊν – Συμβαςιοφχων τθσ Εκπαίδευςθσ 

δθμιουργϊντασ νζουσ πίνακεσ κατάταξθσ ειςάγοντασ αξιολόγθςθ με ςκλθρά, «ιδιωτικοοικονομικά» και 

«προςοντολογικά» κριτιρια που κατατάςςει όλουσ τουσ αδιόριςτουσ ςε νζουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ. 

Αυτό κα οδθγιςει ϊςτε πολλοί από τουσ αναπλθρωτζσ που εργάςκθκαν επί χρόνια ςε δυςμενείσ 

ςυνκικεσ να απολυκοφν οριςτικά.   



θμείο 2ο: Η νζα Γαβρόγλεια ςκλθρι, τιμωρθτικι αξιολόγθςθ, αν επικρατιςει ςτουσ αναπλθρωτζσ, κα 

εφαρμοςτεί και ςτουσ μόνιμουσ ς’ επόμενθ φάςθ. Στόχοσ είναι ν’ αλλάξει το εργαςιακό προφίλ των 

εκπαιδευτικϊν και το δθμόςιο ςχολείο ςυνολικά. Ποιοσ μπορεί να πιςτεφει ότι όλοι οι νεοδιοριηόμενοι 

από τοφδε και ςτο εξισ κα αξιολογοφνται και κα τοποκετοφνται ςε αξιολογικό πίνακα ανάλογα και 

κυρίαρχα με τα τυπικά προςόντα τουσ, ενϊ οι ιδθ διοριςμζνοι κα μζνουν ςτο απυρόβλθτο; Υπθρεςιακζσ 

μεταβολζσ, μιςκόσ και απολφςεισ είναι το μζλλον. 

θμείο 3ο: Με το προςοντολόγιο, αλλά και τθ ςυηιτθςθ που ζχει ανοίξει για τθν ειςαγωγι ςτα 

Πανεπιςτιμια, θ κυβζρνθςθ εμπορευματοποιεί ακόμα περιςςότερο τισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ. Αυτι θ 

λογικι βζβαια δζνει με τθ λογικι του «αυτόνομου» ςχολείου που κα ζχει εξειδικευμζνα χαρακτθριςτικά 

με βάςθ τθ κζςθ του ςτο χάρτθ και τισ δυνατότθτεσ για ςτιριξθ από Διμουσ, ςπόνςορεσ και γονείσ, με 

βάςθ τθν κατθγοριοποίθςι του. 

 Όλα αυτά ςε μια κακθμερινότθτα που ςυνεχϊσ κα αλλάηει με βάςθ τα νομοςχζδια που 

ζχουν ιδθ ψθφιςτεί. Με τισ πρόςκετεσ εγκυκλίουσ που ετοιμάηει θ κυβζρνθςθ για 

εφαρμογι de facto του 30ωρου, τθν επιβαρυντικι δικεν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ, τθ 

μετατροπι των κακθγθτϊν ςε ςυμβοφλουσ ςτα ΕΠΑΛ, κακϊσ και τθ νζα εγκφκλιο για 

Σφςταςθ ομάδων εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν/τριϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

Α/κμιασ καιΒ/κμιασ Εκπαίδευςθσ το τοπίο ετοιμάηεται εκρθκτικό. Μάλιςτα γίνεται και 

αθδιαςτικό, αφοφ για τουσ εκπαιδευτικοφσ δεν προβλζπεται αναπλιρωςθ απολεςκζντων 

μιςκϊν, οφτε αφξθςθ με πρϊτα τα δϊρα χωρίσ μεγάλουσ αγϊνεσ... 

Η Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ καλεί: 

- Όλοι/εσ να ςυμμετάςχουμε ςτθ ςυγκζντρωςθ μνιμθσ και τιμισ για τον Νίκο 

Τεμπονζρα, που οργανϊνεται από ΟΛΜΕ-ΔΟΕ τθν Σετάρτθ 9 Γενάρθ ςτισ 6 μμ, 

ςτθν Πάτρα ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα Τεμπονζρα και να διατρανϊςουμε 

κατόπιν τα εκπαιδευτικά μασ αιτιματα από εκεί μζχρι το Παράρτθμα. 

- Να αξιοποιιςουμε ςτο μζγιςτο βακμό τθν Πανεκπαιδευτικι και 

πανελλαδικι απεργία τθσ Παραςκευισ 11 Γενάρθ. 

- Να ςυνεχίςουμε με Γεν. Συνελεφςεισ και κινθματικι και απεργιακι 

κλιμάκωςθ του αγϊνα.  

- Να ανταποκρινόμαςτε ςτα καλζςματα του ςωματείου εξαςκϊντασ και πίεςθ 

ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των καιρϊν. Για μασ αυτό είναι χρζοσ. 
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