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ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ- ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ ΣΟ ΔΕΞΙ !
ΑΝΣΙΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΛΑΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ
ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Δληόο ησλ επόκελσλ εκεξώλ, ζα θαηαηεζνύλ πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή, λέα αληηεθπαηδεπηηθά
κέηξα θαη αληηιατθά κέηξα, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί από ηελ Κπβέξλεζε, ηνλ ΟΟΣΑ θαη ηνπο ζεζκνύο:



Τπνρξεωηηθό 30ωξν παξακνλήο ζηα ζρνιεία (ζαλ πξώην βήκα γηα ηελ πεξαηηέξσ αύμεζε
ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο – πνπ επίζεο έρνπλ δεηήζεη νη ζεζκνί). Πιένλ ν εθπαηδεπηηθόο ζα
ππνρξεώλεηαη λα παξακέλεη ζην ζρνιείν 30 ώξεο, ζε βάξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζην ζπίηη (θαζώο ζηα ζρνιεία δελ ππάξρεη θακία πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ λα
επηηξέπεη θάηη ηέηνην: ππνινγηζηέο, γξαθεία, βηβιηνζήθεο, ρώξνη κειέηεο θ.α.), γηα λα ζπκπιεξώλεη
ηα θελά ζε γξακκαηεηαθή/δηνηθεηηθή ππνζηήξημε αιιά θαη ζε άιια θαζήθνληα πέξα από ην
δηδαθηηθό ηνπ έξγν. Τα θαζήθνληα απηά ζα αλαθαιπθζνύλ ζε πξώηε θάζε κέζα από ηνλ
απνραξαξαθηεξηζκό ηεο ώξαο ηεο ζίηηζεο ωο δηδαθηηθήο, αιιά θαη ηελ απαζρόιεζε καζεηώλ
γηα αλαπιήξωζε εθπαηδεπηηθώλ πνπ απνπζηάδνπλ. Ο απνραξαθηεξηζκόο ηεο ώξαο ηεο ζίηηζεο
ηζνδπλακεί κε έκκεζε αύμεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ, ελώ ή άκεζε αύμεζε απνηειεί ην επόκελν
ζηόρν. Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα ραζνύλ είλαη εθαηνληάδεο, ελώ κόλν ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο
(θαη κόλν από ην ραξαθηεξηζκό ηεο ώξαο ηεο ζίηηζεο) ζα «πεξηθνπνύλ» (δειαδή ζα απνιπζνύλ) 492
εθπαηδεπηηθνί!



Κξηηήξηα γηα ηηο ζπγρωλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδωλ. Οη ζπγρσλεύζεηο, όπσο θαη νη
πξνεγνύκελεο, ζα έρνπλ ζαλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζρνιηθώλ κνλάδσλ-κακνύζ, ην
ζρεκαηηζκό πιεζσξηθώλ ηκεκάησλ, ηε κείσζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ, ηηο κεηαθηλήζεηο
εθπαηδεπηηθώλ, κεγαιύηεξα κνξθσηηθά ειιείκκαηα θαη ηελ ππνβάζκηζε εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ηεο
θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο. Θα νδεγήζνπλ, επίζεο, ζε κείωζε νξγαληθώλ (άλσ ησλ 2000 ζην
πξνεγνύκελν «θύκα»), «κείσζε»-δειαδή απνιύζεηο αλαπιεξσηώλ θαη κείωζε κέρξη
ζπξξίθλωζεο ηνπ πνζνζηνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηήζεσλ κεηαζέζεωλ θαη απνζπάζεωλ.



Σελ άκεζε δξνκνιόγεζε ηεο αμηνιόγεζεο κέζω ηεο απηναμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ηωλ ζηειερώλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΑΣΔΠ. Σε ζπλδπαζκό κε ηελ
επηθείκελε ζεζκνζέηεζε ηεο πξόηαζεο γηα ηηο «λέεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ζηελ εθπαίδεπζε»,
εηζάγεηαη ε θνπιηνύξα ηεο αμηνιόγεζεο ζην δεκόζην ζρνιείν, πξνσζείηαη ε απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη ε ηαμηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ, ε ινγηθή ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηνπ δηεπζπληή-manager. Δπόκελν βήκα, ε αμηνιόγεζε θαη όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ,
παξά ηηο δηαβεβαηώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ, πνπ δελ ηηο πηζηεύεη πηα θαλέλαο.



Αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ απόπεηξα ζεακαηηθήο αύμεζεο ηνπ κ.ν. ηωλ καζεηώλ αλά ηκήκα,
κέζω ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ ΠΔ 79 γηα κεηαθηλήζεηο καζεηώλ θαη άξζε ηωλ
γεωγξαθηθώλ νξίωλ ηωλ ζρνιείωλ, αιιά ηελ εμαγγειία γηα δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή
αγσγή, κε ειεύζεξε επηινγή όκσο ηνπ γνλέα γηα ην αλ ην παηδί ηνπ ζα πάεη ζην δεκόζην λεπηαγσγείν
ή ζηνλ ηδησηηθό ή δεκνηηθό βξεθνλεπηαθό ζηαζκό, αλνίγνληαο έηζη ηελ πόξηα, ώζηε κέξνο ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο λα κελ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά από ην θξάηνο, ηελ ώξα κάιηζηα πνπ ε
ΚΕΔΕ δεηάεη λα πάξνπλ νη Δήκνη ζηελ επζύλε ηνπο όιεο ηηο δνκέο ηεο Π.Ε, ηα κέηξα πνπ ςεθίδεη
ε Κπβέξλεζε ηηο επόκελεο κέξεο ζπκπιεξώλσλ κηα βαζηά αληηδξαζηηθή ηνκή ζην ζώκα ηεο δεκόζηαο
εθπαίδεπζεο, κηα λενθηιειεύζεξε αλαδηάξζξωζε, κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ εθπαίδεπζε
ηωλ παηδηώλ ηωλ ιαϊθώλ ζηξωκάηωλ θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, κε
απνιύζεηο, κεηαθηλήζεηο, ρεηξαγώγεζε θαη νκεξία!



Ταπηόρξνλα, ε 3ε αμηνιόγεζε θέξλεη λέα κέηξα θνηλσληθήο ιεειαζίαο: Νέεο πεξηθνπέο ζηα
πξνλνηαθά επηδόκαηα, λέεο πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο, επηηάρπλζε ηωλ ηδηωηηθνπνηήζεωλ θαη
γεληθό μεπνύιεκα ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο, γελίθεπζε ηωλ πιεηζηεξηαζκώλ θαη ρηύπεκα ηεο
ιαϊθήο θαηνηθίαο, ρηύπεκα ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ απεξγία, πνπ θαηαθηήζεθε κε αίκα θαη
αγώλεο, θαζώο απαγνξεύεη πξαθηηθά ηελ πξνθήξπμε απεξγηώλ από ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία!

Καινύκε θάζε εθπαηδεπηηθό ζε ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΗ γηα λα απνηξέςνπκε ηελ πινπνίεζε θάζε κέηξνπ
δηάιπζεο ηεο Γεκόζηαο Παηδείαο θαη ρηππήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
Καινύκε όινπο ηνπο πξωηνβάζκηνπο ζπιιόγνπο θαη ηα ζωκαηεία, λα ζπάζνπλ ην πέπιν
ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο ππνηαγήο ζην λενθηιειεύζεξν κνλόδξνκν, πνπ ύθαλαλ νη πιεηνςεθίεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ νκνζπνλδηώλ ζε ΓΟΔ- ΟΛΜΔ θαη λα αλαιάβνπλ ζπληνληζκέλα, κέζα από Γ παληνύ,
ην αλαγθαίν αγωληζηηθό ζρέδην αληίζηαζεο απέλαληη ζηα κέηξα, κέρξη ηε λίθε θαη ηελ αλαηξνπή
ηνπο!
Καινύκε όιεο ηηο αγσληζηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο δπλάκεηο ζε ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΗ θαη ΥΕΔΙΑΜΟ,
γηα λα ρηίζνπκε ζην δξόκν ηνπ αγώλα ΣΟ ΜΕΣΩΠΟ ΣΗ ΑΝΑΣΡΟΠΗ, ώζηε λα κπνξέζεη ν
θιάδνο λα ππεξαζπηζηεί ην Δεκόζην ρνιείν θαη ηα εξγαζηαθά ηνπ δηθαηώκαηα αιιά θαη ε
θνηλωλία όιε κηα δωή κε αμηνπξέπεηα θαη δηθαηώκαηα, ρωξίο κλεκόληα, επξωκνλόδξνκνπο θαη
επηηξνπείεο.

