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Νέα καταιγίδα στην εκπαίδευση:  
με τη συμφωνία κυβέρνησης και Θεσμών  

ΟΛΟΙ στην απεργία 14/12 
 

Η παρελκυστική πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας αποκαλύπτεται πλέον 
ξεκάθαρα:  Έχει ήδη συμφωνήσει με την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ για την νέα υποβάθμιση του 
δημόσιου σχολείου, για τη νέα περικοπή εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων. Οι 
υποσχέσεις για καθιέρωση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, μετατρέπονται σε πλήρη 
εκχώρηση των νηπιαγωγείων στους δήμους και οι 20.000 μόνιμοι διορισμοί, μεταφράζονται 
στο πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ως νέο προαπαιτούμενο για την εργασία για τους 
συναδέλφους μας αναπληρωτές.  
 

Ειδικότερα, η κυβέρνηση προχωράει : 
 
Σε ένα νέο γύρο συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων με υιοθέτηση των 
“βέλτιστων πρακτικών” των χωρών του ΟΟΣΑ για την αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό που 
θα σημάνει μαζική κατάργηση θέσεων εργασίας, κλείσιμο σχολικών μονάδων και υπονόμευση 
κάθε πιθανότητας να “σπάνε” τα υπερπλήρη τμήματα.  
 

Στην υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα και στις 30 ώρες του 
εργασιακού ωραρίου και στον αποχαρακτηρισμό της σίτισης ως διδακτικής ώρας που είναι 
στην πράξη μια έμμεση αύξηση του διδακτικού ωραρίου αλλά σηματοδοτεί και την οριστική 
απόλυση τον Ιούνη χιλιάδων σημερινών αναπληρωτών. Επιχειρούν με αυτό τον τρόπο, να 
δημιουργήσουν νέα πλεονάσματα ωρών για να εξυπηρετήσουν τη λογική της ευελιξίας που 
διέπει τη συνολική πολιτική τους για την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και τις 
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Έτσι θα γενικευτεί η τοποθέτηση 3- 4 εκπαιδευτικών σε 1  
παράλληλη έτσι θα λειτουργήσει το ολοήμερο προγράμματος με ότι «έχουμε αν έχουμε», έτσι 
προετοιμάζεται και η μελλοντική περαιτέρω αύξηση του διδακτικού ωραρίου σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ΟΟΣΑ.  
 

Στην επιλογή στελεχών διαμέσου ΑΣΕΠ που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ομάδας πιστών 
στελεχών που αν και θα προέρχεται από τον κόσμο της εκπαίδευσης, θα πρέπει να διαχωριστεί 
πλήρως από αυτόν στη λογική της χειραγώγησης, του διοικητικού αυταρχισμού και της 
μετατροπής των συλλόγων διδασκόντων σε παθητικά όργανα υλοποίησης των κατευθύνσεων 
των υπερεθνικών οργανισμών και των κρατικών επιλογών. 
 

Είναι ξεκάθαρο ότι προχωρούν σταθερά στην υλοποίηση των προτάσεων του ΟΟΣΑ 
(Φλεβάρης 2017) και της ΕΕ (Νοέμβρης 2017) για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 
Πιο συγκεκριμένα, σύνδεση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και ατομικής αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών, καλλιέργεια “κουλτούρας αξιολόγησης”, ταξική διαφοροποίηση σχολικών 
μονάδων και ανταγωνιστική χρηματοδότησή τους. Όλα τα άλλα που διακινεί το υπουργείο 
είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες.  



Η πολιτική αυτή είναι μια πολιτική διαιώνισης της ανεργίας και της ελαστικής απασχόλησης 
των εκπαιδευτικών, την ίδια στιγμή που οδηγεί στην κλίνη του Προκρούστη τα μορφωτικά 
δικαιώματα των μαθητών μας. 
Αντίστοιχη είναι η πολιτική της κυβέρνησης σε όλα τα πεδία μεταξύ άλλων:  

• Επιχειρεί μέσα στη νύχτα να καταργήσει το δικαίωμα στην απεργία.  
• Ετοιμάζεται με ΜΑΤ και βία να επιβάλλει το μαζικό ξεπούλημα της λαϊκής κατοικίας 

στους τραπεζίτες-τοκογλύφους και τα funds γύπες του εξωτερικού. 
• Ετοιμάζει νέα χαράτσια και ξεπούλημα με τα νέα διόδια σε δρόμους που έχουν φτιαχτεί 

από το υστέρημα του λαού. 
• Ήδη έχει δρομολογηθεί νέα επιπλέον αναδρομική κράτηση από τους μισθούς μας για 11 

μήνες που θα φανεί το Φλεβάρη στα μισθοδοτικά σημειώματα.   
 
Συναδέλφισσες/οι , 
 

Η θύελλα των αντιεκπαιδευτικών και αντιλαϊκών μέτρων είναι μπροστά μας.  
 
Το ζητούμενο είναι αν θα της αντιπαραθέσουμε τα ορμητικά ποτάμια των αναγκών, των 
δικαιωμάτων και των αγώνων μας.  
 
Δεν αξίζει στον κόσμο της εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα να υποταχθεί στη διαιώνιση της 
εξοικονόμησης και στην αντιεπιστημονική και αντιπαιδαγωγική συνταγή του ΟΟΣΑ, της 
Κομισιόν και των εγχώριων εκφραστών του σχολείου της αγοράς και των δεξιοτήτων.  
 
Το χρωστάμε στη νέα γενιά και στα δικαιώματά της . Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε σε 
μαζική συμμετοχή στη γενική απεργία την Πέμπτη 14/12, ως ένα πρώτο αναγκαίο 
αγωνιστικό βήμα για την ανατροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών. 
 
 
 
 
 

14 Δεκέμβρη   
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑ! 
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