
 
 
 
 

 
 

  Το «τέλος των μνημονίων» δεν άλλαξε την Η εποχή που δεν τελείωσε…   
καθημερινότητα. Ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, φορολεηλασία, 
πλειστηριασμοί.  Ο προϋπολογισμός του 2019 έχει απαλλαγές στη φορολογία των 
εργοδοτών όχι διορισμούς.  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και το λοιπό κοινοβουλευτικό 
αστικό μπλοκ ερίζουν για το πιο ήταν «το καλό μνημόνιο» ενώ συμφωνούν στην 
αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, την «υγεία» των τραπεζών, στην αύξηση της 
κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση πουλά ΔΕΗ, Εγνατία 
και άλλα «ασημικά». Ο Μητσοτάκης διαλαλεί ιδιωτικοποιήσεις παντού: στην κοινωνική 
ασφάλιση, στην παιδεία, σε κάθε τομέα δημόσιου συμφέροντος. Από κοντά και η 
εγκληματική και ναζιστική ΧΑ ως μακρύ χέρι της εργοδοσίας. 
 

για όσους/ες μετακινούνται σε 2-5 σχολεία,      Καιρός δριμύς στην εκπαίδευση…    
επιβιώνουν μεταξύ αναπλήρωσης και της αδιοριστίας, λείπει η παράλληλη από το 
τμήμα τους, ζορίζονται με 30+ χρόνια υπηρεσίας αλλά αδυνατούν να πάρουν σύνταξη.  
Χιλιάδες θέσεις εργασίας παραμένουν κενές ή και εξαφανίστηκαν με το ΠΔ79/2017.  

Το σχολείο μεταλλάσσεται στις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ της ΕΕ με στόχο μια 
εκπαίδευση που θα λειτουργεί με λιγότερο προσωπικό και κόστος, σε πλήρη ευελιξία 
και κινητικότητα, ώστε τμήματά της να μπορούν να εκχωρηθούν στην αγορά. 
 Η σημερινή κυβέρνηση παγιώνει τις προϋποθέσεις: μειωμένα εργασιακά 
δικαιώματα, ελαστική εργασία, μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί, δημοσιονομικός κόφτης, 
καμιά ίδρυση οργανικών θέσεων για ΤΕ, ΤΥ και ειδικότητες ή και μείωση όσων υπάρχουν 
για ΠΕ70, προσοντολόγιο στις προσλήψεις, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση στο 20% των δήμων και επέκταση των voucher.    

Η ΝΔ δια στόματος Μητσοτάκη, ως λαγός του ΟΟΣΑ,  περιγράφει το επόμενο 
βήμα: κατάργηση του ωρολόγιου προγράμματος, προσλήψεις από τους διευθυντές, 
ακύρωση της προϋπηρεσίας, χρηματοδότηση ανά σχολείο, αξιολόγηση και απολύσεις. 
 

Το σχολείο κατακερματίζεται    Η τρύπια ομπρέλα της «παιδαγωγικής» της αγοράς   
σε χώρο που παρέχει θραύσματα δεξιοτήτων αντί για πλήρη θεώρηση του κόσμου.  
Με ωρολόγιο πρόγραμμα σούπα και πολλά κενά. Με εστίαση στη «λειτουργικότητα» 
ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσκτηση κρίσιμων δεξιοτήτων για την αγορά και να 
εμπεδωθεί η αποδοχή της κυριαρχίας της. Η κριτική συνείδηση αφήνεται για 
«αργότερα». Με υποβάθμιση των υποστηρικτικών θεσμών (ΤΕ, ΤΥ, ολοήμερα, 
παράλληλη)  έτσι ώστε να εντείνεται η ανισότητα και οι δαπάνες να φορτώνονται στις 
πλάτες των γονέων. Το σχολείο της αγοράς προετοιμάζει έτσι τους μαθητές των λαϊκών 
στρωμάτων, να θεωρήσουν «φυσική» την αποτυχία τους αργότερα στις εξεταστικές 
συμπληγάδες του Λυκείου, να αποτελέσουν το νέο φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό 
της μαθητείας, θυσία στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης.  

  

Εμείς, καθένας από μας, 
κρατάμε μέσα στη γροθιά μας 

το μέλλον που                           
στους αγώνες αναπνέει! 



Αξιολόγηση και προσοντολόγιο πολιορκητικοί κριοί της επίθεσης 
 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων  είναι η υποταγή 
των εκπαιδευτικών! Ο νόμος 4547/2018 για τις νέες δομές στην εκπαίδευση 
επαναφέρει την αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση.  

Με εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης (αυτοαξιολόγηση) που είναι η 
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας καθώς προϋποθέτουν φόρμες με δείκτες που 
μπορούν να καταμετρηθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αποτελεί τον 
εξωτερικό αξιολογητή. Οι διευθυντές αναλαμβάνουν και το ρόλο του παιδαγωγικού 
προϊσταμένου δηλαδή του εσωτερικού αξιολογητή εντός της σχολικής μονάδας  

Ο νόμος θέλει να καταστήσει αξιολογητές όλους/ες ώστε σε επόμενη φάση κάθε 
εκπαιδευτικός να έχει εσωτερικεύσει δια της συμμετοχής του την «αναγκαιότητα» της 
αξιολόγησης και να αποδεχτεί και τη θέση του αξιολογούμενου.  

Η εισαγωγή προσοντολόγιου στις προσλήψεις και στην αξιολόγηση 
(χαρακτηριστικά στα προσόντα του νόμου 4547 αποτιμώνται τα πάντα!!) θέλει να 
δημιουργήσει καθεστώς «κυνηγιού προσόντων» μεταξύ των εκπαιδευτικών ώστε να 
διασπάται εύκολα η ενότητα του κλάδου και να δημιουργηθεί νέα «πελατεία» για κάθε 
λογής σεμινάριο και μεταπτυχιακό και ταυτόχρονα να ακυρώσει μέρος της 
προϋπηρεσίας. Διαμορφώνεται δηλαδή μια διαδικασία που εμπεριέχει κωδικοποίηση, 
συγκρισιμότητα, κατάταξη και ανταγωνισμό. 

 

Πέρσι το εκπαιδευτικό κίνημα αμφισβήτησε την «κανονικότητα»: διεκδίκησε αγωνιστικά 
μαζικούς διορισμούς, μπλόκαρε τις απόπειρες εφαρμογής υποχρεωτικού 30ώρου, 
κατέλαβε δύο φορές το Υπουργείο. Ο φόβος του κινήματος υποχρέωσε τη κυβέρνηση 
να κάνει μαζικότερες προσλήψεις αναπληρωτών και να υποσχεθεί διορισμούς.  
 

ως ρεύμα του ανεξάρτητου ταξικού συνδικαλισμού:                                           
~ συμβάλλαμε αποφασιστικά στην νέα άνθιση του εκπαιδευτικού κινήματος 

~ εκλέξαμε αναπληρώτρια συνάδελφο για πρώτη φορά στο ΔΣ της ΔΟΕ 
~ αταλάντευτα διεκδικούμε τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών 

~ διεκδικούμε μόνιμους διορισμούς με το βασικό πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία 
~ υπερασπίζουμε τη δημοκρατία και την παιδαγωγική ελευθερία στα σχολεία 

~ υπερασπίζουμε το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων ως μόνου αποφασιστικού 
οργάνου στη σχολική μονάδα. 

Γινόμαστε το κίνημα που δεν μπορούν να αγνοήσουν! 
Για ζωή που αξίζει να ζούμε! 

Για την κοινωνία και το σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών! 
Χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, φασισμό 

Με τον πλούτο στα χέρια της εργαζόμενης πλειοψηφίας!  
 

Το μελλον αναπνεει Στους αγωνες! 



• για να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για την 87η ΓΣ ΔΟΕ 
• για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό 

• για να συζητηθεί το αναγκαίο πρόγραμμα δράσης 

 

Χωρίς καμιά αυταπάτη για το ρόλο τους καθώς: 
~είναι κρατικά όργανα που εφαρμόζουν την κυβερνητική πολιτική  

~ η Διοίκηση έχει πάντα πλειοψηφία σε αυτά  
 

Οι αιρετοί του ανεξάρτητου ταξικού συνδικαλισμού:  
 

• Διασφαλίζουμε την παρέμβαση του κινήματος ειδικά στο ΠΥΣΠΕ όπου 
αποφασίζονται οι θέσεις εργασίας. Υπερασπιζόμαστε κάθε θέση εργασίας, 
κάθε μορφωτικό, εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα! Διεκδικούμε την 
κάλυψη κάθε κενού με μαζικούς μόνιμους διορισμούς με το βασικό πτυχίο 
και όλη την προϋπηρεσία, χωρίς προσοντολόγια. Διεκδικούμε εξίσωση 
δικαιωμάτων και μόνιμη σταθερή εργασία για κάθε εκπαιδευτικό. 

• Αναδεικνύουμε τις πραγματικές αιτίες της αδιοριστίας και των κενών 
δηλαδή την πολιτική κυβερνήσεων, ΕΕ, ΟΟΣΑ όπως υλοποιείται σε τοπικό 
επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο. 

• Αποκαλύπτουμε και καταγγέλλουμε κάθε παράνομη ενέργεια, 
αυθαιρεσία, αδιαφανή διαδικασία ή πελατειακή σχέση. 

• Ενημερώνουμε, το Σύλλογό μας,  τους/τις εκπαιδευτικούς και όλη την 
κοινωνία για τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και τις ελλείψεις που 
υπάρχουν και κινητοποιούμε τη δύναμή του για την αποτροπή αποφάσεων 
που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα του κλάδου και της κοινωνίας.  

• Υλοποιούμε όλες τις αποφάσεις του Συλλόγου μας. Είμαστε 
παρόντες/ουσες στις κινητοποιήσεις και δε τις υπονομεύουμε. Δε γινόμαστε 
αξιολογητές.  Καλούμε σε απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία. 

• Έχουμε διαλέξει πλευρά. Αυτή του Συλλόγου, του κλάδου και της 
κοινωνικής πλειοψηφίας! Στο ρεύμα μας δεν υπάρχουν υποψήφιοι που 
ταυτόχρονα να είναι στελέχη εκπαίδευσης και να ψηφίζουν ενάντια στις 
αποφάσεις της ΔΟΕ και του Συλλόγου. 
 
 

7/11 Τακτική ΓΕΝΙΚΗ συνελευση 

7/11 : εκλογες πυσπε - απυσπε - κυσπε 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Για ΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ 
1. Αραμπατζόγλου Παγώνα (Νόνα),  Δασκάλα  3ο  ΔΣ Κομοτηνής 
2. Καϊντατζή Θεοδώρα,  Δασκάλα, 1ο  ΔΣ  Κομοτηνής 
3. Καραναστάση Ωραιοζήλη, Αναπληρώτρια,  Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, 2ο ΔΣ Κομοτηνής 

4. Κυρέζογλου Ελευθερία, Νηπιαγωγός, 10ο  Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 

5. Κυριαζίδης Γιώργος, Φυσικής Αγωγής,  10ο  ΔΣ Κομοτηνής 

6. Λιουλιάκη Δήμητρα, Δασκάλα, ΔΣ Ροδίτη 
7. Λεμονούδα Αννέτα,  Αναπληρώτρια ΜΩ, Γερμανικής Γλώσσας, ωράριο σε 5 σχολεία 
8. Μακρυγιάννης Στέφανος, Δάσκαλος, 13ο  ΔΣ  Κομοτηνής 
9. Μαρκοπούλου Βασιλική (Βανέσσα), Δασκάλα, 13ο  ΔΣ Κομοτηνής 
10. Παπαδόπουλος Γιώργος, Δάσκαλος, 1ο Μειονοτικό ΔΣ Κομοτηνής 
11. Παρασκευά  Ξανθίππη, Δασκάλα, 9ο  ΔΣ Κομοτηνής 
12. Σπανοπούλου Ανέζα, Αναπληρώτρια, Μουσικής, ωράριο σε 3 σχολεία 
13. Σπουργίδου Φωτεινή, Γαλλικής γλώσσας, ωράριο σε 5 σχολεία 

  
    

Ψηφοδέλτιο της τάξης και της πράξης,  
του αγώνα, της φαντασίας, της συμμετοχής       

για άμεση ενημέρωση του συλλόγου μας και όλων των εκπαιδευτικών.                 
Για να νικήσουν οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας! 

Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο όπως το καταθέσαμε στο ΠΥΣΠΕ 
Αρνούμαστε να αποδεχτούμε λιγότερα δικαιώματα για αναπληρωτές-τριες 

   
στο  οι τοπικές υποψηφιότητες είναι ΚΥΣΠΕ

Λιουλιάκη Δήμητρα 
Μακρυγιάννης Στέφανος 

Σπουργίδου Φωτεινή 
 

 

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εμείς, καθένας από μας, 
κρατάμε μέσα στη γροθιά μας 

το μέλλον που                           
στους αγώνες αναπνέει! 

7/11 : Υποψηφιοτητες  



 

 

 

 

 

1. Αραμπατζόγλου Παγώνα (Νόνα) του Μόσχου, δασκάλα, Ροδόπη 
2. Ασβεστά Ειρήνη του Χρήστου, νηπιαγωγός, Καβάλα 
3. Δεληγιαννοπούλου Καλλιόπη του Ιωάννη, δασκάλα, Ξάνθη 
4. Καϊντατζή Θεοδώρα του Κωνσταντίνου, δασκάλα, Ροδόπη 
5. Ιωαννίδης Αθανάσιος του Αντωνίου, γερμανικής γλώσσας, Έβρος 
6. Κακατόλης Ιωάννης του Παναγιώτη, δάσκαλος, Καβάλα 
7. Καραχρήστου Μαρία του Ιωάννη, νηπιαγωγός, Έβρος 
8. Κυρέζογλου Ελευθερία του Γεωργίου, νηπιαγωγός, Ροδόπη 
9. Κυριαζίδης Γιώργος του Αναστασίου, φυσικής αγωγής Ροδόπη 
10. Λιουλιάκη Δήμητρα  του Κωνσταντίνου, δασκάλα, Ροδόπη 
11. Μακρογιαννούδη Ουρανία του Κωνσταντίνου, γαλλικής γλώσσας, Έβρος 
12. Μακρυγιάννης Στέφανος του Δημητρίου, δάσκαλος, Ροδόπη 
13. Μαρκοπούλου Βασιλική (Βανέσσα) του Αθανασίου, δασκάλα, Ροδόπη 
14. Μαυρογένη Σουζάνα του Μιλτιάδη, δασκάλα, Έβρος 
15. Μέγα Μαρία του Αθανασίου, νηπιαγωγός, Ξάνθη 
16. Πανταζόγλου Ιωάννης του Θεοδώρου, δασκάλα, Ξάνθη 
17. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χαραλάμπους, δάσκαλος, Ροδόπη 
18. Παπατσίμπας Βασίλειος του Ηλία, δάσκαλος, Έβρος 
19. Παπαφιλίππου Παναγιώτα του Γεωργίου, δασκάλα, Καβάλα 
20. Παρασκευά Ξανθίππη του Αναστασίου, δασκάλα, Ροδόπη 
21. Σπουργίδου Φωτεινή του Οδυσσέως, γαλλικής γλώσσας, Ροδόπη 
22. Σπυριδωνίδου Κυριακή του Στεφάνου, νηπιαγωγός, Έβρος 
23. Ταμπάκης Θεολόγος του Δημητρίου, δάσκαλος, Ξάνθη 

Υποψηφιοτητεσ στο ΑΠΥΣΠΕ 

Εμείς, καθένας από μας, 
κρατάμε μέσα στη γροθιά μας 

το μέλλον που                           
στους αγώνες αναπνέει! 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Ψηφοδέλτιο της τάξης και της πράξης!  
Για αιρετό στο ΑΠΥΣΠΕ από το ανεξάρτητο ταξικό ρεύμα που:  

~ Θα αποκαλύπτει τα σχέδια περικοπής Θέσεων εργασίας 
και Θα ενημερώνει όλους τους Συλλόγους και εκπαιδευτικούς  

~ θα εναλλάσσεται από όλους τους νομούς 
~ αρνείται να γίνει αξιολογητής ή στέλεχος εκπαίδευσης 
θα εφαρμόζει/συμμετέχει στις αποφάσεις των Συλλόγων 


