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Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Πανελλαδική – Πανεργατική ΑΠΕΡΓΙΑ στις 14 Δεκέμβρη» 
  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Για άλλη μια φορά, άλλη μια αξιολόγηση πρόκειται να περάσει από τις πλάτες και τις ζωές 

των πολλών. Τα συμφωνηθέντα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ με τους θεσμούς  για  το 

αιματηρό κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης περιλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στο 

εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, φοροεπιδρομές και φοροληστεία για την 

κοινωνική πλειοψηφία, ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση και υποβάθμιση των δημόσιων αγαθών, 

εντατικοποίηση των ρυθμών στην  εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας και του δημόσιου 

πλούτου. Μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων προβλέπεται να έρθουν στη Βουλή οι 

συμφωνίες που έγιναν στο Χίλτον το περασμένο Σάββατο από τους τεχνοκράτες-δανειστές-

«θεσμούς» και οι οποίες θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας. 

Πριν λίγες μέρες με ταχύτατες διαδικασίες κατατέθηκε αιφνιδιαστικά τροπολογία στη 

Βουλή με την οποία απαιτείται το 50%+1 των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων 

συνδικαλιστικών σωματείων για να αποφασιστεί μια απεργία, γεγονός που σηματοδοτεί την 

προσπάθειά τους να φιμώσουν το συνδικαλιστικό κίνημα και να αφαιρέσουν από τα σωματεία το 

όπλο της απεργίας ώστε τα επόμενα κύματα περικοπών και αναδιαρθρώσεων να περάσουν χωρίς 

αντιστάσεις. Η τροπολογία αποσύρθηκε κάτω από τη γενική κατακραυγή, όμως Κυβέρνηση και 

θεσμοί προσπαθούν να δώσουν ένα αποφασιστικό χτύπημα στον παράγοντα που αποτελεί 

σταθερό βραχνά τους και δεν είναι άλλο από τη συλλογικότητα των εργαζόμενων στη βάση, στο 

πρωτοβάθμιο σωματείο. Ωστόσο θα μείνουν με άδεια χέρια. 

Το πέρασμα τους από το Υπουργείο Παιδείας, άλλη μια φορά, επιχειρεί να δυναμιτίσει τη 

δημόσια υπόσταση του σχολείου ως κοινωνικού αγαθού. Εξουθένωση εκπαιδευτικών, 

εκπαιδευτικοί λάστιχο, συγχωνεύσεις σχολείων, μεγάλα τμήματα, αξιολόγηση ….  Και όλα αυτά, 

υπό το μανδύα των αναγκαστικών μέτρων λόγω «κρίσης», της δικής τους κρίσης!  

Στην πραγματικότητα έχουν συμφωνήσει και αποφασίσει:  

• Υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο και τις 30 ώρες του 

εργασιακού ωραρίου και άρα εντατικοποίηση του εργασιακού χρόνου. 

• Νέες συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. 

• Αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών αρχής γενομένης από τα 

στελέχη. 

• Αποχαρακτηρισμός της ώρας της σίτισης ως διδακτικής δηλαδή αύξηση του 

διδακτικού ωραρίου. 
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Όμως είναι οι εκπαιδευτικοί που νοιάζονται για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, 

μαζί με τους γονείς και όχι οι κάθε λογής δανειστές! Οι αλλαγές που συνεχίζουν να επιχειρούνται 

δεν έχουν αλλάξει κατεύθυνση όλα αυτά τα χρόνια! Και είμαστε εμείς εκείνοι που οφείλουμε να 

υπερασπιστούμε το σχολείο, τη μόρφωση των παιδιών μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα! Να 

δείξουμε την αντίθεσή μας σε όσα ετοιμάζονται για μας χωρίς εμάς! 

Μια δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση και στα σχέδιά της απ’ όλους τους εργαζόμενους 

και τους εκπαιδευτικούς είναι η  επιτυχία της πανεργατικής απεργίας στις 14 Δεκέμβρη. 

Στο πλαίσιο αυτό:  

Ο Σύλλογος μας συμμετέχει στην  κοινή παράσταση διαμαρτυρίας με τους άλλους δύο 

συλλόγους στην έδρα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας με αιχμή των διεκδικήσεων μας την 

ανατροπή των εφαρμοζόμενων αντεργατικών – αντιλαϊκών πολιτικών και των συνεπειών 

τους στη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου και Νηπιαγωγείου, καθώς και τα προβλήματα 

λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης του 

συλλόγου μας τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11–12–2017 στις 14:00 και καλούμε τα μέλη του συλλόγου μας 

να στηρίξουν την κινητοποίηση αυτή. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην 

Πανελλαδική – Πανεργατική απεργία στις 14 Δεκέμβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις 

των συνδικάτων, των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων για να διατρανώσουμε όλοι 

και όλες μαζί την αντίθεσή μας στην αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης. 

              ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ από τα ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ  και από το δικαίωμα στην ΑΠΕΡΓΙΑ 

• Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού, ξεπάγωμα των 

Μισθολογικών Κλιμακίων. 

• Μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη 

των άμεσων αναγκών των σχολείων. 

• Εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και συμβασιούχων - αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών. 

• ΟΧΙ στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που προωθούν κυβέρνηση – Ε.Ε. – ΔΝΤ 

(Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών) 

• Κάτω τα χέρια από  το ωράριο  των εκπαιδευτικών  

• Μείωση του αριθμού μαθητών στο τμήμα  

• Καμία συγχώνευση σχολείων και νηπιαγωγείων  

• Εδώ και τώρα Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Καμιά 

σκέψη για πέρασμα των νηπιαγωγείων στους Δήμους 

 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην Πανελλαδική – Πανεργατική ΑΠΕΡΓΙΑ στις 14 Δεκέμβρη  

και στις απεργιακές συγκεντρώσεις των σωματείων 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 


