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ΘΕΜΑ: :

Αγ. Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 20
Προς: Τους συναδέλφους μέλη του
συλλόγου μας.

“Έκτακτη Γ.Σ. του Συλλόγου μας την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018,
ώρα 7 μ.μ. στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.”

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. ψήφισε τον Ν. 4512, με
τη συνδρομή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την ανοχή των κοινοβουλευτικών
ομάδων της ΔΗ.ΣΥ. και του Ποταμιού που ψήφισαν ‘‘παρών’’. Όσο κι αν η κυβέρνηση ισχυρίζεται
ότι τα μέτρα που ψηφίστηκαν δεν αλλάζουν τίποτα από όσα ρυθμίζουν (!!!) δεν πείθει κανέναν.
Πρόκειται για κομμάτια του Συμπληρωματικού Μνημονίου για την Παιδεία.
Πρόκειται για επιχείρηση επιβολής της υποχρεωτικής 30ωρης παραμονής των
εκπαιδευτικών στο σχολείο, για επιβολή με σταθερά βήματα της αξιολόγησης –
χειραγώγησης, για κύμα νέων συγχωνεύσεων που θα οδηγήσουν, σε συνδυασμό με όλο το
πλέγμα των ρυθμίσεων, σε μηδενικές ανάγκες διορισμών και επιβολή ενός αυταρχικού πλαισίου
λειτουργίας των σχολείων.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η κατάθεση σειράς νομοθετικών
ρυθμίσεων που θα αλλάζουν το τοπίο στην εκπαίδευση με:
1. Τις δυσμενείς αλλαγές στις υποστηρικτικές δομές (υπαρκτός κίνδυνος μείωσης
προσωπικού με ότι αυτό συνεπάγεται για το παρεχόμενο υποστηρικτικό έργο),
2. την καθιέρωση της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης και της αυτοαξιολόγησης των
σχολικών μονάδων μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης – χειραγώγησης,
3. τις αλλαγές στον τρόπο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης κ.α.
Σε σχέση, τέλος, με τη θεσμοθέτηση της 2χρονης δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο, για την οποία έχει δεσμευτεί
το Υπουργείο Παιδείας, τα πάντα είναι υπό αίρεση όσο συνεχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος για τη
λειτουργία παράλληλων δομών σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς ενώ ταυτόχρονα
δρομολογούνται δυσμενείς εξελίξεις στον χώρο των τμημάτων του πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής που δημιουργούν κλίμα σύγχυσης σε σχέση με τους σχεδιασμούς για το μέλλον της
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά πως επιβάλλεται η αντίσταση του κλάδου σε όλα τα
παραπάνω μέτρα αλλά και συνολικά στις συνεχιζόμενες πολιτικές συρρίκνωσης και
υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις δυσοίωνες εξελίξεις στον χώρο
της δημόσιας εκπαίδευσης, το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να

πραγματοποιήσουν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από 22 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου
2018 όπου θα εκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα καταλήξουν στην αγωνιστική πρόταση
(συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, παραστάσεις διαμαρτυρίας, στάσεις εργασίας ειδικά για την 1 η
ώρα του ολοήμερου προγράμματος, απεργιακές κινητοποιήσεις) που θα υιοθετήσουν και θα
προτείνουν στην Ολομέλεια των προέδρων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10
Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό του Δ.Σ. της ΔΟΕ το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών
Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Τετάρτη 07–02–2018 στις 19:00 στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

