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ΤΖΗΣΑΜΕ ΣΗΝ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ 

ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ ΤΛΛΟΓΙΚΑ 
 

Την Κυριακή των Βαΐων μέσα από ένα Πολυνομοσχέδιο σκούπα η 
κυβέρνηση αύξησε το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών κατά δύο ώρες ενώ με 
προεδρικό διάταγμα που θα κατατεθεί άμεσα, όσοι εκπαιδευτικοί πλεονάζουν και 

δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του διδακτικού ωραρίου τους με 
μαθήματα 1ης και 2ης ανάθεσης χαρακτηρίζονται «εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι» 

και μπαίνουν σε λίστες υποχρεωτικής μετάθεσης έως τις 15 Ιουνίου κάθε 
έτους. Στην Ηλεία η εφαρμογή αυτή θα βάλει σε λίστες υποχρεωτικής μετάθεσης 
περισσότερους από 500 εκπαιδευτικούς. 

Οι πράξεις αυτές εντάσσονται στην υλοποίηση των αποφάσεων της 
μνημονιακής κυβέρνησης που κατ’ επιταγή της Τρόικας (ΕΕ-ΔΝΤ) διαλύει, εκτός 

απ’ τους υπόλοιπους κοινωνικούς θεσμούς (Υγεία-Ασφάλιση κλπ), ότι έχει 
απομείνει απ’ την Δημόσια Εκπαίδευση. 
 

Τα παραπάνω μέτρα σε συνδυασμό με τις άλλες μνημονιακές δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης θα επιφέρουν: 
 

 Μείωση  των Δαπανών για την Παιδεία στο 2,2% του ΑΕΠ,  
 

 Αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 27-30. 

 
 Νέο γύρο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων. 

 
 Απολύσεις 10.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δεν θα ξαναπροσληφθούν 

απ’ το νέο σχολικό έτος. 

 
 Βίαιες μεταθέσεις χιλιάδων μονίμων εκπαιδευτικών που θα  καλύψουν τα όποια 

κενά απομείνουν σε όλη τη Ελλάδα. 
 

 Διαθεσιμότητα-Απολύσεις, όσων περισσέψουν απ’ τη διαδικασία των 

αναγκαστικών μεταθέσεων. 

Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και με 
θάρρος θα απαντήσουμε συλλογικά σε όσους σπέρνουν τη φτώχεια με τις 

πολιτικές τους, διαλύουν τη δημόσια παιδεία και απαξιώνουν το ρόλο του 
εκπαιδευτικού. Για ένα σχολείο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, με υψηλής 
ποιότητας μόρφωση για όλα τα παιδιά, με παιδαγωγική αξιοπρέπεια και σταθερή 

εργασία. Οι αποφάσεις που θα πάρουμε  εξαρτώνται άμεσα από τη δική μας 
συμμετοχή. Οι μεγάλοι αγώνες απαιτούν τη συστράτευση όλων. Σε αυτή τη 
μάχη είμαστε όλοι αντιμέτωποι με τις επιλογές μας. 

«Όποιοσ ςπίτι μζνει ςαν αρχίηει ο αγώνασ 
κι αφινει άλλουσ ν’ αγωνιςτοφν για τθν υπόκεςι του 

πρζπει προετοιμαςμζνοσ να ’ναι: γιατί 
Όποιοσ δεν ζχει τον αγώνα μοιραςτεί κα μοιραςτεί τθν ιττα» 

Μπζρτολτ Μπρζχτ 
 

Όλοι και Όλες στη Γενική υνέλευση 


