
ΟΛΜΕ 
 

Επιςτολι του Δ τθσ ΟΛΜΕ προσ τουσ κακθγθτζσ και τισ κακθγιτριεσ 
 

Η παιδεία υπό το ηυγό  του μνθμονίου και  του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ 
 

Αγαπθτοί/-ζσ ςυνάδελφοι/-εσ, 
Σραγικζσ καταςτάςεισ αντιμετωπίηει θ εκπαίδευςθ με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ 

χρονιάσ, αποτζλεςμα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και των δραματικϊν περικοπϊν που 
επιβάλλουν θ πολιτικι των μνθμονίων και του μεςοπρόκεςμου.   

Κάτω από τον οδοςτρωτιρα του μεςοπρόκεςμου, οι περικοπζσ του προχπολογιςμοφ 
για τθν παιδεία κα ςυνεχιςτοφν μζχρι το 2015.  Επιβάλλεται μια εξωφρενικι, μια απίςτευτθσ  
ζκταςθσ μείωςθ των δθμόςιων δαπανϊν και ζτςι ουςιαςτικά ξεκεμελιϊνεται  και διαλφεται  θ 
δθμόςια εκπαίδευςθ, με τισ εντολζσ τθσ τρόικασ (ΕΕ-ΕΚΣ-ΔΝΣ). Οι δαπάνεσ για τθ δθμόςια παιδεία 
κα μειωκοφν ακόμα περιςςότερο και κα φτάςουν το 2015 μόλισ ςτο 2,23 % επί του ΑΕΠ με  όλεσ τισ 
δραματικζσ  επιπτϊςεισ που κα ζχει αυτό για το δθμόςιο ςχολείο.  

Ήδθ ζχουν φανεί ανάγλυφα οι επιπτϊςεισ των περικοπϊν. Μειϊκθκαν τραγικά οι 
προςλιψεισ των εκπαιδευτικϊν (546 προςλιψεισ ςε πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια, όταν εφζτοσ 
ςυνταξιοδοτικθκαν 6.000). Σα μεγάλα κενά που παρουςιάηονται το Τπουργείο Παιδείασ προςπακεί 
να τα αντιμετωπίςει ψαλιδίηοντασ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Κατάργθςε 1.000 ςχολεία τθν περςινι 
χρονιά και ςχεδιάηει τθν κατάργθςθ και άλλων. Κατάργθςε τθν ΠΔ, τθν ενιςχυτικι και τα ακλθτικά 
ςχολεία. Τποβάκμιςε τθ διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν επιβάλλοντασ μια δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα ςε 
δθμοτικό και γυμνάςιο και μόνο Αγγλικά ςτο λφκειο. Καταργεί τθ διδαςκαλία των καλλιτεχνικϊν ςτο 
λφκειο, τθν πολιτικι επιςτιμθ, τθν πλθροφορικι κ.λπ. που είναι απαραίτθτα για τθ μορφωτικι 
ςυγκρότθςθ των νζων. Τποβακμίηει τα χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, κλείνει 22 κζντρα 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, αναςτζλλει τθ λειτουργία των υμβουλευτικϊν  τακμϊν Νζων, των 
ΓΡΑΤ και των ΓΡΑΕΠ κ.ά. Σζλοσ το υπουργείο Παιδείασ, με το τζχναςμα του ελαςτικοφ ορίου (25 + 
10%) προςπακεί να επιβάλει τμιματα  από 28-30 μακθτζσ.  

Με όλα αυτά το Τπουργείο Παιδείασ δθμιουργεί ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τεχνθτζσ 
υπεραρικμίεσ και κα επιδιϊξει (ιδθ εξζδωςε ςχετικι εγκφκλιο ςτισ 6/9/11) να μετακινιςει 
υποχρεωτικά εκπαιδευτικοφσ από νομό ςε νομό και από περιφζρεια ςε περιφζρεια ςε όλθ τθ χϊρα, 
κακϊσ και ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ υπερβαίνοντασ ακόμα και τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ και 
καταςτρατθγϊντασ κατακτθμζνα εργαςιακά δικαιϊματα όπωσ το ωράριο. Αυτζσ τισ εξελίξεισ πρζπει 
να τισ αποτρζψουμε με τθν ενωτικι, μαηικι μασ δράςθ. 
 Η κατά παραγγελίαν από το Τπ. Παιδείασ ζκκεςθ του ΟΟΑ για τθν Εκπαίδευςθ ςτθν 
Ελλάδα, που δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα  το καλοκαίρι, ζχει ςκοπό να ενιςχφςει τθν Κυβζρνθςθ και 
τθν Σρόικα ςτθν προςπάκειά τουσ να λάβουν ακόμα πιο επϊδυνεσ αποφάςεισ για τθ δθμόςια 
εκπαίδευςθ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι ςυςτάςεισ τθσ ζκκεςθσ (όπωσ περί αφξθςθσ του ωραρίου 
των εκπαιδευτικϊν) δίνουν το ςτίγμα τθσ επίκεςθσ που κα εξαπολφςουν θ κυβζρνθςθ και το 
Τπουργείο Παιδείασ εναντίον των εργαςιακϊν δικαιωμάτων μασ. φμφωνα με τον ΟΟΑ και το 
Τπουργείο Παιδείασ, για όλα τα δεινά τθσ εκπαίδευςθσ ευκφνονται οι εκπαιδευτικοί και όχι οι 
εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ εδϊ και πολλά χρόνια. 

Είναι τραγικό που θ νζα ςχολικι χρονιά ξεκινά χωρίσ βιβλία. Μζχρι τα Χριςτοφγεννα είναι 
αμφίβολο αν κα ζχει ολοκλθρωκεί θ αποςτολι όλων των βιβλίων.  Μζγα ςκάνδαλο είναι θ διάλυςθ 
του ΟΕΔΒ, όπωσ και γενικότερα θ επιχειροφμενθ απαξίωςθ του δθμόςιου τομζα, θ αγορά χαρτιοφ 
χωρίσ διαγωνιςμό, θ “λφςθ” των φωτοτυπιϊν και των dvd, που κα εκτινάξουν το κόςτοσ ζκδοςθσ 
βιβλίων.  Οι «λφςεισ» που προτείνει το Τπουργείο Παιδείασ (ανάρτθςθ βιβλίων ςτο διαδίκτυο, 
διανομι DVD και φωτοτυπίεσ) είναι από κάκε άποψθ απαράδεκτεσ και ανεφάρμοςτεσ.  

Όςον αφορά τισ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ που προωκοφνται, αυτζσ ςτθρίηονται ςτθ λογικι τθσ 
παροχισ αποςπαςματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςτθν εδραίωςθ των “αξιϊν” του “ςχολείου τθσ 
αγοράσ” και τθσ κατάρτιςθσ, ςε ςυνάφεια με τισ αντίςτοιχεσ αντιεκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ του 
“επιχειρθματικοφ πανεπιςτιμιου”,  που προωκοφνται με το νζο νόμο για τθν τριτοβάκμια 



εκπαίδευςθ. Παράλλθλα, προωκείται ραγδαία το ξεκεμελίωμα και θ ιδιωτικοποίθςθ δθμόςιων 
υπθρεςιϊν  και καταργοφνται ςθμαντικοί φορείσ, όπωσ ο ΟΕΒΔ, ο ΟΚ κ.λπ.  

Όςον αφορά τθν οικονομικι μασ κατάςταςθ, όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ των νζων  
νόμων, που υλοποιοφν τα «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου 
Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2012-15», ςυντελείται θ αρπαγι δφο ακόμα μιςκϊν από το ετιςιο 
ειςόδθμά μασ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, προβλζπονται ςτουσ παραπάνω νόμουσ τα εξισ:  

 Μείωςθ κατά 50€ (ι 50%) του κινιτρου απόδοςθσ  από 1/7/11.  

 Θεςμοκζτθςθ νζασ κράτθςθσ υπζρ ανεργίασ 2% ςτο ςφνολο των αποδοχϊν από 1/1/2011. 

 Θεςμοκζτθςθ νζασ κράτθςθσ υπζρ του ΣΠΔΤ 1% ςτο ςφνολο των αποδοχϊν, επιπλζον τθσ 
ιςχφουςασ από 1/1/2011 . 

 Νζα φορολογικι κλίμακα με μείωςθ του αφορολόγθτου από 12.000 € ςτα 8.000 € (από 1-7-11 
κα παρακρατθκεί ο επιπλζον φόροσ από το μιςκό, και οι υπόλοιποι μινεσ με τθ φορολογικι 
διλωςθ  του 2012). 

Σο ςφνολο τθσ απϊλειασ ςτο ετιςιο ειςόδθμά μασ (μαηί με τισ περικοπζσ του μνθμονίου-
2010) πλθςιάηει τουσ τζςςερισ μιςκοφσ, ι ποςοςτό μείωςθσ 25%! 

Η κατάςταςθ όμωσ γίνεται ακόμα πιο δραματικι τουσ τρεισ τελευταίουσ μινεσ του 2011, 
κακϊσ προβλζπεται και θ αναδρομικι παρακράτθςθ όλων των νζων περικοπϊν και κρατιςεων. 
Ζτςι, τουσ επόμενουσ τρεισ μινεσ οι εκπαιδευτικοί κα ζχουν μείωςθ ςτο μιςκό τουσ  από 300 – 
400 € !! 

 Εκτόσ αυτϊν, κα ζρκει και το χαράτςι τθσ ζκτακτθσ ειςφορά ςτα ειςοδιματα από το 2010 
(1% μζχρι 20.000 € και 2% για ειςοδιματα πάνω από 20.000 €  ςε όλο το ποςό). 

Αν, βζβαια, υπολογίςουμε και τθν απϊλεια που κα ζχουν οι εκπαιδευτικοί από το πάγωμα 
τθσ μιςκολογικισ τουσ εξζλιξθσ από 1/7/11 (40 € το μινα ι 480 € το χρόνο), τθν αφξθςθ του ΦΠΑ ςε 
πολλά είδθ λαϊκισ κατανάλωςθσ, τθν αφξθςθ του πετρελαίου με ό,τι αυτι ςυνεπάγεται, τθν αφξθςθ 
των τελϊν των αυτοκινιτων κ.λπ., θ πραγματικι αξία των ειςοδθμάτων πλιττεται ακόμα 
περιςςότερο. 

Να ςθμειϊςουμε πωσ ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ κυβζρνθςθσ προσ τθν τρόικα επίκειται 
θ ψιφιςθ του νζου μιςκολογίου-“φτωχολόγιου”, με το οποίο ςχεδιάηεται θ ακόμα μεγαλφτερθ 
μείωςθ των αποδοχϊν των εργαηομζνων ςτο Δθμόςιο (ςυνεπϊσ και των εκπαιδευτικϊν), και θ 
ςφνδεςθ του μιςκοφ με τθν παραγωγικότθτα και τθν απόδοςθ. 

Όςον αφορά τισ ςυντάξεισ, και αυτζσ μειϊνονται ακόμα περιςςότερο με τα νζα μζτρα 
(κεςμοκζτθςθ κράτθςθσ ςτισ επικουρικζσ, μείωςθ 10% του εφάπαξ, μείωςθ ςφνταξθσ για τουσ 
ςυνταξιοφχουσ κάτω των 60 χρονϊν κ.λπ.).   

Αγαπθτοί/-ζσ ςυνάδελφοι/-εσ, 
Είναι πλζον φανερό πωσ, αν δεν ανατραπεί άμεςα αυτι θ πολιτικι, που αςκεί θ κυβζρνθςθ 

με τισ εντολζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του ΔΝΣ, οι εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι εργαηόμενοι ςτθ 
χϊρα μασ κα βιϊςουν μαφρεσ μζρεσ. Γι’ αυτό με ενότθτα, αντοχι κι αποφαςιςτικότθτα 
ςχεδιάηουμε τθ δικι μασ αντεπίκεςθ ςτθν πολιτικι αυτι. Μια πολιτικι που καταςτρζφει τθ ηωι 
μασ, τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, αλλά και όλα τα δθμόςια και κοινωνικά αγακά (υγεία, κοινωνικι 
αςφάλιςθ, ςυγκοινωνίεσ κ.λπ.), το μζλλον των παιδιϊν μασ, τθν ίδια τθ χϊρα.   

 

Οι εκπαιδευτικοί κα απαντιςουμε με τουσ αγϊνεσ μασ  
με το ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. 

 

ΟΛΟΙ ΣΙ ΕΠΟΜΕΝΕ ΜΕΡΕ ΣΙ Γ ΣΩΝ ΕΛΜΕ 
 ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΟΤΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑ 

 
Ακινα 8-9-11 

Τ.Γ.  Σισ ϊρεσ που γράφονταν αυτό το κείμενο, θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε τθν επιβολι νζου 
χαρατςιοφ ςτισ κατοικίεσ των πολιτϊν μζςω των λογαριαςμϊν τθσ ΔΕΗ! Είναι λοιπόν ςαφζσ πωσ δεν 
κα ςταματιςουν να παίρνουν μζτρα αν δεν τουσ ςταματιςουμε εμείσ με τουσ αγϊνεσ μασ. 


