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ΟΧΙ στο νομοσχέδιο – σκούπα
Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την… αναδιοργάνωση
των δομών υποστήριξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ενόψει του κλεισίματος της τέταρτης αξιολόγησης και της… καθαρής εξόδου από τα
μνημόνια, η κυβέρνηση εισάγει για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο με τον
ψευδεπίγραφο τίτλο «για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" και,
μάλιστα, με τη διαδικασία του "κατεπείγοντος". Έτσι:
 Συρρικνώνονται, στο βωμό του εξορθολογισμού των δαπανών, δομές υποστήριξης
της σχολικής μονάδας (κατάργηση ΚΕΔΔΥ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΣΝ, ΠΕΚ).
 Οι νέες δομές που δημιουργούνται διακρίνονται για την υποστελέχωσή τους και
την… εξ αποστάσεως υποστήριξη της σχολικής μονάδας.
 Αποδομείται, περαιτέρω, η Ειδική Αγωγή, ενώ μετακυλίεται στους εκπαιδευτικούς
του σχολείου το βάρος και η ευθύνη της διάγνωσης και της αντιμετώπισης των
ειδικών
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 Εισάγεται, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση… πανηγυρίζει για την κατάργηση του
Π.Δ. 152, η αξιολόγηση - και μάλιστα σκληρή και τιμωρητική, αφού περιέχει και το
χαρακτηρισμό «ακατάλληλος» - των εκπαιδευτικών, αρχόμενη από τα υπηρετούντα
Στελέχη Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της
σχολικής μονάδας (αυτοαξιολόγηση).
 Επιχειρείται η εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου) και του Συλλόγου
Γονέων στη διαδικασία του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου!!!
 Προτείνεται νέο σχέδιο επιλογής στελεχών (το τρίτο μέσα σε τρία χρόνια από την
ίδια κυβέρνηση!), δείχνοντας πως δεν υπάρχει σχέδιο και πως οι πειραματισμοί δεν
έχουν τέλος...
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θεωρεί πως αποτελεί μονόδρομο η απόσυρση του
νομοσχεδίου εκ μέρους της κυβέρνησης. Καλεί την Ομοσπονδία να προχωρήσει άμεσα σε
αγωνιστική κινητοποίηση και σε κάθε περίπτωση καλεί όλους τους συναδέλφους να
διαδηλώσουν ενάντια στην ψήφισή του την ημέρα που θα συζητείται στην Ολομέλεια της
Βουλής (θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση επ’ αυτού).
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Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ακρίτας Καλούσης

2

