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ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την ώρα που κυβέρνηση,Ε.Ε. ,εργοδοσία, συγκροτούνται σε ενιαίο μέτωπο
ενάντια στους εργαζόμενους, η ανάγκη σφυρηλάτησης της ταξικής ενότητας όλων
των εργαζομένων - ανεξαρτήτως κλάδου, εργασιακών σχέσεων, δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα είναι επιτακτική όσο ποτέ. Ενότητα ενάντια στην πολιτική που
μας εξαθλιώνει, ληστεύει τον πλούτο που παράγουμε , αλλά δεν
καρπωνόμαστε , ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ανάγκες
μας!
Ως εκπαιδευτικοί έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά
της εργατικής τάξης με αξίες. Να αντισταθούμε σ΄ όλους αυτούς:
 Που κάνουν την εκπαίδευση των παιδιών φτηνό εμπόρευμα.
 Που προωθούν νέο γύρω συγχωνεύσεων- καταργήσεων σχολείων.
 Που προωθούν την αξιολόγηση -κατηγοριοποίηση σχολείων κι

εκπαιδευτικών.
 Που προωθούν 150.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2014.
 Που προωθούν την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας και
πρόνοιας.
 Που νομιμοποιούν την ελεύθερη διακίνηση των ναρκωτικών!

ΘΕΜΑ 1ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
«Να αξιολογηθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι έχουν τα προσόντα,
την πρόθεση και την προσφορά, να παραμείνουν ή να μετακινηθούν σε
άλλους χώρους όπου τους χρειάζεται το Δημόσιο. Όσοι δεν τα έχουν αυτά,
να απολυθούν όπως και γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα»
«Φέτος θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά... όσοι καθηγητές και δάσκαλοι δε
συμμετέχουν δε θα μπορούν να έχουν καμιά εξέλιξη». Οι εκπαιδευτικοί θα
αξιολογούνται με βάση την επίδοση των μαθητών!!! Στην ουσία η υπουργός
Άννα Διαμαντοπούλου ανακοίνωσε την αξιολόγηση και στους εκπαιδευτικούς, που:
Συνδέεται άμεσα με τη βαθμολογική εξέλιξη, το μισθό και την ...απόλυση
των εκπαιδευτικών!
Το τι σημαίνει άξιος εκπ/κός και αξιολόγηση για την κυβέρνηση είναι γνωστό.
Σίγουρα δεν έχει σχέση με το δάσκαλο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η
αξιολόγηση του νέου σχολείου έχει σχέση με το πόσο υποταγμένος - υπηρέτης των
εντολών του Υπουργείου και της Ε.Ε. θα είναι ο εκπ/κός,για να εφαρμόσει το «νέο
σχολείο» της αμάθειας,των δεξιοτήτων,της γνώσης –εμπόρευμα.

Εκπαιδευτικός και σχολική μονάδα θα αυτοαξιολογούνται και θα
αξιολογούνται συνεχώς (ν. 3848/10, 4024/11) με κριτήρια του τύπου: εξεύρεση
και χρήση πόρων, σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία (βλ. με επιχειρήσεις
και δήμους), προγράμματα ευέλικτα κι ευρωπαϊκά, διδακτικές μέθοδοι, συνεργασία,
επίδοση μαθητών...! Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται για να περάσουν από
κλιμάκιο σε κλιμάκιο κι από βαθμό σε βαθμό. Στην κυριολεξία πρόκειται για

εφιαλτικό τοπίο, για πλήρη κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων πολλά από
τα οποία θα οδηγούνται στο κλείσιμο και οι εκπαιδευτικοί στην απόλυση!
Απαιτούμε:
 Καμία αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση - καμία απόλυση.
 Καμία σύμπτυξη- συγχώνευση κατάργηση σχολείων και οργανικών
θέσεων.
 Όχι στο «νέο» σχολείο της αγοράς - Ενιαία δημόσια και δωρεάν παιδεία
για όλους.
ΘΕΜΑ 2ο: ΕΟΠΥΥ- Εμπορευματοποίηση ιατροφαρμ/κής περίθαλψης
Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.-ΛΑΟΣ, πατώντας πάνω στην τραγική κατάσταση
που η ίδια πολιτική έχει δημιουργήσει στο χώρο της υγείας, έρχεται με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), που αποτελεί
ενοποίηση των ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, να δώσει το τελικό χτύπημα στη δημόσια
υγεία. Το έγκλημα είναι προμελετημένο.Πλήρης εμπορευματοποίηση της
ιατροφαρμ/κής περίθαλψης, στήριξη των μονοπωλίων και στο χώρο αυτό.
Την τραγική κατάσταση που θα βιώσουμε μπορεί κανείς να την
καταλάβει από το σημαντικό στοιχείο ότι για τον ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται κρατική
επιδότηση ύψους 0,6% του ΑΕΠ για να καλύψει 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους,
όταν τα προηγουμένως μόνο για το ΙΚΑ, με τους μισούς ασφαλισμένους, η
επιδότηση ήταν 1,4% του ΑΕΠ και ήταν ήδη ελλιπής!
Στην ουσία με εργαλείο τον ΕΟΠΥΥ, θα μειώσεουν στο ελάχιστο τις δωρεάν
παροχές, θα χρεοκοπήσουν παραπέρα τα ταμεία (αφού όλα θα χρεώνονται
περισσότερο) και τελικά θα πληρώνονται εξετάσεις και φάρμακα από τους
ασφαλισμένους, Παράλληλα θα θησαυρίζουν οι ιδιώτες που θα αλώσουν το χώρο
της υγείας και περίθαλψης.
Απαιτούμε:
 Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα
για όλους.
 Να έχει όλος ο πληθυσμός βιβλιάριο υγείας χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.
 Καμιά πληρωμή ή συμμετοχή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
εργαστηριακές εξετάσεις, νοσήλια και θεραπείες, νοσηλεία σε
νοσοκομεία.

 Κανένας άνεργος,κανένας μαθητής ανασφάλιστος.
-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ.ΚΑΝΕΝΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ»
ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΤΩΡΑ!ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ.
-ΚΑΛΟΥΜΕ ΔΟΕ-ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 24ΩΡΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΦΛΕΒΑΡΗ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ,13/2, ΣΤΙΣ
6.30 ΜΜ, ΣΤΟ 6 Δ.Σ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος

Κυριακή Καμαρινού

Η Γραμματέας

Χριστίνα Αγγελονίδη

