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ΘΕΜΑ: Διαλύοςν ηα ολοήμεπα ζσολεία – Διώσνοςν εκπαιδεςηικούρ
Σσλάδειθοη – ζσλαδέιθηζζες,
Η πρφηοθαλής επίζεζε ζηα ελαποκείλαληα δηθαηώκαηά κας ζσλετίδεηαη κε ακείφηε έληαζε.
Με τζεζηλό έγγραθό ηοσ ο Περηθερεηαθός Δ/ληες Εθπαίδεσζες Γθίλες δίλεη απεσζείας εληοιές
ζηοσς δ/ληες ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ, παραθάκπηοληας αθόκα θαη ηελ ηεραρτία, να
λειηοςπγήζοςν μόνο με έναν δάζκαλο ηα κλαζικά ολοήμεπα και να διώξοςν ηον δάζκαλο
από ηα ολοήμεπα ΕΑΕΠ, ώζηε ηα ηειεσηαία λα ιεηηοσργήζοσλ κε εηδηθόηεηες, σιοποηώληας έηζη
ηελ πρόζθαηε σποσργηθή απόθαζε (9-9-2013).
Η ππάξη αςηή ηος Πεπιθεπειακού Διεςθςνηή είναι παπάνομη. Υπάρτεη ζσγθεθρηκέλε
λοκοζεζία γηα ηολ θαζορηζκό ηφλ σπεράρηζκφλ ζσλαδέιθφλ (άρζρο 14, ΠΔ 50/1998 θαη άρζρο
12, ΠΔ 100), ποσ προβιέπεη όηη ηο ΠΥΣΠΕ θαζορίδεη ηελ ηοσς σπεράρηζκοσς θαη ότη οη δηεσζσληές
ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ!
Αλ εθαρκοζηούλ ασηές οη εληοιές ζεκαίλεη όηη δημιοςπγείηαι ηεσνηηό πλεόναζμα δαζκάλων,
πος ζηη Διεύθςνζη Πειπαιά, θα θηάζει ηοςρ 100. Ασηή ε "θάκπρηθα" ηφλ σπεραρηζκηώλ ποσ
θηηάτλεηαη είλαη θσζηθό λα οδεγήζεη ότη κόλο ζηελ σποτρεφηηθή κεηαθίλεζε, αιιά κέτρη θαη ζηε
«δηαζεζηκόηεηα», δειαδή ηελ απόισζε!
Κανέναρ ζςνάδελθορ δεν ππέπει ηώπα να πάει να κάνει δήλωζη όηι επιθςμεί να κπιθεί
ςπεπάπιθμορ. Όζοι ζςνάδελθοι έκαναν ηώπα ηέηοιος είδοςρ δήλωζη να πάνε άμεζα να ηην
αναιπέζοςν διόηι κινδςνεύοςν να βπεθούν οποςδήποηε ζηη σώπα!
Σσλάδειθοη, οη κάζθες πέθηοσλ θαη ηο κλεκοληαθό θαζεζηώς δείτλεη ηο πραγκαηηθό ηοσ πρόζφπο.
Δεν ςπάπσει καμιά δικαιολογία αδπάνειαρ και ολιγωπίαρ. Αλ δελ ζηακαηήζοσκε ηώρα ηελ
προζπάζεηα αποδόκεζες βαζηθώλ εργαζηαθώλ δηθαηφκάηφλ, αύρηο ζα είλαη ποιύ αργά. Σηης 11/9
καδεσηήθακε εθαηοληάδες εθπαηδεσηηθοί ζηολ Πεηραηά ζηε ζσγθέληρφζε ποσ δηοργάλφζαλ ε
ηοπηθή ΕΛΜΕ, Πρφηοβάζκηοη Σύιιογοη Εθπαηδεσηηθώλ θαη Σύιιογοη Γολέφλ, δείτλοληας ηε ζέιεζε
λα παιέυοσκε, όιοη καδί ελφκέλοη, ηελ αληεργαηηθή ιαίιαπα.
Όλοι ηην Παπαζκεςή 13/9, ζηη ζςγκένηπωζη ζηην Πεπιθέπεια Αηηικήρ (Τζόσα 5,
Αμπελόκηποι), ζηιρ 2 μμ, πος καλούν Σύλλογοι ηηρ Αθήναρ και η ΔΟΕ, να δώζοςμε μια
δςναμική απάνηηζη ζηη διάλςζη ηος ολοήμεπος και ζηη δημιοςπγία «θάμππικαρ»
ςπεπάπιθμων εκπαιδεςηικών.
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