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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Μέσα στους δυο περίπου µήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπήρξε ένας
καταιγισµός πράξεων και αποφάσεων των κυβερνητικών µηχανισµών που απειλούν και
ανατρέπουν τα πλέον βασικά δικαιώµατα που µας έχουν αποµείνει. Και συγκεκριµένα
είχαµε:
• Τη µαταίωση της πλειονότητας των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Χιλιάδες συνάδελφοι υποχρεώνονται να ζουν µακριά από τον τόπο τους και τις οικογένειές
τους αντιµετωπίζοντας ακόµα και πρόβληµα επιβίωσης.
• Την κατασκευή µέσω διάφορων µεθόδων -συµπτύξεις τµηµάτων, καταργήσεων
σχολείων κ.λπ.- χιλιάδων υπεραριθµιών, οι οποίες έφεραν υποχρεωτικές µετακινήσεις
πολλών συναδέλφων, µόνιµων και αναπληρωτών ακόµα και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
• Τον εξοβελισµό των µόνιµων δασκάλων από κεντρικές λειτουργίες του σχολείου
(ολοήµερο, τµήµατα ένταξης κ.λπ.) και την αντικατάστασή τους από αναπληρωτές των
προγραµµάτων ΕΣΠΑ. Η εξέλιξη αυτή χτυπάει τις θέσεις µόνιµης και σταθερής εργασίας
και γενικεύει την ελαστική και προσωρινή.
• Την αύξηση των επιτρεπόµενων παιδιών ανά τµήµα κατά 10%, άρα και το
ενδεχόµενο νέων συµπτύξεων τµηµάτων και περικοπών θέσεων εργασίας.
• Την απειλή πρόσληψης νηπιαγωγών από προγράµµατα µέσω ΟΑΕΔ, µε 427-490
ευρώ µισθό (µεικτά) για 6,5 µήνες, µε 6 ώρες ωράριο κάθε µέρα και απαγόρευση
πρόσληψης για τους επόµενους 36 µήνες! Το ίδιο ισχύει και για το βοηθητικό προσωπικό
των ειδικών σχολείων.
• Την επικράτηση από τη µεριά των ανώτερων διοικητικών στελεχών αυταρχικών
µεθόδων, απειλών, πειθάρχησης, τροµοκράτησης και αυθαίρετων µονοπρόσωπων
αποφάσεων.
Όλες αυτές οι πρακτικές οδηγούν σε ένα και µοναδικό στόχο: την κατασκευή
διαθεσιµότητων, άρα απολύσεων και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Την ίδια στιγµή
εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία και συνεχίζεται η πολύπλευρη
κατεδάφιση της δηµόσιας παιδείας και η καταρράκωση των µορφωτικών
δικαιωµάτων των µαθητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο µήνες µετά την έναρξη των
µαθηµάτων υπάρχουν ακόµα πολλά κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία και ιδιαίτερα στον
ευαίσθητο τοµέα της ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη κ.λπ.).
Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών του Πειραιά από την αρχή της χρονιάς µε έγκαιρη και
µαζική επέµβαση αποτρέψαµε ως ένα βαθµό την πλήρη εφαρµογή κάποιων από τα µέτρα
του υπουργείου (υποχρεωτικές µετακινήσεις, ολοήµερα σχολεία κ.λπ.). Αυτό δείχνει τη

δύναµη της µαζικής και οργανωµένης αντίστασης. Χρειάζεται λοιπόν να συνεχιστεί η
µαζική συµµετοχή σε οποιαδήποτε κινητοποίηση, τοπικού και κεντρικού χαρακτήρα.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ
Συµµετέχουµε στις κοινές δράσεις των Συλλόγων του Πειραιά και σε
κάθε εκδήλωση που αντιπαρατίθεται στη βάρβαρη πολιτική
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