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ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΕ, ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το ΔΣ του Συλλόγου μας καταγγέλλει τη διευθύντρια του 15 ου Δημοτικού Σχολείου
Πειραιά για αυταρχική και αντισυναδελφική συμπεριφορά.
Η συγκεκριμένη διευθύντρια επικαλούμενη πιθανό έλεγχο από τους ελεγκτές δημόσιας
διοίκησης ασκεί πιέσεις στους εκπαιδευτικούς να παραμένουν στο σχολείο πέραν του
διδακτικού τους ωραρίου. Αποκορύφωμα δε αποτελεί το γεγονός ότι έφτασε στο σημείο να
επιβάλλει σε δύο συναδέλφους την καθημερινή υποχρεωτική παραμονή τους στο εργασιακό
τους ωράριο με γραπτή εντολή της (πράξη), κατηγορώντας τους μάλιστα γραπτά για
απείθεια στις προφορικές εντολές της, όταν οι δύο συνάδελφοι δεν υποτάχτηκαν στις
παράνομες και αντισυναδελφικές εντολές της.
Η συγκεκριμένη διευθύντρια κινείται πέρα από τα όρια της νομιμότητας. Ο νόμος
1566/85 κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στο διδακτικό και το εργασιακό ωράριο των
εκπαιδευτικών. Ο σύλλογός μας μαζί με δεκάδες συλλόγους και ΕΛΜΕ από όλη την
Ελλάδα αλλά και μαζί με τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί τα
εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
Εξάλλου ο διευθυντής ΠΕ Πειραιά ενώπιον εκπροσώπων από όλους τους συλλόγους
ΠΕ Πειραιά αποδέχτηκε τη διάκριση αυτή και δήλωσε πως θα απαιτήσει από τους
διευθυντές και τους συναδέλφους την εφαρμογή του νόμου.
Η παραμονή των συναδέλφων στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους ωραρίου και
χωρίς να τους ανατεθεί συγκεκριμένο έργο αποκτά τιμωρητικό χαρακτήρα, καταστρατηγεί
τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και δεν αποφέρει κανένα παιδαγωγικό όφελος
για τους μαθητές.
Σε μια περίοδο που το δημόσιο σχολείο βάλλεται από παντού και με σφοδρότητα, σε
μια περίοδο όπου τα εργασιακά δικαιώματά των εκπαιδευτικών και οι μορφωτικές ανάγκες
των μαθητών βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβερνητικής μνημονιακής πολιτικής, δεν
μπορούμε και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές και πρακτικές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επανειλημμένα ζήτησε από τη διευθύντρια του σχολείου να
τηρήσει τη νομιμότητα σε σχέση με το εργασιακό ωράριο και να ανακαλέσει τις
συγκεκριμένες πράξεις και συνάντησε την άρνησή της.
Επίσης θεωρούμε ότι δεν μπορούν να βρίσκονται κάτω από τη στέγη του συλλόγου
εφαρμοστές των πιο αντιδραστικών και τρομοκρατικών μέτρων εις βάρος συναδέλφων.
 Καλούμε τους συναδέλφους να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να μην τα
αφήσουν να γίνονται βορά σε τυχόν αυθαιρεσίες στελεχών της εκπαίδευσης.

 Καλούμε κάθε συνάδελφο να καταγγέλλει άμεσα στο ΔΣ τέτοιου είδους συμπεριφορές
και πρακτικές καθώς και οποιεσδήποτε παραβιάσεις δικαιωμάτων.
 Καλούμε τους αιρετούς να πάρουν θέση και να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την
καταγγελία του Συλλόγου μας στις επόμενες κρίσεις διευθυντών.
 Καλούμε τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους ΠΕ να καταδικάσουν χωρίς περιστροφές τέτοιες
αντισυναδελφικές συμπεριφορές.
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