ΠΕΑΕ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina
Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011 13:24 -

alfavita

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20Ης ΜΑΡΤΗ 2011
Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για συγχώνευση 1933 σχολείων και κλείσιμο των 1056
από αυτά, καθώς και η εφιαλτική υπόσχεση ότι έπονται κι άλλα, ναρκοθετεί το πεδίο της
δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, πετώντας χιλιάδες μαθητές εκτός σχολείου, μειώνοντας
τις θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών. Τα σχολεία γιγαντώνονται και φυσικά οι δηλώσεις
για 25 μαθητές ανά τάξη έχουν ήδη διαψευσθεί. Η σχολική καθημερινότητα γίνεται ακόμα
πιο απρόσωπη, ενώ όλες οι παιδαγωγικές έρευνες, ακόμα και του δικού μας Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, κρίνουν αυτήν την επιλογή του Υπουργείου Παιδείας ως αντιπαιδαγωγική.
Ολόκληρες περιοχές στην επαρχία θα ερημώσουν δεδομένου ότι οι οικογένειες θα
αναγκαστούν να μετακινηθούν σε μεγαλουπόλεις.

Και μέσα σε όλα αυτά η απώλεια χιλιάδων οργανικών θέσεων και η κατ’ επίφαση έλλειψη
κενών σημαίνει την εκμηδένιση των όποιων διορισμών. Ήδη τη φετινή χρονιά η αύξηση των
μαθητών ανά τάξη, η κατάργηση της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε δύο, τρία ακόμα και
περισσότερα σχολεία έδειξαν τα αποτελέσματά της. Η δε καθυστέρηση διορισμού των ήδη
διοριστέων συναδέλφων και οι εξαγγελίες για μειωμένους έως και ανύπαρκτους διορισμούς
στο μέλλον επιβεβαιώνουν τα χειρότερα σενάρια για κατακόρυφη αύξηση της αδιοριστίας.
Επιπλέον, η επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να διευρύνει την ελαστική εργασία και να
μεταφέρει βασικές λειτουργίες του σχολείου από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ΕΣΠΑ
δείχνει ήδη από φέτος τα αποτελέσματά της. Οι αναπληρωτές συνάδελφοι που
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προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ μόνο στο όνομα έχουν τα ίδια δικαιώματα από τους
αναπληρωτές του τακτικού προϋπολογισμού και όσα ισχύουν τα κέρδισαν μέσα από αγώνες
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κερδίσαμε η σύμβαση να είναι αντίστοιχη με εκείνη των
αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού, αφού στην αρχή η σύμβαση προς υπογραφή ήταν
ένα λευκό χαρτί. Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε τα αντίστοιχα ένσημα, αν και ακόμα
παραμένει ανοιχτό το τι θα γίνει με το βιβλιάριο υγείας και το ταμείο ανεργίας το
καλοκαίρι.
Όμως, η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποτελεί πλέον πάγια τακτική του
Υπουργείου Παιδείας, το οποίο κάθε τρίμηνο, ρίχνοντας τις ευθύνες κάθε φορά και σε
διαφορετική υπηρεσία, δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, η
συντριπτική πλειοψηφία των αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ είναι απλήρωτη ακόμα και δύο
μήνες. Μόνο που για εμάς, κ. Διαμαντοπούλου, αυτοί δεν είναι απλοί αριθμοί, αλλά το
ενοίκιο, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, το φαγητό κ.λπ. Μετά την πρώτη νικηφόρα
επίσχεση του Δεκέμβρη ήδη πολλοί συνάδελφοι βρίσκονται ξανά σε διαδικασία επίσχεσης,
διεκδικώντας το πρώτο αυτονόητο αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου… να
δουλεύει και να πληρώνεται. Και φυσικά η απάντηση του Υπουργείο σε αυτό ήταν για άλλη
μια φορά τουλάχιστον προκλητική και εξοργιστική. Διάφοροι εντολοδόχοι προϊστάμενοι και
διευθυντές έσπευσαν να υπερασπιστούν το Υπουργείο με το χειρότερο δυνατό τρόπο,
απειλώντας και συκοφαντώντας συναδέλφους, δήθεν ότι δεν έχουν δικαίωμα στην
επίσχεση, δήθεν ότι θα κινηθούν νομικά, ενώ οι πιο καλοπροαίρετοι έφτασαν να κάνουν
ακόμα και προσωπικά τηλεφωνήματα σε συναδέλφους για τους ενημερώσουν ότι έχουν
πληρωθεί, παρουσιάζοντας πλαστά χαρτιά τραπεζών την ίδια στιγμή που οι τραπεζικοί μας
λογαριασμοί ήταν άδειοι… Οι πραγματικοί ένοχοι αυτής της υπόθεσης προσπάθησαν και
προσπαθούν να απενοχοποιηθούν με τον πιο γελοίο και αηδιαστικό τρόπο.
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! Και αυτό το απέδειξαν και το αποδεικνύουν οι
εκατοντάδες συνάδελφοι που πλέον δεν έχουν άλλα αποθέματα υπομονής και βρίσκονται
ήδη σε επίσχεση εργασίας. Δηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δε θα μας πτοήσει
καμία απειλή, καμία κίβδηλη υπόσχεση. Άλλωστε το αποδείξαμε και στο παρελθόν και
τιμωρείται όποιος ξεχνά…
Ταυτόχρονα, σε συντονισμό με τους γονείς, τους μαθητές και το σύνολο των συναδέλφων
μας το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο τη δημόσια δωρεάν
εκπαίδευση. Γιατί το μπλοκάρισμα των συγχωνεύσεων και του κλεισίματος των σχολείων
αποτελεί προτεραιότητα του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Γιατί το αίτημα για
μόνιμους μαζικούς διορισμούς στο δημόσιο σχολείο αποτελεί ανάγκη για ένα άλλο σχολείο
στο οποίο πραγματικά θα ισχύει η ρήση «πρώτα ο μαθητής». Γιατί η κατάργηση της
ελαστικής εργασίας και η κατοχύρωση μόνιμης, σταθερής δουλειάς με πλήρη μισθολογικά
και ασφαλιστικά διακαιώματα αποτελεί απαίτηση του συνόλου των εργαζομένων.
Το επόμενο χρονικό διάστημα:
·
Καλούμε όλους τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ που είναι απλήρωτοι να
προβούν σε επίσχεση εργασίας ύστερα από συνεννόηση με τους κατά τόπους συλλόγους
διδασκόντων Π.Ε. Καλούμε τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες μας να δώσουν μία
δυναμική απάντηση στον μηχανισμό τρομοκρατίας που το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί
να στήσει
·
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται ανά την
Ελλάδα ενάντια στις συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα των σχολείων είτε αυτές γίνονται σε
Περιφέρειες και Διευθύνσεις είτε ανά Δήμους. Καλούμε σε συντονισμό όλων αυτών των
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κινήσεων
·
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο απογευματινό συλλαλητήριο την Τρίτη 22/3, 6μ.μ.
στην πλ. Κλαυθμώνος
·
30 Μαρτίου απεργούμε
·
Και επειδή η κ. Διαμαντοπούλου μας κάλεσε με δελτίο τύπου στην παρέλαση θα τα
πούμε και από κοντά…
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
adioristoi.blogspot.com, panenadekp@gmail.com , 6994027752
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
sintonistiko@gmail.com6970139038 , oromisthioi.gr
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