Αθόνα 15/4/2016
Προσ
Τουσ Συλλόγουσ εκπαιδευτικών Π.Ε.
Μεγαλειώδησ κινητοποίηςη των εκπαιδευτικών ενάντια ςτη διάλυςη του
Δημόςιου χολείου – Ανεργία αντί για διοριςμούσ προανήγγειλε ο υπουργόσ
Μεγαλειώδησ με τη ςυμμετοχό χιλιϊδων εκπαιδευτικών από όλη την
Ελλϊδα όταν η ςυγκϋντρωςη που πραγματοπούηςαν ςόμερα 15/4/2016 ςτο
Υπουργεύο Παιδεύασ ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.
Για μια κόμη φορϊ οι εκπαιδευτικού βρϋθηκαν υπό την «προςταςύα ΜΑΤ»
και δεκϊδων αςτυνομικών με πολιτικϊ. Το υπουργεύο θύμιζε τισ παλιϋσ καλϋσ
εποχϋσ «του νόμου και τησ τϊξησ».
Οι ςυγκεντρωμϋνοι ϋξω από το χώρο του Υπουργεύου αλλϊ και η μεγϊλη
αντιπροςωπεύα που ςυμμετεύχε ςτη ςυνϊντηςη με τον κ. Υπουργό ϋκαναν
ςαφϋσ ότι οι εκπαιδευτικού αγωνύζονται για:


Την υπερϊςπιςη του δημόςιου, δωρεϊν ςχολεύου.



Μαζικούσ μόνιμουσ διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη για την κϊλυψη όλων
των αναγκών.



Μόνιμο διοριςμό όλων των αναπληρωτών που εργϊζονται ςτην
εκπαύδευςη τώρα.



Κατϊργηςη του Ν.3848/10.



Απόςυρςη των προτϊςεων του Υπουργεύου για το ςύςτημα πρόςληψησ
αναπληρωτών, που «ληςτεύει» την προώπηρεςύα τουσ και απαξιώνει τα
εργαςιακϊ δικαιώματα που απορρϋουν από το πτυχύο τουσ.



Απόςυρςη των απαρϊδεκτων ρυθμύςεων για τον ελϊχιςτο αριθμό
μαθητών ςτα νηπιαγωγεύα που διαλύουν το δημόςιο νηπιαγωγεύο,
καταργούν τμόματα, ςυγχωνεύουν νηπιαγωγεύα.



Κατϊργηςη την ελαςτικόσ εργαςύασ.

Η ςυνϊντηςη με τον κ. Υπουργό πραγματοποιόθηκε ςε κλύμα ϋνταςησ και
αγανϊκτηςησ. Τα καύρια ζητόματα που ϋθεςαν οι εκπαιδευτικού ϋμειναν
αναπϊντητα ενώ όςεσ απαντόςεισ δόθηκαν κινούνταν ςτα όρια του εμπαιγμού.

O Υπουργόσ, πιςτόσ ςτισ μνημονιακϋσ δεςμεύςεισ και ςτισ πολιτικϋσ τησ
Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, με πολύ κυνικό τρόπο, απϊντηςε ότι δεν αλλϊζει το
παραμικρό ςτο ϊρθρο για τα νηπιαγωγεύα και ότι θα το καταθϋςει ωσ ϋχει.
Δόλωςε ότι δεν πρόκειται να αποςύρει τη διϊταξη για την πρόςληψη
των αναπληρωτών παρϊ τη ςυνολικό αντύθεςη τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ.
Στη ςυνϊντηςη ο υπουργόσ αποκϊλυψε τον αριθμό των εκπαιδευτικών,
αναπληρωτών και μόνιμων, για το 2016. 20.000 θα εύναι ο ςυνολικόσ αριθμόσ
των εκπαιδευτικών που καλύψουν τα κενϊ ςτην εκπαύδευςη.
Από αυτούσ, οι 10.000 θα εύναι με μόνιμο διοριςμό, αν το επιτρϋψουν οι
θεςμού, και 10.000 αναπληρωτϋσ. Έτςι κι αλλιώσ, ανεργύα προανόγγειλε ο
Υπουργόσ μια που ο ςυνολικόσ αριθμόσ των αναπληρωτών εύναι ςόμερα 23.000
περύπου. Άρα του χρόνου θα εύναι λιγότεροι ςτο ςύνολο κατϊ 3.000.
Τελικϊ, με αφορμό την ϋνταςη που ο ύδιοσ ο Υπουργόσ δημιουργούςε με
τον τρόπο με τον οπούο χειριζόταν τα αγωνιώδη ερωτόματα των
εκπαιδευτικών ο κ. Υπουργόσ αποχώρηςε – τρϊπηκε ςε ϊτακτη φυγό γιατύ
γνώριζε πολύ καλϊ ότι απαντόςεισ ουςιαςτικϋσ δεν υπόρχαν και ότι μοναδικόσ
γνώμονασ τησ πολιτικόσ του Υπουργεύου και τησ Κυβϋρνηςησ εύναι η πιςτό
εφαρμογό των μνημονύων που οδηγεύ ςτη διϊλυςη τησ δημόςιασ δωρεϊν
παιδεύασ και την εξαθλύωςη των εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και ο κλϊδοσ θα απαντόςουν δυναμικϊ ςτην
αντιεκπαιδευτικό πολιτικό του Υπουργεύου και των μνημονιακών πολιτικών
κυβϋρνηςησ Ε.Ε. Δ.Ν.Τ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΕ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΠΙΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟΤ
Από τη Δ.Ο.Ε.

