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Συμμετέχουμε στις δράσεις για να υπάρξει μια πολιτική νέων διορισμών
στην Εκπαίδευση
Η εκπαιδευτική κοινότητα γεύεται τους πικρούς καρπούς της συνεχιζόμενης για οχτώ χρόνια
πολιτικής της αδιοριστίας. Θύματα αυτής της καταστροφικής επιλογής των μνημονιακών
κυβερνήσεων είναι οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί και όλη η εκπαιδευτική διαδικασία.
Πάγια θέση του κλάδου είναι η κάλυψη όλων των κενών από μόνιμους καθηγητές. Είναι
απαραίτητο όμως να συνειδητοποιήσει η ελληνική κοινωνία τις καταστροφικές συνέπειες της
πολιτικής της απαγόρευσης διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών.
Τα κενά που δημιουργούνται, καλύπτονται με δεύτερες και τρίτες αναθέσεις όπως και με την
δημιουργία τμημάτων με τον ανώτατο αριθμό μαθητών.
Στη συνέχεια τεράστιο πρόβλημα έχουν οι άνθρωποι που επί χρόνια γυρίζουν από άκρη σε άκρη
την Ελλάδα, προσλαμβανόμενοι και απολυόμενοι κάθε χρόνο, για δεκαετίες πλέον, για να καλύψουν
μερικώς τα κενά. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι!
Η ΟΛΜΕ αποφάσισε το επόμενο χρονικό διάστημα να αναδείξει αυτό το καίριο πρόβλημα για
αυτό και οργανώνει την «εβδομάδα δράσης για τους μόνιμους διορισμούς και το εργασιακό
καθεστώς των αναπληρωτών στο διάστημα 23 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου».
Η ΕΛΜΕ μας με κάλεσμα προς τους αναπληρωτές από το Νοέμβριο έθεσε το θέμα και
προχώρησε σε παραστάσεις διαμαρτυρίας και στις δύο Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της περιοχής ευθύνης μας αλλά και στην Περιφέρεια.
Καλούμε βεβαίως εκ νέου για μαζική συμμετοχή όλων, μονίμων και αναπληρωτών όπως και των
Συλλόγων Γονέων, στις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα αυτές τις ημέρες για να ανατραπεί η
πολιτική ανυπαρξίας διορισμών.




Στις 23/2 σωματεία και αναπληρωτές διαδηλώνουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Αττικής στις 13:30. Γι’ αυτό κηρύσσουμε δίωρη στάση εργασίας 12-2, προς
διευκόλυνση των συναδέλφων.
Την Δευτέρα 26/2 πραγματοποιείται Παναττική σύσκεψη αναπληρωτών στις
6 μ.μ. στα γραφεία της ΔΟΕ
Κορυφώνουμε τη δράση μας την Παρασκευή 2 Μάρτη με συγκεντρώσεις των σωματείων στο
Υπ. Παιδείας στις 13.00 (για διευκόλυνση των συνάδελφων το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κηρύσσει

τρίωρη στάση εργασίας 11:00 έως 14:00)

