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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Δεκέμβρης 2013: Χιλιάδες μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς
Το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση εφαρμόζοντας τις αντιλαϊκές
πολιτικές για το Δημόσιο σχολείο υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την παρεχόμενη
γνώση, χτυπώντας καίρια τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς.

Αφού απέλυσαν χιλιάδες αναπληρωτές και έβγαλαν σε διαθεσιμότητα
χιλιάδες συναδέλφους των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ, δημιούργησαν τεχνητά
πλεονάσματα με την αύξηση ωραρίου και τα πληθωρικά τμήματα.

Αφού υποχρέωσαν σε απαράδεκτες μετατάξεις εκβιάζοντας χιλιάδες
εκπαιδευτικούς, μετακίνησαν όσους «πλεονάζουν» σε άλλες περιοχές για
συμπλήρωση ωραρίου με δουλειά σε μέχρι και 5 διαφορετικά σχολεία, καταπατώντας
κάθε εργασιακό δικαίωμα, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το μάθημα στο
σχολείο.
Τώρα, 3 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων, υπάρχουν ακόμα πολλά κενά
σε διάφορες περιοχές της χώρας και γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισής τους με νέες
συμπτύξεις τμημάτων, αδιαφορώντας για τα εκπαιδευτικά προβλήματα που
δημιουργούνται και για τα νέα τεχνητά πλεονάσματα που θα προκύψουν.
Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά να
προχωρήσουν σε παραπέρα κατάργηση – συγχώνευση σχολικών μονάδων (1.676
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2014).
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και
τους μαθητές (ιδιαίτερα στα Μουσικά σχολεία, τα ΕΠΑΛ, τις ΕΠΑΣ και την
Ειδική Αγωγή) να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που
οργανώνουμε την Πέμπτη, 5/12 στις 12 το μεσημέρι στο Υπ. Παιδείας (στάση
Ηλεκτρικού Νερατζιώτισσα) σε συνεργασία με την ΑΣΓΜΕ και την Πανελλήνια
Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων. Για την καλύτερη οργάνωση της
κινητοποίησης, όπου είναι αναγκαίο, μπορεί να μισθωθούν πούλμαν σε συνεννόηση
με την Ομοσπονδία.
Διεκδικούμε:
 Καμιά σύμπτυξη τμήματος – Καμιά κατάργηση σχολείου
 Άμεσοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Προσλήψεις αναπληρωτών
πλήρους απασχόλησης
 Τμήματα με 20 μαθητές στην τάξη
 Κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει – Να γυρίσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε
διαθεσιμότητα στην τάξη – Ολοκληρωμένη λειτουργία των ΕΠΑΛ
 Να γυρίσουν οι σχολικοί φύλακες στα σχολεία – Κάλυψη των κενών σε
διοικητικό προσωπικό – Αυξημένη χρηματοδότηση για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών.

