ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
«Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Συνάδελφοι - ισσες αναπληρωτές,
Τις τελευταίες μέρες πολύς λόγος έγινε από πολλούς για την επικείμενη απόλυση μας.
Είναι γεγονός πως πάνω από 10.000 αναπληρωτές από τις 30 Ιουνίου θα είμαστε άνεργοι
χωρίς την ελπίδα επαναπρόσληψης μας. Οι όποιες προσλήψεις έχουν εξαγγελθεί για την
επόμενη χρονιά θα αφορούν κυρίως ΕΣΠΑ, θα σημάνουν την περαιτέρω επιδείνωση των
εργασιακών σχέσεων όσων δουλεύουν, την παραπέρα ελαστικοποίηση

τους. Καμία

εμπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξουμε στα διάφορα «παπαγαλάκια» που προσπαθούν να
φέρουν σε αντιπαράθεση τους νέους εργαζόμενους με τους παλιούς και να νομιμοποιήσουν
την αξιολόγηση και τις απολύσεις.
Το θέμα για εμάς είναι πως φτάσαμε έως εδώ και τι πρέπει να κάνουμε για να
υπερασπιστούμε το δικαίωμα μας στη δουλειά. Γιατί από πολλούς θεωρήθηκε μόνο το
επιπλέον 2ωρο ως η αιχμή του δόρατος. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι το σχολείο που
θέλουν να φτιάξουν, το «σχολείο της αγοράς» όπου οι μαθητές θα στοιβάζονται σε μια
αίθουσα ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα, θα κατηγοριοποιούνται και θα μαθαίνουν
διαφορετικά πράγματα από σχολείο σε σχολείο, και με εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να
υπακούν στις εντολές της κυβέρνησης, θα φέρνουν χορηγούς σαν πλασιέ των
επιχειρηματιών, διαφορετικά θα χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς. Ένα σχολείο που δεν έχει
θέση η μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά οι ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Όλα αυτά δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, είναι κατεύθυνση της ΕΕ. Η υλοποίηση τους έχει
ξεκινήσει εδώ και χρόνια από όλες τις Κυβερνήσεις του Ευρωμονόδρομου. Αυτό είναι το
νέο σχολείο-επιχείρηση, ένα σχολείο πιο άμεσα υποταγμένο στην ανταγωνιστικότητα και
την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, που θα διαστρεβλώνει την ιστορική και
επιστημονική αλήθεια, που θα σακατεύει νεανικά μυαλά.

Κανένας, δεν είναι άμοιρος ευθυνών! Πρώτα από όλα η σημερινή και όλες οι
προηγούμενες Κυβερνήσεις αλλά και όσες πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις
αποδέχτηκαν τη λογική του «μικρότερου κακού» και δεν υιοθέτησαν το αίτημα για μόνιμη
και σταθερή δουλειά.
Σε όλη αυτή την κατάσταση συνάδελφοι, εμείς πρέπει να αντιτάξουμε τις ανάγκες τις
δικές μας και των μαθητών μας. Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τίποτα λιγότερο. Όσες φορές κάναμε πίσω από αυτό το
αίτημα είχαμε μόνο ήττες.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:


Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων στην εκπαίδευση!



Μόνιμοι, μαζικοί διορισμοί τώρα για όλες τις ειδικότητες, με βάση τις
σύγχρονες, πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και 20 μαθητές ανά τμήμα.



Να παρθεί πίσω η επιστράτευση των εκπαιδευτικών!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 18 Ιούνη και ώρα 13:30.

Το προεδρείο της Γ.Σ.

