Δελτίο Τύπου από τη συνέλευση των Υπεράριθμων και σε Διάθεση εκπαιδευτικών
21/9/2013
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Σήμερα Σάββατο 21/9/2013 πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των Υπεράριθμων και σε Διάθεση
εκπαιδευτικών. Στη συνέλευση συμμετείχαν και συνάδελφοι από τα ΔΣ των συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε.
«Ο Παρθενώνας», Αριστοτέλης, Α΄ Αθηνών, Αθηνά, Μακρυγιάννης, Ηλιούπολης «Μ. Παπαμαύρος»,
Γληνός, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», Αμαρουσίου, «Ο Περικλής», «Κ. Σωτηρίου»
καθώς και 2 μέλη από το ΔΣ της ΔΟΕ.
Παρευρέθηκαν περισσότεροι από 100 συνάδελφοι και έγινε ένας πολύ πλούσιος διάλογος, όπου
κατατέθηκαν πολλές απόψεις. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οφείλουμε να υπερασπίσουμε το συλλογικό
δικαίωμά μας να παραμείνουμε στα ΠΥΣΠΕ που έχουμε οργανική ή είμαστε τοποθετημένοι. Το σχέδιο
αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της κινητικότητας των δημοσίων δομών και των εργαζόμενων σε αυτές.
Δηλαδή, κανένα σταθερό κοινωνικό και εργασιακό δικαίωμα. Ειπώθηκε ότι σκοπός του Υπουργείου, μέσα
από αυτή τη διαδικασία, είναι να διώξει εκπαιδευτικούς από την εκπαίδευση υπηρετώντας με αυτό τον
τρόπο την υποχρέωσή του για 15.000 απολύσεις από το Δημόσιο Τομέα. Επίσης, προσπαθούν να
διασπάσουν τους συναδέλφους για να μην μπορούν να αντιδράσουν συλλογικά και μαζικά.
Κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας με μαζικούς όρους να
αρνηθούμε να κάνουμε αιτήσεις τοποθέτησης στην Περιφέρεια, η κατάθεση ενστάσεων στα ΠΥΣΠΕ και
στα ΑΠΥΣΠΕ, νομικοί τρόποι αντιμετώπισης και κάλυψης των εκπαιδευτικών, ενώ τονίστηκε και η ανάγκη
απεργιακών κινητοποιήσεων με σκοπό να αντιμετωπιστεί συνολικά αυτή η πολιτική. Πολλοί συνάδελφοι
έθεσαν με επιτακτικό τρόπο την αναγκαιότητα να πάρει απόφαση η ομοσπονδία για 5νθήμερες απεργίες
από τη Δευτέρα 23/9. Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκαν τα παρακάτω ως άμεσα βήματα:

Όλες και όλοι αύριο Κυριακή 22/9/2013 στην Ολομέλεια Προέδρων της ΔΟΕ στο ξενοδοχείο
Novotel (Μ. Βόδα 1 και Λιοσίων) για να απαιτήσουμε να πάρει η ομοσπονδία όλες εκείνες τις
αγωνιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε να μην μετακινηθεί κανένας συνάδελφος από το ΠΥΣΠΕ
στο οποίο ανήκει. Να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια δημιουργίας πλασματικών υπεραριθμιών μέσα από
την κατάργηση του ολοημέρου, των τμημάτων ένταξης και υποδοχής, της αύξησης μαθητών ανά τμήμα,
καθώς και της ενισχυτικής διδασκαλίας, οι οποίες οδηγούν και στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Να κάνουμε ενστάσεις και στα ΠΥΣΠΕ και στα ΑΠΥΣΠΕ με κοινό κείμενο (θα σταλεί αργότερα
ύστερα και από τη συνεννόηση με δικηγόρους των σωματείων).

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο για κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο μαζί την ΟΛΜΕ τη
Δευτέρα στις 2 μ.μ.

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια την Τρίτη και την Τετάρτη που θα συνεδριάζει το
ΑΠΥΣΠΕ για τις τοποθετήσεις με σκοπό να μπλοκάρουμε τις διαδικασία τοποθετήσεων-μετακινήσεων.

Συμμετοχή στις συνελεύσεις και επικοινωνία με τους συλλόγους για το συντονισμό της δράσης μας.

Δημιουργήθηκε μια 5μελής επιτροπή συντονισμού, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω άτομα:
Σάκης Σιούτης 6977737223
Εύη Κωνσταντίνου 6978283625
Εύα Χρυσόμαλλου 6973795386
Δήμητρα Μητρακοπούλου 6947772964
Αδριανή Προκόπη 6974143638

