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ΔΕΛΤΥΟ ΤΥΠΟΥ
Όλοι ηην ΣΕΣΑΡΣΗ 14/10/2015 ζηις 17:00μ.μ ζην
Τποσργείο Παιδείας(ζηάζη μεηρό ΝΕΡΑΣΖΘΩΣΘΑ)
Έλα κήλα κεηά ην πξώην θνπδνύλη ε θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία θαη ζηελ
εθπαίδεπζε γεληθόηεξα ζπλερίδεη λα παξακέλεη ηξαγηθή.
Τα ρηιηάδεο θελά ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα αζθπθηηθή
θαηάζηαζε γηα ηα ζρνιεία, όπνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νδήγεζε ζε
ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ, ζε κείσζε ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ γηα ηνπο καζεηέο,
ζηελ ελαιιαγή εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηάμε, αιιά αθόκα θαη ζην ζεκείν
πνιιά δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία λα κελ αλνίμνπλ θαζόινπ.
Τα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ππνιεηηνπξγνύλ ιόγσ ησλ ρηιηάδσλ θελώλ.
Πνιιέο νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζε απόγλσζε γηαηί δε ιεηηνπξγνύλ
ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (εηδηθά ζρνιεία, νινήκεξα, ηκήκαηα έληαμεο,
παξάιιειε
ζηήξημε,
εληζρπηηθή
δηδαζθαιία...)
Οη
πξνζιήςεηο
αλαπιεξσηώλ γίλνληαη κε ην ζηαγνλόκεηξν, κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη
ρηιηάδεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί λα πεξηκέλνπλ κε ηε
βαιίηζα ζην ρέξη πόηε θαη πνύ ζα δηνξηζηνύλ!
Οη καζεηέο πνπ ζηεγάδνληαη ζε αθαηάιιεια πνιιέο θνξέο θαη επηθίλδπλα
θηίξηα, ε κεηαθνξά πνπ γηα αθόκε κηα ρξνληά δελ έρεη ιπζεί ζην ζύλνιν
ηεο, ην δήηεκα ησλ θαζαξηζηξηώλ, ε θησρηά θαη ε εμαζιίσζε ηεο ιατθήο
νηθνγέλεηαο, νη ππεξρξεσκέλεο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη ε 3ε δόζε γηα ηα
ιεηηνπξγηθά πνπ δελ έρεη έξζεη αθόκα, ην 23% ΦΠΑ ζηα θξνληηζηήξηα θαη
ε ζπλερηδόκελε θνξνιεζηεία, δελ καο αθήλνπλ θαλέλα πεξηζώξην
αλακνλήο .
Από ηελ πιεπξά ηεο ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα καο πείζεη, πσο θάλεη
νηηδήπνηε είλαη αλζξσπίλσο δπλαηό ζηηο ζεκεξηλέο δύζθνιεο ζπλζήθεο γηα
ηελ ρώξα, γηα λα ιύζε ην πξόβιεκά ησλ θελώλ .Ωο ηώξα έρνπλ
πξνζιεθζεί 2.579 ζηελ Α Φάζε ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 905 ζηε
Δεπηεξνβάζκηα θαη 1574 εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ζηα νινήκεξα Δεκνηηθά
ΕΑΕΠ (κε Εληαίν Αλακνξθσκέλν Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα). Δειαδή
ζύλνιν 5058, άξα ηα θελά είλαη θνληά ζηα 20.000.
Ξερλώληαο λα αλαθέξεη πσο ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη απνηέιεζκα
ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα
ζηελ εθπαίδεπζε.
Ξερλώληαο λα αλαθέξεη πσο ηα θελά δελ δεκηνπξγήζεθαλ από ηε κηα κέξα
ζηελ άιιε, νύηε είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζθπγώλ, νύηε ηνπ ξεπζηνύ
πνιηηηθνύ θιίκαηνο - όπσο ηερλεέλησο δηαξξένπλ- νύηε ησλ εθινγώλ.

Πνπζελά δε δελ γίλεηαη ιόγνο έζησ κηα κηθξή αλαθνξά γηα πξνζιήςεηο
κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, κηιάλ γηα θάιπςε ησλ θελώλ ( δει.
ζέζεώλ πνπ θαιύπηνπλ δηαξθείο αλάγθεο θαη νξγαληθέο ζέζεηο) από
αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνύο, ζπκβαζηνύρνπο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θ.η.ι.
Σηηο ρζεζηλέο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ν ππνπξγόο απέθπγε λα πάξεη
ζέζε γηα ηα θελά θαη πσο ζα ηα θαιύςεη .
Απαιηούμε :

 Άμεζη κάλςτη όλυν ηυν εκπαιδεςηικών κενών με μαζικούρ,
μόνιμοςρ διοπιζμούρ εδώ και ηώπα
 Άμεζη ππόζλητηρ ηυν εκπαιδεςηικών ηηρ «παπάλληληρ
ζηήπιξηρ» και ηυν ημημάηυν ένηαξηρ.
 Κάλςτη όλυν ηυν ειδικοηήηυν ηυν εκπαιδεςηικών για να
ξεκινήζει η λειηοςπγία ηος ολοήμεπος ζσολείος.
 Διαγπαθή ηυν σπεών ηυν ζσολικών επιηποπών ππορ ηιρ
ΔΕΚΟ.
 Απαλλαγή ΦΠΑ για ηιρ ζσολικέρ επιηποπέρ. Καηάπγηζη ηος
ΦΠΑ για ηα θπονηιζηήπια και ηα είδη ππώηηρ ανάγκηρ για ηιρ
λαφκέρ οικογένειερ.
 Να διαζθαλιζηεί άμεζα η δυπεάν μεηαθοπά όλυν ηυν
μαθηηών ππορ και από ηα ζσολεία ηοςρ. Δυπεάν μεηαθοπά
όλυν ηυν μαθηηών- θοιηηηών με ηα ΜΜΜ.
 Να πληπυθούν άμεζα οι καθαπίζηπιερ και να λςθεί μόνιμα ηο
ζήηημα ηηρ καθαπιόηηηαρ ζηα ζσολεία με πποζλήτειρ μόνιμος
πποζυπικού.
Καινύκε ηνπο Σπιιόγνπο ηηο Ελώζεηο λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζε καδηθέο
θηλεηνπνηήζεηο, λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα δξάζεηο αλά ζρνιείν ,δήκν,
αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ . .

Μηα πξώηε απάληεζε ζα δνζεί
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