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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών
στα σχολεία της περιφέρειας της Δ΄ Αθήνας και σε μια κρίσιμη περίοδο
όπου

εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα παραβιάζονται και το

φάσμα της αγωνίας και της ανασφάλειας εντείνεται, το εκπαιδευτικό
κίνημα

πρέπει, όλο και πιο ισχυρά να συνεχίζει να

διεκδικεί και να

αμφισβητεί, να

απαιτεί, να συνεχίσει να αγωνίζεται για

το Δημόσιο

Σχολείο και για την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού.
Η μάχη για τα κενά και τις τοποθετήσεις
Η ανακοίνωση όλων των πραγματικά λειτουργικών κενών σε όλες τις
φάσεις των τοποθετήσεων είναι επιβεβλημένη από το νόμο1. Τακτική
όμως

του

υπουργείου

και

της

διοίκησης,

είναι

τα

κενά

να

γνωστοποιούνται στο ευρύτερο κοινό άλλες φορές εγγράφως και άλλες
φορές προφορικά σύμφωνα με την ερμηνεία του όρου «ανακοίνωση»2 .
Η

ανακοίνωση

όμως

διαφέρει

από

τη

δημοσιοποίηση.

Η

δημοσιοποίηση3 απαιτεί την επίσημη ανακοίνωση, δηλαδή την έγγραφη
και μόνο ανακοίνωση. Ο κλάδος δεν πρέπει να αρκεστεί στην απλή
εφαρμογή του νόμου πρέπει να την αμφισβητήσει και να διεκδικήσει τη
δημοσιοποίηση των κενών, δηλαδή τη γνωστοποίησή τους με επίσημο
τρόπο εγγράφως και μόνο εγγράφως.
Κινητικότητα εκπαιδευτικών και προσωρινές τοποθετήσεις
Μια

άλλη

τακτική

επίσης,

είναι

οι

προσωρινές

αποσπασμένων, αναπληρωτών και ειδικοτήτων

τοποθετήσεις

με μονοπρόσωπη

απόφαση. Κατανοούμε πως πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένας
μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών να τοποθετηθεί στα σχολεία, για να
μπορέσουν αυτά να λειτουργήσουν, όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι
αυτή η διοικητική τακτική δημιουργεί προσωπικά και παιδαγωγικού
χαρακτήρα προβλήματα. Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί αλλάζουν σχολεία με
μια κινητικότητα που δεν προλαβαίνει κανείς να την παρακολουθήσει.
1

Π.Δ 50/1996 και Π.Δ 100/97
Ανακοίνωςη: γνωςτοποίηςη ςτο ευρφτερο κοινό μιασ είδηςησ προφορικά ή εγγράφωσ
3
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Κάποιοι από αυτούς έχουν μετακινηθεί και δεν το γνωρίζουν. Κάποιοι
άλλοι οργάνωσαν τις τάξεις και προγραμμάτισαν τις ζωές τους και μετά
από όλα αυτά μετακινήθηκαν. Κάποιοι άλλοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με
συναδέλφους που παρουσιάστηκαν στην ίδια θέση. Ένα πραγματικό
χάος.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η περιγραφή των παραπάνω τακτικών,
μας δίνει μια εικόνα η οποία αν δεν ερμηνευτεί πολιτικά υπάρχει κίνδυνος
να ερμηνευτεί ως προσωπική διοικητική αστοχία ή ανικανότητα. Όταν η
εκπαιδευτική πολιτική είναι απόρροια μιας κρατικής πολιτικής που στόχο
έχει την αποδόμηση των δημοσίων αγαθών, όταν μέρος αυτής της
πολιτικής είναι το σχολείο να απολέσει το δημόσιο και κοινωνικό
χαρακτήρα του και να συμπλεύσει με τους κανόνες της αγοράς, όταν η
συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας για παροχή δημόσιας και
δωρεάν εκπαίδευσης περιορίζεται στις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων (στελέχωση σχολείων με προγράμματα ΕΣΠΑ), και όταν
οι περικοπές για την εκπαίδευση απαιτούν μηδαμινούς έως μηδενικούς
διορισμούς, πρέπει να βρεθεί τρόπος να ικανοποιηθούν όλοι και όλα.
Συνέπεια

αυτής

δικαιώματα

να

της

εκπαιδευτικής

καταπατώνται,

ελαστικοποιούνται, οι

πολιτικής
οι

είναι

εργασιακές

τα

εργασιακά

σχέσεις

να

διαδικασίες να γίνονται πιο ανεκτικές, οι

εκπαιδευτικές δομές να καταργούνται ή να

υπολειτουργούν με

οποιουσδήποτε διαθέσιμους πόρους και οι εργαζόμενοι να απολύονται
και να «επαναπροσλαμβάνονται» μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής
ωφέλειας του ΟΑΕΔ με 450 ευρώ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία, πρέπει να ορθώσουμε το
ανάστημά μας και να υπερασπίσουμε τον αγώνα που έχουμε δώσει
έως τώρα για το Δημόσιο Σχολείο. Μέρος αυτού του αγώνα είναι και η
μάχη κατά της αξιολόγησης.
Τα σωματεία καλούν, σήμερα Δευτέρα 13/10, στις 18.30, στα γραφεία
της ΔΟΕ (Ξενοφώντος 15α, 3ος όροφος), τους Διευθυντές των
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δημοτικών σχολείων της Αττικής, για να συζητήσουν για την συνέχιση
της μάχης ενάντια στην αξιολόγηση.
Συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί και Διευθυντές, ας αναλογιστούμε πως η
συνολική απάντηση σε κάθε αγώνα

κρίνεται από τις επιμέρους

απαντήσεις που ο καθένας μας οφείλει να δώσει.
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