ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΕ ΚΑΙ ΟΛΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΕ ΚΑΙ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
Ο Υπουργός Παιδείας καλεί σε συνάντηση την ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ την Τετάρτη 7/3/2018, για να συζητήσει μαζί
τους το θέμα του διορισμού εκπαιδευτικών. Είναι ο ίδιος Υπουργός που έλειπε απ’ το Υπουργείο την
Παρασκευή 2/3/2018, ενώ ήξερε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιούσαν απεργιακή συγκέντρωση με
κεντρικό αίτημα τους μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Είναι φανερό ότι μετά απ’ αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση και την προσπάθεια
καταστολής των αγωνιστικών διαθέσεων των εκπαιδευτικών απ’ τα ΜΑΤ, μετά την κατάληψη και τη μαζική
Συνέλευση Αγώνα, το υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να οδηγηθεί σε γνώριμους τακτικισμούς. Στοχεύει
στην εκτόνωση της αντιπαράθεσης ώστε να κλείσει ο κύκλος μαζικών κινητοποιήσεων και να ανακτήσει την
πρωτοβουλία των κινήσεων προσπερνώντας έτσι την πίεση που δημιούργησε η μαζική και δυναμική
κινητοποίηση της Παρασκευής 2 Μάρτη για μαζικούς μόνιμους διορισμούς.
Το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προσπαθούν να διασπάσουν το εκπαιδευτικό κίνημα και να
συζητούν πίσω από κλειστές πόρτες και με απόντες τους εκπαιδευτικούς. Το πλήθος πρέπει ήσυχα –ήσυχα να
αποσυρθεί, ο χώρος έξω από του Υπουργείο να αδειάσει έτσι ώστε ο Υπουργός Παιδείας να εξηγήσει χωρίς τα
ενοχλητικά συνθήματα των εκπαιδευτικών ότι «αγωνίζεται» να λύσει το «δημοσιονομικό πρόβλημα» και να
αποσπάσει από τους Θεσμούς τη «δέσμευση» για διορισμούς στο χρονικό ορίζοντα της επόμενης τριετίας, ότι
«ελπίζει» να έχει τη δέσμευση των Θεσμών «όταν τελειώσει η επιτροπεία», όπως δήλωσε σε ραδιοφωνική
του συνέντευξη στο "Κόκκινο".
Τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ οφείλουν να πάρουν άμεσα αγωνιστική απόφαση για κλιμάκωση με 24ωρη
απεργία και πανελλαδική κινητοποίηση στις 9 Μάρτη και να απαιτήσουν από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου να γίνει εκείνη τη μέρα η συνάντηση. Οι εκπαιδευτικοί στη μαζική Συνέλευση Αγώνα που
πραγματοποίησαν μέσα στο υπουργείο Παιδείας, που τελούσε υπό κατάληψη , αποφάσισαν με συντριπτική
πλειοψηφία να ανανεώσουν το ραντεβού τους με τον υπουργό Παιδείας την Παρασκευή 9/3/2018 με νέα
κινητοποίηση. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες δεν νομιμοποιούνται σε καμιά περίπτωση να παραστούν σε
συνάντηση με τον υπουργό παιδείας πλην της Παρασκευής 9 Μάρτη, με όρους μαζικής κινητοποίησης . Δεν
νομιμοποιούνται να εκχωρήσουν στον υπουργό το δικαίωμα του εκπαιδευτικού κινήματος να απαιτεί και να
καθορίζει τις συναντήσεις του με την πολιτική ηγεσία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδεχτούν τη
συνάντηση της Τετάρτης, με όρους ήττας, πίσω από τις πλάτες του κινήματος. Διαφορετικά, θα έχουν
βαρύτατες πολιτικές ευθύνες και θα λειτουργήσουν ως συνεργοί του Υπουργείου στην επιχείρηση εκτόνωσης
του κινήματος.
Καλούμε την ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ :



Να μην παραστούν στη συγκεκριμένη συνάντηση την Τετάρτη 7/3/2018
Να αποφασίσουν άμεσα απεργιακή κινητοποίηση και νέα συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας την
Παρασκευή 9/3/2018 και κλιμάκωση μέσα από νέες Γενικές Συνελεύσεις για το αμέσως επόμενο
διάστημα
 Να απαιτήσουν συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας την Παρασκευή 9/3/2018
Απαιτούμε απ’ το υπουργείο Παιδείας μόνιμους μαζικούς διορισμούς για την σχολική χρονιά 2018-19 με βάση
την κτήση του πτυχίου και την προϋπηρεσία. Διορισμό όλων των αναπληρωτών-κανένας αναπληρωτής χωρίς
δουλειά, εξίσωση των δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών.
Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν την υπόθεση του αγώνα στα χέρια τους, να συντονίσουν
τη δράση τους και να στηρίξουν την απόφαση της Συνέλευσης Αγώνα για απεργιακή και πανελλαδική
κινητοποίηση στις 9 Μάρτη.
Αθήνα 5/3/2018
Δημήτρης Μαριόλης
Αργύρης Παπαθανασίου
Μαρία Δανιήλ
Δημήτρης Καρυώτης

