Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
αποκτούν σήμερα για τον Κλάδο ιδιαίτερη σημασία.
Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την πολιτική της λιτότητας και τον
αυταρχισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Η Κυβέρνηση προετοιμάζει νέα επίθεση ενάντια στο βιοτικό
μας επίπεδο και παράλληλα επιχειρεί να εξασφαλίσει τον κομματικό έλεγχο στη διοίκηση και
εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήματος ακολουθώντας "παλιές συνταγές".
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια του κλάδου να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή πρέπει να
παίξουν και οι αιρετοί εκπρόσωποί μας. Με την αγωνιστική τους παρέμβαση στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια έχουν την δυνατότητα:
-

Να

προστατεύουν

τον

συνάδελφο

από

την

αυθαιρεσία

της

Διοίκησης

υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του.
- Να ελέγχουν συστηματικά τη Διοίκηση για τις παράνομες ή μεροληπτικές επιλογές
της ενημερώνοντας τον Κλάδο και την Κοινή Γνώμη.
Δεν μπορεί όμως να διαφύγει από την προσοχή κανενός το γεγονός ότι πολλοί αιρετοί
έδρασαν την περασμένη 2ετία όχι ως εκπρόσωποι του Κλάδου, αλλά ως τοποτηρητές των
συνδικαλιστικών παρατάξεων. Η δράση τους κινήθηκε με γνώμονα το παραταξιακό συμφέρον και τις
πελατειακές σχέσεις.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
με τις εκλογές των Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια έχουμε την ευκαιρία όχι να ανατρέψουμε
αυτή την κατάσταση άμεσα, αλλά να χαράξουμε μια άλλη πορεία. Μια πορεία ουσιαστικής
αντίστασης στην αυθαιρεσία της Διοίκησης και στην γραφειοκρατία.
Έχουμε την ευκαιρία να εκλέξουμε Αιρετούς που θα στηρίζονται στις αποφάσεις του κλάδου
και θα δρουν με γνώμονα το συμφέρον του δασκάλου και νηπιαγωγού.
Το ψηφοδέλτιο της "Συνδικαλιστικής ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Εκπαιδευτικών - Συνεργαζόμενοι"
αγωνίζεται για:
- Να εκλέγεται από τον Κλάδο η πλειοψηφία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
- Να υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις αποφάσεις των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων με την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 75/1986.

- Να ενημερώνονται οι Σύλλογοι και η Δ.Ο.Ε. άμεσα από τους
Αιρετούς πριν και μετά από κάθε απόφαση που αφορά ζητήματα
γενικότερου ενδιαφέροντος για τον κλάδο.
ψηφίζουμε
για ΚΥΣΠΕ
ψηφίζουμε

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
με την υπερψήφιση της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ αξιοποιούμε τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια, ενισχύουμε τον θεσμό των Αιρετών.
•žœ

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

