Συναδέλφισσα συνάδελφε,
στις 2 Νοεμβρίου γίνονται οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μας στο Κεντρικό και
στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Οι εκλογές αυτές βρίσκουν τους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία, την εκπαίδευση σε άσχημη κατάσταση.
Προβλήματα που χρονίζουν και αφορούν την οικονομική μας θέση και τις εργασιακές μας σχέσεις είτε
παραπέμπονται κάθε φορά από την εκάστοτε κυβέρνηση στο απώτερο μέλλον, είτε υλοποιούνται σε
αντίθετη κατεύθυνση με τις θέσεις του Κλάδου μας (μείωση ωραρίου, προσωρινοί(;) προϊστάμενοι 4
χρόνων, επιλογές στελεχών, διορισμοί, υποχρηματοδότηση της παιδείας)
Ειδικά το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη δράση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με τις
τελευταίες ρυθμίσεις (εκπρόσωπος Νομάρχη στα Π.Υ.Σ.Π.Ε., αφαίρεση του εκπροσώπου της Δ.Ο.Ε στο
Κ.Υ.Σ.Π.Ε., νόμος για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης) υποβαθμίζει το ρόλο τους, ανοίγει το δρόμο
για αυθαιρεσίες και "φατσικές" επιλογές.
Συναδέλφισσα συνάδελφε,
η μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων έχει δείξει ότι είναι πολλές φορές
πλήρως ελεγχόμενα από την κάθε φορά κυβερνητική πολιτική και η δράση τους εγκλωβίζεται σε στενά
κομματικά πλαίσια.
Η αυθαιρεσία, η μεροληψία, ο παραγοντισμός, οι κομματικές και παραταξιακές σκοπιμότητες είναι
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δράσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που σχεδόν ελέγχονται στο
σύνολό τους από την Π.Α.Σ.Κ. και την Δ.Α.Κ.Ε..
Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την εδραίωση της ευνοιοκρατίας, τον τραυματισμό των
ευαίσθητων συνειδήσεων, την όξυνση της κρίσης που μαστίζει ολοένα περισσότερο την
δημόσια εκπαίδευση...
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, μπορούν να παίξουν

και οι

αιρετοί εκπρόσωποί μας, σε συνεργασία με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα,

αν

αντισταθούν στις αυθαιρεσίες της Διοίκησης, της Κρατικής γραφειοκρατίας και των κομματικών
παρεμβάσεων.
Με ψηλά το κεφάλι οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου της

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ δεσμευόμαστε ν' αγωνιστούμε στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
ƒ Για να χτυπηθούν οι εύνοιες, οι αδικίες και οι αυθαιρεσίες.
ƒ Για να σταματήσει το ρουσφέτι και να επικρατήσει αξιοκρατία και η διαφάνεια.
ƒ Για να γίνει επιτέλους πράξη η αυτονομία του συνδικαλιστικού μας κινήματος από κόμματα
και παράγοντες.

ð

.

ΨΗΦΙΣΤΕ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
ƒ Που θα είναι εκπρόσωποι των δασκάλων και όχι των κομμάτων.
ƒ Που θα υπερασπίζονται τα εκπαιδευτικά συμφέροντα και όχι το προσωπικό τους βόλεμα και
της "παρέας" τους.
ƒ Που θα νοιάζονται για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των λειτουργών της.

Αποδοκιμάστε τους εναλλασσόμενους κυβερνητικούς συνδικαλιστές που έχουν και
μεγάλη προσωπική ευθύνη για την μετατροπή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε κομματικά
όργανα.
Συναδέλφισσα συνάδελφε
το ψηφοδέλτιο της

Συνδικαλιστικής

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Εκπ/κων

-

Συνεργαζόμενοι

συγκροτήθηκε από συναδέλφους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
σκοπό να χτυπήσει την κομματικοποίηση στον Κλάδο μας και να αγωνιστεί

με

στα Π.Υ.Σ.Π.Ε.,

στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και στους Συλλόγους μας για :
ƒ Να εκλέγεται από τον Κλάδο η πλειοψηφία των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια.
ƒ Να καθιερωθεί στην πράξη η διαφάνεια, η αιτιολόγηση κάθε απόφασης που θα παίρνεται.
ƒ Να διευρυνθεί το νομοθετικό πλαίσιο με την μοριοδότηση των αποσπάσεων οι οποίες
πρέπει να γίνονται όλες από το Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
ƒ Να κατοχυρωθεί ένα αντικειμενικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων και σχολικών
συμβούλων , σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Κλάδου μας.
ƒ Να υπάρχει ενημέρωση και συνεργασία των αιρετών με τη Δ.Ο.Ε. και τους τοπικούς
Συλλόγους. Οι αιρετοί να παίρνουν και να εφαρμόζουν τη γνώμη του οργανωμένου
συνδικαλιστικού μας κινήματος πριν από κάθε κρίσιμη απόφαση και όχι να βγάζουν
προεκλογικούς λόγους στις Γεν. Συνελεύσεις.
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