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Συναδέλφισσες –συνάδελφοι,

Â

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών
«Εμ.Παπας» καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία την
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.Το σύστημα διορισμών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας
ουσιαστικά απαξιώνει την προϋπηρεσία και τα πτυχίο και οδηγεί σε ένα κυνήγι τίτλων και
προσόντων με όρους ανισότητας.

Δημιουργεί εκπαιδευτικούς πολλών κατηγοριών και αποπροσανατολίζει από το κύριο
αίτημα που είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Τα κριτήρια διορισμού στην ουσία
είναι κριτήρια πωλήσεων, το μόνο σίγουρο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
αναπληρωτών θα μείνει έξω από τους διορισμούς μέσα από τα λεγόμενα ακαδημαϊκά
κριτήρια και με το πλέον επίσημο τρόπο η κυβέρνηση απαξιώνει επί της ουσίας το πτυχίο
χιλιάδων αποφοίτων των σχολών.

Το σύστημα που ανακοινώθηκε και θα ψηφιστεί την Πέμπτη δεν είναι τίποτε άλλο από ένα
εμπόριο ελπίδας προς χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Περιφρονεί τους αναπληρωτές που
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης στις εσχατιές της χώρας
αναπληρώνοντας κάθε φορά τον εαυτό τους δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα επικίνδυνο
για τον κλάδο των εκπαιδευτικών κανιβαλισμό καθώς διασπά σε πολλές ομάδες τους
εκπαιδευτικούς και οδηγεί σε αλληλοφάγωμα.

Το μόνο ενοποιητικό αίτημα είναι μαζικοί διορισμοί-να μονιμοποιηθούν όλοι οι
αναπληρωτές με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία

Ζητούμε άμεσα την απόσυρση της τροπολογίας για τους διορισμούς που
απαξιώνει τη προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών.
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ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17/01/2019

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών θα μισθώσει
λεωφορείο για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 17
Ιανουαρίου 2019, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για το σύστημα
διορισμών – προσλήψεων μόνιμων και αναπληρωτών .Το λεωφορείο θα
αναχωρήσει στις 10:00 π.μ
μπ
ροστά από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Καλούμε όλους
τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή.
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