
ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS!

Εμείς, οι νεοδιόριστοι και οι νεοδιόριστες του 2020,2021,2022 εμείς που περιμέναμε
χρόνια τον διορισμό, που δουλέψαμε κάθε χρόνο σε άλλο σχολείο, που είδαμε τα
πτυχία μας να γίνονται κουρελόχαρτα και μαζέψαμε ένα σωρό «προσόντα» για να
αποδείξουμε την αξία μας και να έχουμε δικαίωμα στην εργασία, που έχουμε χαμηλό
μισθό και καμία υποστήριξη στη δουλειά μας, εμείς λοιπόν, βγαίνουμε μπροστά για
να προστατέψουμε το δημόσιο σχολείο, για να υπερασπιστούμε το σχολείο που θα
δουλεύουμε τα επόμενα χρόνια της ζωής μας. Ακούσαμε ότι η Πελοπόννησος θα
είναι, μεταξύ άλλων, από τα μέρη που θα ξεκινήσει η ατομική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών.

Η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν έφερε ποτέ και πουθενά βελτίωση
του εκπαιδευτικού έργου. Τα σχολεία μας χρειάζονται, μείωση ορίων
συνταξιοδότησης, 15 μαθητές/τριες ανά τμήμα, αύξηση της χρηματοδότησης,
σύγχρονα κτίρια και εξοπλισμό, πολύπλευρη υποστήριξη για τους μαθητές και τις
μαθήτριές μας. Εμείς χρειαζόμαστε σταθερή ροή μόνιμων και μαζικών διορισμών με
πτυχίο και προϋπηρεσία, αυξήσεις μισθών και αξιοπρεπή ζωή. Αυτά χρειαζόμαστε
και όχι να γυρνοβολάνε με μια βαλίτσα στο χέρι και από πάνω να πρέπει να
αποδεικνύουμε διαρκώς ότι είμαστε «αρκετοί/ες» στον κάθε αξιολογητή που θέλει να
κάνει καριέρα στην πλάτη μας.

Αρνούμαστε να γίνουμε υποχείριο του πολιτικού στοιχήματος της κυβέρνησης να
φέρει πίσω τους επιθεωρητές, να μας γυρίσει 41 χρόνια πίσω. Ξεχνάει τους αγώνες
του εκπαιδευτικού κινήματος, ή μάλλον επιλέγει να τους υποτιμήσει.

Θα τους αφήσουμε; Εμείς λέμε όχι. Τι λέει η ΔΟΕ; Τι λένε οι ΣΕΠΕ μας;

Να βγει άμεσα από τη ΔΟΕ και από τους Συλλόγους μας απεργία- αποχή από την
ατομική αξιολόγηση και να βγάλουν στάσεις εργασίας για να μας καλύψουν. Να
γίνουν γενικές συνελεύσεις των ΣΕΠΕ μας άμεσα! Ολόκληρα σχολεία να κάνουν
στάση εργασίας, τα σωματεία μας να είναι εκεί τη στιγμή που οι νέοι επιθεωρητές θα
περνούν το κατώφλι των σχολείων μας. Είναι ανεπιθύμητοι/ες, είναι απέναντί μας,
επιλέγουν να καταρρακώσουν και να κατηγοριοποιήσουν εμάς και το δημόσιο
σχολείο.

1. Αλατζάς Κωνσταντίνος, νεοδιόριστος Ηλεία
2. Αποστολοπούλου Βιβιάνα, νεοδιόριστη Μεσσηνία
3. Βασιλοπούλου Χριστίνα, νεοδιόριστη Ηλεία
4. Γεωργάκη- Κόλλια Ειρήνη, νεοδιόριστη Ηλεία
5. Ιωαννίδου Κάτια, νεοδιόριστη Ηλεία
6. Καφετζάκης Μιχάλης, νεοδιόριστος Λακωνία
7. Κιδας Ιωάννης, νεοδιόριστος Αχαϊα



8. Λυμπεράκη Παναγιώτα, νεοδιόριστη Ηλεία
9. Μπάκος Βασίλης, νεοδιόριστος Ηλεία
10.Μπάνη Ουρανία, νεοδιόριστη Λακωνία
11. Τζάτζος Χρηστάκης, νεοδιόριστος Ηλεία
12.Κότσιφα Νίκη, νεοδιόριστη Ηλεία
13.Λαμπροπούλου Μαρία, νεοδιόριστη  Ηλεία
14.Παπαδάκη Ειρήνη νεοδιόριστη Λακωνία
15.Κούρτη Ελένη, νεοδιόριστη Α Δωδεκανήσου
16.Φέτση Όλγα, νεοδιόριστη Α Θεσσαλονίκης
17.Παπαδάκη Μάρθα,νεοδιοριστη Λακωνία
18.Αλεξάνδρα Παναγάκη, νεοδιοριστη Ηλεία
19.Γιαννούλης Γιάννης νεοδιοριστος Αργολιδα
20.Μαυρίδης Θεόδωρος, νεοδιόριστος Λακωνία
21.Μαριάννα Χατζηγρηγορίου, νεοδιόριστη Ηλεία
22. Ζωγραφοπούλου Αφροδίτη, νεοδιόριστη Μεσσηνία
23.Μπαρλιά Ευαγγελία, νεοδιόριστη Μεσσηνία
24.Ντζεμέ  Άννα  νεοδιόριστη  Κορινθία
25.Τσιάτα Δήμητρα νεοδιόριστη Ηλεία
26. Μίντζα Μαρίνα νεοδιόριστη Κορινθία
27.Ξηρομερίτη Άννα νεοδιόριστη Κορινθία
28.Ψωμάς Παναγιώτης νεοδιόριστος Κορινθία


