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Τι ζητά η συντονιστική επιτροπή

Στον... αέρα βρίσκονται περισσότεροι από 3.000 διοριστέοι εκπαιδευτικοί διαφόρων
ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι επιτυχόντες σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή εντάσσονται στις
κατηγορίες του 24μηνου και 30μηνου.

1.500 αδιόριστοι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών 24μηνου και 30μηνου, θα απορροφηθούν
-σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας- με βάση τις ανάγκες των σχολείων

Η συντονιστική επιτροπή διοριστέων εκπαιδευτικών υπογραμμίζει ότι έχουν περάσει 3
χρόνια που παραμένουν αδιόριστοι παρά το γεγονός ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
για να καταλάβουν μία μόνιμη θέση στα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Έχει περάσει 1,5 χρόνος από τότε που η κυβέρνηση όφειλε να μας έχει διορίσει. Αφού όλο
αυτό το διάστημα ζήσαμε την εργασιακή περιπλάνηση από σχολείο σε σχολείο για λίγες
ώρες, την ανασφάλεια αν θα έχουμε δουλειά και την επόμενη σχολική χρονιά, αν θα
εξασφαλίσουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις αμοιβές - ψίχουλα, που δεν φτάνουν
ούτε για τα στοιχειώδη, τον εφιάλτη που λέγεται ανεργία, σήμερα μας λένε ότι τίποτα δεν
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μας εξασφαλίζει το δικαίωμά μας στον μόνιμο διορισμό. Μας πετάνε σαν στυμμένες
λεμονόκουπες», αναφέρει η συντονιστική επιτροπή και προσθέτει: «Βασικό συστατικό του
΄΄νέου σχολείου της αγοράς΄΄ και των χορηγών είναι εκπαιδευτικοί χωρίς δικαιώματα,
υποαπασχολούμενοι, φτηνοί, με σκυμμένο το κεφάλι.

Γι' αυτό αυξάνουν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης στην εκπαίδευση (ΑΜΩ, ΑΚΩ,
ωρομίσθιοι, ΕΣΠΑ), την ίδια ώρα που εμείς πετιόμαστε κυριολεκτικά στα σκουπίδια!»
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν 1.800 διοριστέοι μέσω ΑΣΕΠ και μέσω
προϋπηρεσίας 40%. Όπως αναφέρουν, με τη μεταβατική περίοδο να παρατείνεται από το
υπουργείο επ' αόριστον, είναι άγνωστο το πότε και αν θα διοριστούνε.

«Οι πιο ΄΄τυχεροί΄΄ από εμάς καταλήγουμε να οργώνουμε τη χώρα ως αναπληρωτές ωρομίσθιοι, αποδεχόμενοι τον εκβιασμό του υπουργείου, μια και η άρνησή μας συνεπάγεται
διετή αποκλεισμό. Οι πιο άτυχοι παραμένουμε στην ανεργία και στην αβεβαιότητα,
αδυνατώντας να ορίσουμε στοιχειωδώς τη ζωή μας». Επίσης, υπάρχουν και 1.500
αδιόριστοι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών 24μηνου και 30μηνου, που θα απορροφηθούν
-σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας- με βάση τις ανάγκες των σχολείων».

Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής των εκπαιδευτικών κάνουν λόγο για εμπαιγμό από
την πλευρά του υπουργείου Παιδείας. «Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι. Θα παλέψουμε με όλες
μας τις δυνάμεις ενάντια στη βάρβαρη πολιτική, που μας στερεί το δικαίωμά μας στη
μόνιμη δουλειά, που μας θέλει σύγχρονους σκλάβους, χωρίς δικαιώματα».

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν τη στήριξη από όλους τους τοπικούς συλλόγους καθηγητών (ΕΛΜΕ)
και διεκδικούν:

* Άμεσους Διορισμούς όλων των διοριστέων εκπαιδευτικών, όλων των κατηγοριών, που
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού.(
* Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.(
* Κατάργηση του νέου μισθολογίου-βαθμολογίου. Αρνούμαστε να εργαστούμε με μισθούς
πείνας!(
* Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Κατάργηση της ελαστικής( εργασίας. Όχι στην
άρση της μονιμότητας. Να σταματήσει το κλείσιμο σχολείων - να καταργηθούν οι
συμπτύξεις τμημάτων.
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Κατάργηση της διάταξης για τον πλεονάζοντα χρόνο
Καταργήθηκε η διάταξη για το μισθολόγιο - βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών με την οποία δεν
προσμετρούταν ο τυχόν πλεονάζων χρόνος στη μισθολογική εξέλιξη των καθηγητών. Μετά
από αυτή την εξέλιξη, η Ομοσπονδία των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης αισθάνεται
δικαιωμένη καθώς από την πρώτη στιγμή για μία «εξόφθαλμα αντισυνταγματική και
αντιϋπαλληλική διάταξη για την οποία η ΟΛΜΕ αλλά και όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις
των δημοσίων υπαλλήλων είχαν αντιταχθεί και είχαν ζητήσει την άμεση κατάργησή της».
Το άρθρο 29 του Ν.4024/11 ανέφερε ότι: «Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους
βαθμούς, λαμβάνουν τον βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν
πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού
αυτού. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται
χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος».
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