ΟΛΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤ
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Σάββατο, 07 Απρίλιος 2012 18:42 -

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει, τις τριτοκοσμικές και πέρα από κάθε λογική και νομιμότητα
συμβάσεις, που αναγκάζονται να υπογράψουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στα
προγράμματα εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στα δημόσια
σχολεία μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αλλά και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι συμβάσεις αυτές που στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας,
παρουσιάζονται ως συμβάσεις έργου και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, ενώ έχουν
δεσμευτικό ωράριο και πρόγραμμα στα σχολεία τους θεωρούνται «εργαζόμενοι-εργολάβοι
με μπλοκάκι» και υποχρεούνται σε δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Απαιτούμε τη μετατροπή όλων των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα εκπαιδευτικού
.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης …
εδώ
http://olme-attik.att.sch.gr

Σε Γεν. Συνελεύσεις καλεί τους καθηγητές το ΔΣ της ΟΛΜΕ μετά τις διακοπές του Πάσχα
για την οργάνωση κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα , διεκδικώντας μεταξύ άλλων να
αποσυρθεί η τροπολογία του υπ. Παιδείας που προβλέπει έκδοση Π.Δ. για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών .

1/3

ΟΛΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤ
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Σάββατο, 07 Απρίλιος 2012 18:42 -

Παράλληλα η ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας την Πέμπτη, 5/4 στις 18.00 έξω από τη Βουλή.

Και μετά το Πάσχα κινητοποιήσεις

Σε τροπολογία την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και ψηφίζεται την Πέμπτη 5/4/2012, αναφέρονται τα εξής:

«…Η θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί ζήτημα που χρήζει
ιδιαίτερης επιστημονικής επεξεργασίας … με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται
επιπλέον εύλογος χρόνος στο αρμόδιο Υπουργείο για να ολοκληρώσει το σύστημα
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών».

Παρακάτω στο σχέδιο νόμου αναφέρεται: «…Το προεδρικό διάταγμα (για την αξιολόγηση)
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφαρμόζονται και
για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι
διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 4024/2011».

Τον Ιούνιο, λοιπόν, μαζί με τα υπόλοιπα βάρβαρα μέτρα της φοροληστείας, της νέας
μείωσης μισθών και συντάξεων, θα κατατεθεί και η αξιολόγηση των απολύσεων και της
σφαγής. Είτε αποτελέσει ξεχωριστή διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς, είτε ενσωματωθεί
με αυτή των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων, η ουσία δεν αλλάζει. Η Κυβέρνηση και με την
τροπολογία αυτή, δεσμεύεται απέναντι στην Τρόικα να υλοποιηθεί, μετά τις εκλογές, ο
στόχος των 15 χιλιάδων απολύσεων στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του 2012.

Απαιτούμε:

• Να καταργηθεί ο Νόμος 4024/2011 για το Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο
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• Να αποσυρθεί το Σχέδιο Π.Δ. για την Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων που έδωσε
στη δημοσιότητα ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας

• Να αποσυρθεί η τροπολογία του Υπ. Παιδείας που προβλέπει έκδοση Π.Δ. για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Ο κλάδος μας θα αντιδράσει δυναμικά στα μέτρα σφαγής
των εκπαιδευτικών που προωθούνται και μέσω της αξιολόγησης (απολύσεις κ.λπ.).
Προχωρούμε άμεσα σε Γεν. Συνελεύσεις του κλάδου μετά τις διακοπές του Πάσχα για την
οργάνωση κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την
Πέμπτη, 5/4 στις 18.00 έξω από τη Βουλή.

Σχετικά με το χρόνο παραίτησης των εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης

Με αιφνιδιαστική τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί
ακόμη περισσότερο το αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων να
παραιτούνται όταν οι ίδιοι κρίνουν ότι είναι ώριμο γι’ αυτούς. Έτσι, με την τροπολογία αυτή
περιορίζεται το δικαίωμα παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης μόνο σε δέκα (10) ημέρες (1 –
10 Ιουλίου) και καταργείται μόνο για τους εκπαιδευτικούς το λεγόμενο «άπρακτο δίμηνο»
για την οριστική συνταξιοδότηση που ισχύει στο Δημόσιο. Το μέτρο αυτό θα έχει άμεσες
επιπτώσεις στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών μιας και οι εκπαιδευτικοί
διορίζονταν πάντα κυρίως το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Ζητάμε την άμεση
απόσυρση αυτής της διάταξης. Να κατοχυρωθεί νομοθετικά το δικαίωμα των εκπαιδευτικών
να παραιτούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με υποχρέωση τρίμηνης ειδοποίησης της
Υπηρεσίας για την πρόθεση συνταξιοδότησης.
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