ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Α.
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Παρασκευή, 02 Απρίλιος 2010 11:18 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 02 Απρίλιος 2010 11:34

πηγή Esos, alfavita
Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ενημερώνει ότι μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης σε σειρά επαφών με στελέχη του Υπουργείου
Παιδείας έθεσε ξανά τα ερωτήματα που απασχολούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς, εν όψει της
κατάθεσης του νομοσχεδίου που θα αφορά στους διορισμούς και τις προσλήψεις
εκπαιδευτικών.Στα πλαίσια των συναντήσεων διεφάνη ότι :

1. Κατά τη φετινή χρονιά θα απορροφηθεί πιθανόν το 50% του ποσοστού 60-40 και τμήμα
του 30μηνου, εξαιτίας της ισχύος του Συμφώνου Σταθερότητας στην οικονομία. Το
υπόλοιπο του 60-40 πιθανόν να απορροφηθεί την μεθεπόμενη χρονιά και το 30μηνο να
απορροφηθεί πέραν του 2013.
2. Θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο 2 μέχρι και 3 ετών (ασκούνται πιέσεις από την
Π.Ε.Α. προκειμένου να αυξηθεί το χρονικό διάστημα του μεταβατικού σταδίου), στη διάρκεια
του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα διορίζονται από τους ισχύοντες πίνακες. Πρόθεση του
υπουργείου είναι να υπάρξει ένας και μόνο πίνακας για όλες τις προσλήψεις αναπληρωτών
- ωρομισθίων (π.χ. Π.Δ.Σ., Σιβιτανίδειος κ.α) αλλά και για τους μόνιμους διορισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι προσλήψεις των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών να γίνονται μέσα από αυτόν τον πίνακα.
3. Μετά από πιέσεις της Π.Ε.Α. εξετάζεται το ζήτημα των εκπαιδευτικών με μεγάλες
προϋπηρεσίες που δεν θα απορροφηθούν στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.
4. Θα καταβληθεί προσπάθεια μείωσης στο ελάχιστο του αριθμού των ωρομισθίων
εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα αύξησης του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα
περισσότερα κενά.

Ο νέος πίνακας αναμένεται να περιλαμβάνει :
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μοριοδότηση πρόσφατου ή πρόσφατων – γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών,
προϋπηρεσία (η Π.Ε.Α. πιέζει ώστε να έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα), ειδικά προσόντα
(μεταπτυχιακά, αλλά πιθανόν και προσόντα που μοριοδοτούνται και στους υπόλοιπους
δημοσίους υπαλλήλους όπως ξένες γλώσσες, πιστοποίηση Η/Υ, κ.α. ), κοινωνικά κριτήρια
(πιθανόν μοριοδότηση πολυτέκνων κ.α.)

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών παρακολουθώντας τις
εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των
στόχων της και την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Καλούμε τα περιφερειακά
της ένωσης να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το κεντρικό Δ.Σ., να ασκούν πιέσεις τοπικά
για την υλοποίηση των αιτημάτων της αλλά και την δημοσιοποίησή τους.

Στόχος όλων είναι η υπεράσπιση της προϋπηρεσίας μας και των δίκαιων αιτημάτων μας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Α.)
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Δουλγεράκη Αθηνά

Η Οργ. Γραμματέας

Παντζαρτζή Ευανθία

Σχετικό θέμα http://www.alfavita.gr/ank_b/ank1_4_10_0857.php
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