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Αθήνα, 3/1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3/1/14, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ
και μελών της συντονιστικής επιτροπής εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, με τον Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κ.Μητσοτάκη.
Βασικό αίτημά μας, ήταν και παραμένει, να ανακοινωθούν εκπαιδευτικές θέσεις
στις δομές του Υπουργείου Παιδείας για όλους τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε
διαθεσιμότητα, ώστε να καλυφθούν και οι 1845 συνάδελφοι. Διευκρινίζουμε πως 1845
είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που μας ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι βρίσκονται αυτή
τη στιγμή σε διαθεσιμότητα.
Η απάντηση που έδωσε ο υπουργός ήταν ότι «υπάρχει ενδεχόμενο κάποιοι
εκπαιδευτικοί να μη βρουν θέση και να απολυθούν. Το ποσοστό αυτών που θα απολυθούν
δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Περιμένουμε τη συνάντηση με την τρόικα. Έχουμε
δεσμευτεί ως κυβέρνηση για 15.000 απολύσεις στο δημόσιο μέσα στο 2014. Το αν θα
υπάρξουν κάποιες νέες θέσεις (πέραν των 1.400) είναι συνάρτηση της πολιτικής απόφασης
για τις απολύσεις. Η κατανομή των απολύσεων στα διάφορα υπουργεία είναι ζήτημα
διαπραγμάτευσης με την τρόικα».
Από την άλλη δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει αιτήματά μας, όπως να μην υπάρχει
διαχωρισμός ανάλογα με τον τρόπο διορισμού και το να διατηρήσουν την κατηγορία ΠΕ οι
Βρεφονηπιοκόμοι που θα μεταταχθούν στους Δήμους.
Γίνεται φανερό ότι σήμερα, 69 μέρες πριν από την οριακή ημερομηνία 22 Μαρτίου
που λήγει το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας, δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να συνεχίσουμε
τον αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής των απολύσεων.
Να ξεσηκωθούμε όλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς για να υπερασπιστούμε το
δημόσιο σχολείο. Για να επανέλθουν στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ οι τομείς και ειδικότητες που
καταργήθηκαν και οι συνάδελφοί μας που δίδασκαν σε αυτούς. Για να συνεχίσουν οι
μαθητές μας απρόσκοπτα τις σπουδές τους στους τομείς και τις ειδικότητες που επιθυμούν.
Να ενωθούμε με όλους τους εργαζόμενους, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
για το δικαίωμα στη δουλειά, στη μόρφωση, στη ζωή.
Να κάνουμε τα σχολεία και τα σωματεία μας κέντρα του αγώνα για την ανατροπή
της πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας
(Μαρούσι στάση ηλεκτρικού Νεραντζιώτισα), την Τρίτη 7/1/14 στη 1 το μεσημέρι, ενάντια
στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις,. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση
αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ και των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα με τον
Υπουργό Παιδείας.

