Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
www.olme.gr
email: olme@otenet.gr

Αθήνα, 30/4/2014
Δε λυγίζουμε!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά σε ομηρία 1.800 εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικούς που έθεσε σε διαθεσιμότητα από τις
23/7/2013 και από τους οποίους κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί σε κάποια
νέα θέση, παρά τις διαβεβαιώσεις των Υπουργών Παιδείας και Διοικ. Μεταρρύθμισης.
Σε αυτή τη φάση, 10 μήνες μετά, το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση
προωθούν την άμεση απόλυση 85 εκπαιδευτικών για τους οποίους ήδη έχει διακοπεί η
μισθοδοσία από 22/3/2014. Προετοιμάζουν επίσης και την απόλυση εκατοντάδων
άλλων εκπαιδευτικών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε παράταση διαθεσιμότητας.
Κυβέρνηση, Υπουργεία, ΑΣΕΠ, 10 μήνες τώρα παίζουν με τη δουλειά και τη
ζωή των εκπαιδευτικών. Μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κανείς δεν μπορεί
να απαντήσει με βεβαιότητα πόσοι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε νέες θέσεις και
με ποιον τρόπο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετατάξεων που έχουν ήδη
προκηρυχθεί. Και σα να μη φτάνουν όλ’ αυτά, έχουμε και τα «εσκεμμένα» ή «τεχνικά»
λάθη που συνεχώς παρουσιάζονται σε όλη τη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας ένα συνεχές
αλαλούμ με στόχο να οδηγηθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην απόλυση.
Πόσο ακόμα θα παίζουν με τις ζωές των εκπαιδευτικών;
Πόσο ακόμα θα μας κοροϊδεύουν;
Για πόσο καιρό θα ταλαιπωρούν τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους
αλλά και τους μαθητές των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ από τους οποίους στέρησαν
τους εκπαιδευτικούς τους όλη τη χρονιά;
Φτάνει πια η κοροϊδία και ο εμπαιγμός!
Απαιτούμε να μη γίνει καμία απόλυση εκπαιδευτικού και να τοποθετηθούν
άμεσα όλοι οι εκπαιδευτικοί σε νέες θέσεις
Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις
απολύσεις και καλούμε σε συγκέντρωση:
Την Τρίτη, 6/5/2014 στις 13.00 έξω από το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15). Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των
εκπαιδευτικών κηρύσσουμε 2ωρη στάση εργασίας 12 – 2 μ.μ. και 2 μ.μ. – 4 μ.μ.

