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Δελτίο τύπου από τη συνάντηση της ΟΛΜΕ µε τον Υφυπουργό Παιδείας
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ
και του Υφυπ. Παιδείας κ. Αλέξ. Δερµεντζόπουλου. Στη συνάντηση συµµετείχε και
εκπρόσωπος του Συντονιστικού των Εκπαιδευτικών ΔΕ σε διαθεσιµότητα.
Από την πλευρά του ΔΣ της ΟΛΜΕ τέθηκαν για µια ακόµη φορά τα οξυµένα
προβλήµατα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης (διαθεσιµότητες – απολύσεις,
νόµος για το Λύκειο-Τράπεζα θεµάτων, εργασιακές και υπηρεσιακές µεταβολές των
εκπαιδευτικών, διορισµοί, προσλήψεις αναπληρωτών, λειτουργία των σχολείων το
Σεπτέµβριο, αξιολόγηση).
Σχετικά µε τις διαθεσιµότητες-απολύσεις δεν υπήρξε καµία δέσµευση
πάνω στα αιτήµατα της ΟΛΜΕ (να µην απολυθεί κανείς, τοποθέτηση όλων σε
εκπαιδευτικές θέσεις). Όσον αφορά την επαναφορά τοµέων και ειδικοτήτων στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, απάντησε ότι δεν το συζητάει, γιατί αυτό σηµαίνει
κατάργηση του νόµου. Μας περιέγραψε µια διαδικασία σύµφωνα µε την οποία µέσα
στον Αύγουστο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης σύµφωνα µε τις
προκηρύξεις 8 και 10.
Συγκεκριµένα µας ανέφερε ότι οι πίνακες των προκηρύξεων αυτών θα δοθούν
στη δηµοσιότητα τις επόµενες ηµέρες και θα δοθεί 5νθήµερη προθεσµία για να
επιλέξουν όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε δύο πίνακες (πιθανές ηµεροµηνίες: 4 έως
8 Αυγούστου). Μετά από αυτό θα αναπροσαρµοστούν οι πίνακες µε στόχο να έχει
τελειώσει η διαδικασία µέχρι τέλος Αυγούστου. Δεν δέχθηκε το αίτηµά µας να
ανακοινωθούν πρώτα τα δεύτερα πτυχία από τη 10η προκήρυξη (όπως έγινε και µε
την 6η). Επίσης, δεν απάντησε κάτι συγκεκριµένο για το αίτηµα της
επαναπροκήρυξης όλων των θέσεων που δεν θα καλυφθούν, όπως και για την
επαναφορά της µισθοδοσίας των 85 εκπαιδευτικών στους οποίους έχει διακοπεί από
22/3/2014. Είναι σαφές ότι µια τέτοια διαδικασία θα οδηγήσει στην αύξηση του
αριθµού των απολύσεων.
Σχετικά µε τα ζητήµατα του νόµου για το νέο Λύκειο και την τράπεζα
θεµάτων, επανέλαβε ότι είναι νόµος και θα εφαρµοστεί. Επίσης, απέρριψε την
πρότασή µας να πραγµατοποιηθούν το Σεπτέµβρη οι εξετάσεις των µετεξεταστέων
χωρίς τράπεζα θεµάτων, καθώς και την αλλαγή του τρόπου προαγωγής των µαθητών
σύµφωνα µε τα ισχύοντα τα προηγούµενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι, όπως
υποστηρίζει ο ίδιος, το 16% των µαθητών της Α΄ Λυκείου µένουν µετεξεταστέοι
(δηλαδή περίπου 14.000 µαθητές).
Για τη λειτουργία των σχολείων το Σεπτέµβρη και τη διαφαινόµενη ύπαρξη
σοβαρότατων κενών ο Υφυπουργός µας ανακοίνωσε ότι για µια ακόµη χρονιά, δεν
θα γίνει κανένας διορισµός µονίµων ευελπιστώντας ότι θα καλυφθούν όλα τα κενά
µε αναπληρωτές, χωρίς όµως να µας απαντά ούτε από πού θα είναι η πηγή

χρηµατοδότησης, ούτε πώς θα γίνει αυτό, τη στιγµή που στον Κρατικό
προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί πιστώσεις µόνο για 2000 συνολικά αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς για Α/βάθµια και Β/βάθµια.
Σχετικά µε τον τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών, µας ανέφερε µόνο ότι
θα λαµβάνουν αυξηµένη µοριοδότηση όσοι πηγαίνουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά
χωρίς να διευκρινίζει εάν θα ανοίξουν οι πίνακες προϋπηρεσίας όπως επανειληµµένα
ζητήσαµε, που έκλεισαν το 2010. Για το θέµα αυτό θα κατατεθεί τροπολογία τις
επόµενες ηµέρες.
Όσον αφορά την υλοποίηση της αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι τονίσαµε
για µια ακόµη φορά τις καταστροφικές συνέπειες του νοµοθετικού πλαισίου που έχει
ψηφιστεί σχετικά µε τη λειτουργία του σχολείου και τις εργασιακές σχέσεις των
εκπαιδευτικών, ο Υφυπουργός τόνισε ότι επιµένει στην εφαρµογή της και ξεκινά
άµεσα η αξιολόγηση των στελεχών.
Επίσης, θέσαµε τα θέµατα που έχουν προκύψει στα ΕΠΑΛ σε σχέση µε τις
εγγραφές αποφοίτων Λυκείων και ζητήσαµε την τροποποίηση της σχετικής
απόφασης, όπως προβλέπεται από σχετικό υπόµνηµα που έχουµε καταθέσει (στις
15/7/2014).
Είναι σαφές µετά και τη σηµερινή συνάντηση πως κανένα από τα σοβαρά
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός δεν φαίνεται
να επιλύεται.
Ο Σεπτέµβρης του 2014 θα βρει το δηµόσιο σχολείο να πλήττεται σοβαρά από
τη βάρβαρη µνηµονιακή πολιτική που ασκείται και στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και οι εκπαιδευτικοί πληρώνουν ακριβά (διαθεσιµότητες
– απολύσεις, ελαστικές σχέσεις εργασίας, διάλυση εργασιακών σχέσεων –
αξιολόγηση, κ.λπ.) αυτή την πολιτική.

