Η Απόφαση της 87ης ΓΣ της ΔΟΕ για τους μόνιμους διορισμούς
Συντάχθηκε απο τον/την theofil
Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2018 09:17 -

Απόφαση 87 ης Γενικής Συνέλευσης ΔΟΕ

Θέμα εισήγησης: «Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση»

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΔΟΕ, Γιώργος Τρούλης

Μετά τις διαλογικές συζητήσεις από τους αντιπροσώπους και την επιτροπή αποδελτίωσης,
το σώμα των αντιπροσώπων της 87 ης Γ.Σ. υπερψήφισε την εισήγηση με την ενσωμάτωση
της τελευταίας πρότασης στο πρώτο σημείο διεκδίκησης του θέματος:

«Διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση»

Επί σειρά ετών οι Υπουργοί Παιδείας «βομβαρδίζουν» τους αδιόριστους
εκπαιδευτικούς με κενές περιεχομένου εξαγγελίες μόνιμων διορισμών εφαρμόζοντας μια
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παρελκυστικής πολιτική.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια της πολιτικής των μηδενικών
διορισμών, των μαζικών συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων (2011-2013), που σε
συνδυασμό με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις των προηγούμενων ετών έχει δημιουργήσει ένα
απογυμνωμένο από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό δημόσιο σχολείο, δίνει τη μάχη για την
πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων για την εκπαίδευση, χιλιάδων διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών.

Οι μαζικές – δυναμικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο
ανέδειξαν, για μια ακόμη φορά, το ζήτημα αλλά τα αιτήματά μας δεν έλαβαν, από την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τις απαντήσεις που αρμόζουν στη σημασία τους.

Όπως έχουμε ήδη τονίσει, για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., το κομβικής σημασίας αίτημα της
άμεσης πραγματοποίησης μαζικών, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το
σχολικό έτος 2018-19
, αφορά αναπόσπαστο στοιχείο της
κυβερνητικής πολιτικής των μνημονιακών περικοπών και χρειάζεται κεντρική κυβερνητική
απάντηση.

Δεν υπάρχει, πλέον, κανένα περιθώριο ανοχής.

Διεκδικούμε:

- Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε όλες τις πραγματικές
ανάγκες του δημόσιου σχολείου, σύμφωνα με τις θέσεις του συνδικαλιστικού
κινήματος για τη δομή της εκπαίδευσης (αριθμός μαθητών ανά τμήμα κλπ.), με
αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους ως κυρίαρχο κριτήριο διορισμού.
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- Προσλήψεις αναπληρωτών μόνο όπου προκύπτουν έκτακτες ανάγκες, με
συμβάσεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα αντίστοιχα των
μόνιμων εκπαιδευτικών. Κατάργηση της ωρομισθίας, του θεσμού των Α.Μ.Ω. και
της ελαστικής εργασίας.
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