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Με χρονοκαθυστέρηση έγινε, πριν λίγο καιρό, η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών
Τ. Θεοδωρικάκου σχετικά με ρύθμιση που "εισηγείται" να γίνει από την Υπουργό
Παιδείας για τους συναδέλφους που έχουν βρεθεί εκτός πινάκων προσλήψεων
αναπληρωτών και διοριστέων εξαιτίας του παραβόλου των 3 ευρώ
, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι θα προτείνει στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως:

1. Να δεχθεί το ΑΣΕΠ παράβολα που δεν καταχωρήθηκαν εξ αιτίας λαθών των Τραπεζικών
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καταστημάτων.

2. Για τις περιπτώσεις που το λάθος βαραίνει τον υποψήφιο, αυτός να αποκλείεται από τον
Αξιολογικό Πίνακα μόνον όσον αφορά στον μόνιμο διορισμό και όχι στο μέρος που αφορά
στην πρόσληψή του ως αναπληρωτή.

3. Αυτό βέβαια αν γίνει πράξη, σημείωσε πως θα ισχύσει από το νέο σχολικό έτος 2021-22,
μιας και οι προσλήψεις αναπληρωτών (ο κύριος όγκος) για την τρέχουσα σχολική χρονιά
έχουν πραγματοποιηθεί ήδη.

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα, συμβάλλαμε ως χώρος καταλυτικά ώστε
να γίνουν όλες οι θεσμικές παρεμβάσεις και πιέσεις, από πλευράς ΔΟΕ, για να βρεθεί
ουσιαστική λύση που δεν θα αδικεί και δεν θα πετάει στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικούς.
Ειδικά στην προκήρυξη της Γενικής Αγωγής το ζήτημα πήρε εξαιρετικά τραγικές
διαστάσεις, λόγω των τεχνικών προβλημάτων του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ
αλλά και ορισμένων Τραπεζών. Πολλοί συνάδελφοι μας, με πολλά χρονιά προϋπηρεσίας
στη δημόσια εκπαίδευση, βρέθηκαν εκτός πινάκων και χωρίς δουλειά εξαιτίας της πολιτικής
απόφασης της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε προσλήψεις
αναπληρωτών φέτος από τους προσωρινούς πίνακες. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν.4589/19
έχει μεταβατική διάταξη που προβλέπει αξιοποίηση των παλιών πινάκων μέχρι την
έκδοση των οριστικών.
Η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε προφανώς πολιτική επιλογή και δεν αξιοποίησε τη
συγκεκριμένη διάταξη ή δεν προχώρησε σε αναμόρφωση του πλαισίου όπως είχε ήδη
δεσμευτεί από πέρυσι τον Αύγουστο στη ΔΟΕ.

Παρά όλες τις προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα
- κατάθεση επερωτήσεων και τροπολογιών στη Βουλή, παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις
με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και βουλευτές - από τη Διδασκαλική
Ομοσπονδία και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί ακόμα από
την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία.
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Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χορτάσει από επικοινωνιακά τεχνάσματα και τακτικές,
ζητάμε άμεσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε
νομοθετική ρύθμιση για να αποκαταστήσει έστω και την ύστατη στιγμή τις αδικίες
που έχει προκαλέσει με τους χειρισμούς και τις επιλογές της.

Η δημόσια εκπαίδευση χρειάζεται ουσιαστική στήριξη και σοβαρότητα κι όχι κακοπαιγμένες
"φαρσοκωμωδίες" των αρμόδιων Υπουργών. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε διόρθωση των αδικιών που προκλήθηκαν
τόσο από την ηλεκτρονική φόρμα του ΑΣΕΠ όσο και με τις δικές της επιλογές να
αποκαταστήσει τους συναδέλφους άμεσα.

Αυτόνομο ΔΙΚΤΥΟ Εκπαιδευτικών

Αγωνιστικών, Προοδευτικών και Ενωτικών Κινήσεων Π.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
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