ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τη Δευτέρα 9/1/2012 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ µε την Υπουργό Παιδείας.
Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών σας ενηµερώνει:

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την σύνδεση µε το µισθολόγιο-βαθµολόγιο:
Μέσα σε ένα 4µηνο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που θα καθορίζει την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού και της σχολικής µονάδας. Η διαδικασία θα κυρωθεί νοµοθετικά µε Προεδρικό
Διάταγµα. Η κυβέρνηση του µαύρου µετώπου ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ συνεχίζει µε αποφασιστικότητα
την αντιλαϊκή-αντιεκπαιδευτική επέλαση. Η Υπουργός Παιδείας ζήτησε τη βοήθεια του ΚΕΜΕΤΕ
της ΟΛΜΕ, δηλώνοντας: «Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο σας µπορούµε να έχουµε πρόταση για
την αξιολόγηση και το βαθµολόγιο των εκπαιδευτικών»…
Για το νέο µισθολόγιο-φτωχολόγιο το µόνο που βρήκε να πει η Υπουργός ήταν: «είναι
αρνητικές οι εξελίξεις µε το µισθό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε και την κατάσταση στην οποία είναι
η χώρα»! Η δε πλειοψηφία της ΟΛΜΕ δήλωσε ότι «διαψευστήκαµε για το µισθολόγιο»!
Συνεχίζοντας τον αποπροσανατολισµό η Υπουργός αρνήθηκε της επέκταση της εργασιακής
εφεδρείας στον κλάδο των εκπαιδευτικών, αλλά δήλωσε πως υπάρχει ανάγκη σωστής κατανοµής
του προσωπικού. Πρόκειται για ωµό εµπαιγµό. Η αξιολόγηση αντικειµενικά θα συνοδευτεί από
υποχρεωτικές µετακινήσεις-µετατάξεις και στο τέλος, από απολύσεις!
Παύει να ισχύει τελικά η διάταξη του ν.4024 που έκλεβε τον πλεονάζοντα χρόνο, µε
νοµοθετική ρύθµιση που κατατέθηκε την Πέµπτη 12/1.
Για το νοµοσχέδιο για το «νέο σχολείο-τεχνολογικό λύκειο-εξεταστικό»: Σχεδιάζεται
άµεσα η δηµοσίευση του νοµοσχεδίου. Η Υπουργός δήλωσε πως «υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία στη
Βουλή, δεν µπορεί να αφήσουµε την ευκαιρία για µετά τις εκλογές. Αν υπάρχει συναίνεση το
νοµοσχέδιο θα συµπεριλάβει και το εξεταστικό». Επιβεβαιώνεται η εκτίµηση του ΠΑΜΕ ότι η
αποστολή της κυβέρνησης του µαύρου µετώπου είναι ακριβώς να πάρει σκληρά, αντιλαϊκά µέτρα.
Την ίδια ώρα, η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ και όλες οι δυνάµεις (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ-ΣυνεργασίαΠαρεµβάσεις) ισχυρίζονται πως η τρικοµµατική κυβέρνηση δεν µπορεί να πάρει µέτρα, γιατί είναι
µεταβατικού σκοπού! Αποπροσανατολίζουν µε αυτό τον τρόπο και µπερδεύουν τους εργαζόµενους.
Και γι’ αυτό το ζήτηµα δήλωσε: «στο νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί έχω πάρει υπόψη τις προτάσεις
της ΟΛΜΕ»!
Για τον ΑΣΕΠ και τους διορισµούς: Δήλωσε πως δεν θα γίνει ΑΣΕΠ φέτος, παρά µόνο για
την ειδική αγωγή και ότι οι διορισµοί θα είναι ελάχιστοι!
Για την 3τη υποχρεωτική παραµονή: Δήλωσε πως θα µετατραπεί σε διετία, µε κίνητρα
παραµονής και γα τον τρίτο χρόνο. «Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι». Χωρίς νέους
διορισµούς, δεν υπάρχουν µεταθέσεις και αποσπάσεις, άρα η αίτηση µετάθεσης απλά θα
απορρίπτεται, λόγω έλλειψης … αντικαταστάτη.
Για τις µεταφορές των µαθητών: Δήλωσε ότι θα εξετάσουµε τι πρόκειται να γίνει. Σαν
αιτία του κακού παρουσιάστηκαν πάλι οι συντεχνίες της επαρχίας και όχι βέβαια η δραµατική
µείωση των κονδυλίων, η µεταφορά της αρµοδιότητας στους δήµους και τελικά στους ίδιους τους
γονείς. Πάντως λύση δεν έχει βρεθεί και οι µαθητές µένουν σπίτι τους!
Για τα χρήµατα των σχολικών επιτροπών: Η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ, αντί να καταγγείλει
τα ψίχουλα που δίνονται στα σχολεία, διαµαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι οι δήµαρχοι τα µοιράζουν
µε αδιαφάνεια στους «κολλητούς». Η «λύση» βέβαια που πρότεινε η Υπουργός είναι να αναρτώνται
τα ποσά που δίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο διαδίκτυο για να υπάρχει διαφάνεια».
Αποσπάσεις: Προκλητικά η Υπουργός δήλωσε πως «ηρεµήσαµε µε το νέο σύστηµα
αποσπάσεων. Θα συγκροτήσουµε επιτροπή για να δούµε ορισµένες δυσλειτουργίες». Ουδέν σχόλιο!
Για τα δεδουλευµένα (υπερωρίες, Σάββατα κ.α.): Για τους σχεδιαστές-αξιολογητές της
ΠΔΣ δήλωσε πως αναζητούν λύση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, µέσω τροπολογίας. Για τα
Σάββατα και τις υπερωρίες λόγω αναπλήρωσης δήλωσε προκλητικά: «στις καταλήψεις ο
εκπαιδευτικός πληρώνεται χωρίς να δουλεύει». Άρα, ή σπάστε τις καταλήψεις ή δουλέψτε τσάµπα!
Αθήνα, 16/1/2012

