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Ημερησία 20/4/2010
Από ΑΣΕΠ οι προσλήψεις στα ιδιωτικά σχολεία
Σε μπαράζ κινητοποιήσεων προχωρούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων το αμέσως
επόμενο διάστημα αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, ενώ ανοικτό
παραμένει το ενδεχόμενο απεργιών μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε μπαράζ κινητοποιήσεων προχωρούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων το αμέσως
επόμενο διάστημα αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, ενώ ανοικτό
παραμένει το ενδεχόμενο απεργιών μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Την ίδια ώρα, αλλαγές προωθούνται στο σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών στα
ιδιωτικά σχολεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πολυνομοσχέδιο θα συμπεριληφθεί
ρύθμιση η οποία θα προβλέπει ότι οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά
σχολεία θα γίνονται μέσω εξετάσεων του ΑΣΕΠ.

Για το θέμα έγιναν διαπραγματεύσεις στη συνάντηση που είχε χθες η υπουργός
Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, με τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, οι
οποίοι εμφανίζονται σύμφωνοι μόνο υπό τον όρο ότι θα έχουν τη δυνατότητα
απολύσεων εκπαιδευτικών μετά την παρέλευση 6 ετών από την πρόσληψή τους.

Σύσκεψη
Εν τω μεταξύ, σε κοινή σύσκεψη που είχαν χθες οι ομοσπονδίες των δασκάλων (ΔΟΕ) και
των καθηγητών (ΟΛΜΕ) αποφάσισαν να προχωρήσουν μαζί σε απεργία στις 4 Μαΐου,
δεύτερη ημέρα των εξετάσεων των ΤΕΕ, καθώς και να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των
ωρομίσθιων και αναπληρωτών οι οποίοι από σήμερα το απόγευμα θα «κατασκηνώσουν» έξω
από τη Βουλή.
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Τις επόμενες ημέρες, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ θα πραγματοποιήσουν κοινές συγκεντρώσεις σε όλη
τη χώρα για το θέμα του πολυνομοσχεδίου, ενώ στις 6 Μαΐου θα κριθεί οριστικά, από τη
γενική συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ, εάν οι καθηγητές θα προχωρήσουν σε
απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 14 του μήνα τινάζοντας στον «αέρα» τις πανελλαδικές
εξετάσεις για περισσότερους από 123.000 υποψήφιους.

Σε θέση μάχης βρίσκεται και η ομοσπονδία των πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ), η οποία χθες
κήρυξε τον κλάδο σε «περίοδο κινητοποιήσεων ποικίλων μορφών», αποφασίζοντας διήμερη
απεργία στις 4 και 5 Μαΐου και παράσταση διαμαρτυρίας έξω στο υπουργείο Παιδείας.

Καθημερινή 20/4/2010
20/4/2010
Μέσω ΑΣΕΠ οι εκπαιδευτικοί στα ιδιωτικά σχολεία

Δρομολογούνται αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά
σχολεία. Αυτό προκύπτει από τις συναντήσεις που είχε η ηγεσία του υπ. Παιδείας χθες και
την περασμένη Παρασκευή με τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Εκπαιδευτηρίων και την
Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (ΟΙΕΛΕ) αντίστοιχα. Ειδικότερα,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στο πολυνομοσχέδιο που έχει καταρτίσει το υπ.
Παιδείας προβλέπεται ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς που
θα είναι απαραιτήτως επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Δεν θα παίζει ρόλο η σειρά
επιτυχίας του εκπαιδευτικού.

Η ρύθμιση αυτή ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα της ΟΙΕΛΕ. Από την άλλη, όμως, στερεί τη
δυνατότητα να εργασθούν σε ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν θέλουν να
διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ο Σύνδεσμος των Ιδιοκτητών στη χθεσινή συνάντηση
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έθεσε το αίτημα για απολύσεις εκπαιδευτικών και μετά την παρέλευση εξαετίας. Με το
ισχύον καθεστώς (από το 2002), οι ιδιοκτήτες σχολείων μπορούν να απολύσουν έως το 33%
των εκπαιδευτικών έως ότου συμπληρώσουν εξαετία. Μετά την παρέλευση της εξαετίας
δεν μπορούν να απολύσουν κάποιον εκπαιδευτικό. Ο Σύνδεσμος ζητεί οι ιδιοκτήτες να
μπορούν να απολύουν αναιτιολόγητα ετησίως έναν περιορισμένο (πιθανότατα και μία
απόλυση) αριθμό εκπαιδευτικών, έστω κι αν έχουν συμπληρώσει 6ετή υπηρεσία στο ίδιο
σχολείο. Στα ζητήματα αυτά (πρόσληψη νέων μόνο μέσω ΑΣΕΠ, ποσοστό απολύσεων μετά
την εξαετία) αναμένεται να γίνει τριμερής διαπραγμάτευση ανάμεσα σε υπουργείο,
Σύνδεσμο Ιδιοκτητών και ΟΙΕΛΕ.

Από την άλλη στη δημόσια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί και στις τρεις βαθμίδες
προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Οι ομοσπονδίες καθηγητών (ΟΛΜΕ), δασκάλων (ΔΟΕ),
πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ) και διδασκόντων στα ΤΕΙ (ΟΣΕΠ) θα συμμετάσχουν στην
απεργία της Πέμπτης, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενώ η ΟΛΜΕ, ΔΟΕ προγραμματίζουν
απεργία και για τις 4 Μαΐου. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η διοικούσα επιτροπή της
ΠΟΣΔΕΠ αποφάσισε και διήμερη απεργία στις 4 και 5 Μαΐου με βασικότερα αιτήματα την
έναρξη διαλόγου για νέο μισθολόγιο και για την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό
μισθό. Τέλος, η ΠΟΣΔΕΠ ζητεί στις πρυτανικές εκλογές να ισχύσει η στάθμιση της ψήφου
των εκλεκτόρων με βάση τη συμμετοχή τους. «Η στάθμιση της ψήφου φοιτητών,
διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού, δηλαδή η αντιστοίχηση της βαρύτητας της ψήφου
με το ποσοστό συμμετοχής τους στις εκλογές, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την
απελευθέρωση του πανεπιστημίου από έναν ασφυκτικό κλοιό κομματισμού και συναλλαγής.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που
κατατίθεται στη Βουλή, παρά την αντίθετη διαβεβαίωση της πολιτείας» λέει η ΠΟΣΔΕΠ.

Και το Δ.Τύπου του Υπουργείου που φυσικά δεν λέει τίποτα απο τα παραπάνω
Δελτίο Τύπου 19/04/2010

Δηλώσεις Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας
Διαμαντοπούλου, μετά τη συνάντηση με το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
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Συζητήσαμε για το Νέο Σχολείο, το οποίο αφορά και στην ιδιωτική εκπαίδευση και για το
σύνολο των θεμάτων που πρέπει να αλλάξουν, ώστε να οδηγήσουν σε κανόνες ποιότητας
και εργασιακής ειρήνης στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Σχετικό Θέμα http://www.alfavita.gr/typos/t20_4_10_955.php
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