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Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών, των Υπαγομένων στην Ρύθμιση του 24μηνου συν
ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση
Προς,
Άπαντες τους ενδιαφερομένους.

Με αφορμή το εξαγγελθέν και προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, κυρίως σε ότι
αφορά τις επερχόμενες αλλαγές στο καθεστώς μονίμων διορισμών και εξαιτίας της
εύλογης αναστάτωσης και της σύγχυσης που προκλήθηκε στους κόλπους των
εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, ομάδα αδιόριστων
καθηγητών με ικανή προϋπηρεσία και επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, συντάξαμε το
παρόν, με σκοπό να θέσουμε υπόψη αρμοδίων και ενδιαφερομένων, τα παρακάτω αιτήματα:

α) Με βάση δήλωση της Υπουργού ότι από τούδε και εφεξής, απαραίτητη προϋπόθεση για
διορισμό εκπαιδευτικού θα αποτελεί η συμμετοχή και επιτυχία στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
υπογραμμίζουμε ότι μεγάλο ποσοστό αδιόριστων εκπαιδευτικών έχει σημειώσει ήδη, μια και
σε πολλές περιπτώσεις περισσότερες της μιας επιτυχίας, στους εν λόγω γραπτούς
διαγωνισμούς. Οι επιτυχίες αυτές, όπως γίνεται αντιληπτό, μεταφράζονται αφενός σε
τεράστιο κόστος σε χρήμα (φροντιστήρια, βιβλία, σημειώσεις, συγγράμματα), σε χρόνο
(ατελείωτες θυσιασμένες εργατοώρες στο βωμό της μελέτης και της προετοιμασίας) και σε
ψυχικό κάματο και άγχος (μαθητούδια σε εξετάσεις για πολλοστή φορά, παρότι πτυχιούχοι
και ολοκληρωμένοι επαγγελματίες). Ο μη διορισμός των εκπαιδευτικών αυτών αφετέρου,
οφείλονταν σε εγγενή δυσπραγία του συστήματος και όχι σε επιλογή ή προαίρεση των
άμεσα ενδιαφερομένων. Θεωρούμε άδικο οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί, να
υποχρεωθούν σε μια αντίστοιχη εκ νέου ταλαιπωρία δεδομένου ότι έχουν ήδη αποδείξει την
αξία τους στον γραπτό διαγωνισμό και ως εκ τούτου ζητούμε στο μέλλον, να ισχύει
αναδρομικά για όλους τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, οποιαδήποτε επιτυχία τους, σε
οποιονδήποτε παρελθοντικό διαγωνισμό.
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β) Από το έτος 2008 ισχύει νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, επιτυχία σε
οποιονδήποτε διαγωνισμό ΑΣΕΠ σε συνδυασμό με 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας
οδηγεί σε διορισμό, με αποτέλεσμα χιλιάδες εκπαιδευτικοί επιτυχόντες προηγούμενων
γραπτών διαγωνισμών, να έχουν σχεδιάσει εκ νέου, ολόκληρη την ζωή τους μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα με βάση την συγκεκριμένη επαγγελματική προοπτική. Δεν συμμετείχαν
εκ νέου σε κάποιον διαγωνισμό ΑΣΕΠ διότι προφανώς δεν είχαν λόγο, και επικεντρώθηκαν
αυτή τη φορά στο να εργαστούν ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές για να πληρούν επιτέλους
και την δεύτερη προϋπόθεση διορισμού, την προϋπηρεσία 24μήνου. Για αυτούς τους
συναδέλφους επικείμενες αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων και διορισμών, που δεν θα
λάβει υπόψη την επί μία δεκαετία προσπάθειά τους, θα αποτελέσει την πλέον κατάφορη
αδικία, έναντι οποιασδήποτε άλλης ομάδας συναδέλφων.
γ) Επίσης, λόγω του ότι επί σειρά ετών διοριζόταν (και συνεχίζουν να διορίζονται με
διάφορες νομοθετικές διατάξεις) στην εκπαίδευση, συνάδελφοι οι οποίοι ποτέ δεν
συμμετείχαν ή επέτυχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, νιώθουμε ότι καταπατούνται οι αρχές
της ισότητας και της ισονομίας και ότι δεν έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις. Κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να επιτυγχάνουν συνέχεια στο
ΑΣΕΠ και να εργάζονται παράλληλα, χωρίς ποτέ να αποκτούν το δικαίωμα διορισμού, ενώ
κάποιοι άλλοι αποκτούν το δικαίωμα διορισμού, χωρίς να υποχρεώνονται να λάβουν μέρος
στον εν λόγω διαγωνισμό. Η απαξίωση του ΑΣΕΠ, εφόσον οι περισσότερες προσλήψεις ,
τόσο των αναπληρωτώνόσο και των μόνιμων, γινόταν βάσει της προϋπηρεσίας και μόνο,
είχε ως αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος αριθμός επιτυχόντων του ΑΣΕΠ να προσλαμβάνονται,
στην καλύτερη περίπτωση, ως ωρομίσθιοι και στην χειρότερη να παραμένουν άνεργοι. Η
κατάσταση αυτή δεν επέτρεψε σε πλειάδα εκπαιδευτικών να συμπληρώσουν μέχρι σήμερα
τους 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι εργάζονται αδιαλείπτως
από το 2002 στην εκπαίδευση και παρά το ότι παρείχαν ως ανθρώπινο δυναμικό τα μέγιστα
στην Παιδεία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τώρα να βρεθούν, κυριολεκτικά «επί ξύλου
κρεμάμενοι».
δ) Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε, όλοι όσοι φέτος κατοχυρώνουν νομικό δικαίωμα διορισμού
βάση της ρύθμισης του 24μήνου ( η μόνη ρύθμιση μέχρι σήμερα που απαιτούσε επιτυχία στο
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ) να διοριστούν τον Ιούνιο του 2010. Δεδομένων των ιδιαζόντων
οικονομικών συνθηκών, εφόσον αυτό καταστεί αδύνατο, ζητούμε από την Υπουργό να
δεσμευτεί, ότι κατοχυρώνεται το δικαίωμα διορισμού και προτείνουμε να απορροφηθούν
τμηματικά σε δύο έτη. Επίσης αιτούμαστε, να διατηρηθεί η υπάρχουσα ρύθμιση, για όσους
δεν πρόλαβαν (εξʼ αιτίας όλων των παραπάνω) να συμπληρώσουν 24 μήνες καθαρής
προϋπηρεσίας.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων να δικαιώσει, επιτέλους, τους Εκπαιδευτικούς που επί σειρά ετών
εργάζονται στα σχολεία και έχουν επιτύχει στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Αιτούμαστε η
ηγεσία του Υπουργείου Παίδείας να μην προχωρήσει σε νέα ρύθμιση με βασικό και μόνο
κριτήριο την προϋπηρεσία, διότι μία τέτοια ενέργεια θα έβαζε στο περιθώριο, τους μέχρι
τώρα, επί σειρά ετών, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, και
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Θρησκευμάτων, έχει την διάθεση να ικανοποιήσει τα αιτήματα όλων των εκπαιδευτικών που
μέχρι σήμερα εντάσσονταν σε διάφορες ρυθμίσεις και αναγνωρίζουμε ότι ίσως αυτό να μην
είναι εφικτό. Ζητάμε ωστόσο, εύλογα κατά τη γνώμη μας, κατά τη μεταβατική περίοδο να
διατηρηθεί η ΜΟΝΗ ρύθμιση που μέχρι τώρα ευνοούσε του επιτυχόντες των γραπτών
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ που συγκέντρωσαν παράλληλα και την απαιτούμενη εργασιακή
εμπαιρία.
Με βάση τα ανωτέρω και σε μια προσπάθεια να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε τα
έννομα διακιώματά μας, καταθέσαμε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Υπόμνημα, με
το οποίο εφιστούμε την προσοχή στα προαναφερθέντα θέματα και με το οποίο
τεκμηριώνεται νομικά το βάσιμο και έννομο των αιτημάτων μας. Η παρούσα επιστολή
συνοδεύεται από επισυναπτόμενη περίληψη, του εν λόγω υπομνήματος.
Το πλήρες υπόμνημα φέρει τις υπογραφές πλήθους συναδέλφων, τα στοιχεία των οποίων
είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://eikositetramino.blogspot.com/2010/04/blog-post.html
Με σεβασμό,
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