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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ- ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 2008

Μ

ε το παρόν εκπροσωπούμε
την πρωτοβουλία «Διοριστέοι- Αδιόριστοι Εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ (60-40) 2008», μια ομάδα
784 εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παραμένουμε αδιόριστοι 4 χρόνια μετά την
επιτυχία μας στον ΑΣΕΠ.
Με το νόμο 3848/10 και δεδομένων των δεινών
δημοσιονομικών, κρίθηκε σκόπιμη η θέσπιση μεταβατικής περιόδου με καταληκτική ημερομηνία
το σχολικό έτος 2011-2012. Ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι διορισμοί εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν κατά τα επόμενα
σχολικά έτη ουδέποτε υπήρξαν σύμφωνοι με την
σαφώς οριζόμενη από το νόμο πρόβλεψη.

Συγκεκριμένα και δυνάμει των προκηρύξεων
2Π, 3Π, 4Π και 5Π του 2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ προκειμένου να καλυφθούν με
απόλυτα αξιοκρατική μέθοδο οι εκπαιδευτικές
ανάγκες. Όπως προέβλεπαν οι σχετικές προκηρύξεις και σύμφωνα με το νόμο 3255/2004 οι μισοί επιτυχόντες του διαγωνισμού διορίστηκαν
με σειρά επιτυχίας κατά το σχολικό έτος 20092010 με την οριζόμενη αναλογία κατά 60% από
τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και κατά
40% από τον ενιαίο πίνακα διορισμών, ενώ οι
υπόλοιποι αναμέναμε την εύλογη απορρόφησή
μας κατά το επόμενο σχολικό έτος 2010-2011.

Ειδικότερα κατά το σχολικό έτος 2012-2013, προς
μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι από τους
185 μόνιμους διορισμούς στην Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση οι 136 (!!!) καλύφθηκαν -σε πλήρη
αναντιστοιχία με την νομοθεσία περί ποσόστωσης 60-40- από τους πίνακες ειδικών περιπτώσεων. Η συγκεκριμένη απόφαση πέραν του ότι κινείται στα όρια της νομιμότητας, ακυρώνει στην
πράξη τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του
ίδιου του πρωθυπουργού για διαφάνεια και αξιοκρατία στις προσλήψεις.
Ως πρωτοβουλία ζητάμε την πλήρη και άμεση
απορρόφηση όλων των 784 εναπομεινάντων διοριστέων εκπαιδευτικών, ώστε να αποκατασταθεί
η αδικία σε βάρος μας και να συμβάλλουμε και
εμείς στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων για
την επόμενη σχολική χρονιά.
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