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Όλοι οι δθμόςιοι υπάλλθλοι μποροφν να αναγνωρίςουν προχπθρεςία από
εργαςία ςτον ιδιωτικό τομζα εκτόσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ!!!
Κυβζρνθςθ τθσ ιςονομίασ, τθσ δικαιοςφνθσ... και τθσ αριςτεράσ!!!
Οι "εμπνεφςεισ" και οι κακθμερινζσ επιλογζσ τθσ νεομνθμονιακισ ςυγκυβζρνθςθσ
ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ζχουν προ πολλοφ ξεπεράςει τα όρια του τραγικοφ και ζχουν διολιςκιςει ςτθ
ςφαίρα τθσ πρόκλθςθσ. Η πλιρθσ υποταγι των άλλοτε ψευτοπεριφανων αντιπολιτευόμενων,
που υπόςχονταν τα πάντα μπροςτά ςτον ςτόχο τθσ εξουςίασ, είναι παροιμιϊδθσ!
Ο δθμοςιονομικόσ κόφτθσ, που όςο και να κζλουν να το κρφψουν δεν μποροφν,
αποτελεί πραγματικότθτα και μπροςτά του ακόμα και βαςικζσ αρχζσ όπωσ αυτζσ τθσ
ιςονομίασ και του δίκαιου ζχουν πάει περίπατο...
Σο νζο "κατόρκωμα" τθσ ςυγκυβζρνθςθσ, δεν κρατάει οφτε ςτοιχειωδϊσ τα
προςχιματα! φμφωνα με το Π.Δ. 69 (ΦΕΚ 127/13.7.16) όλοι οι εργαηόμενοι ςτον δθμόςιο
μποροφν να αναγνωρίςουν προχπθρεςίασ τουσ ςε ςυναφζσ αντικείμενο ςτον ιδιωτικό
τομζα, εκτόσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ!
Αυτό ςυμβαίνει γιατί το βακμολόγιο τουσ, ανατρζχει ςτον Ν.1566/1985 και όχι ςτον Ν.
3528/2007! Αυτό το προβάλλουν μάλιςτα ωσ δικαιολογία, λεσ και οι εργαηόμενοι ςτθν
εκπαίδευςθ ζχουν τθν ευκφνθ για αυτό!
Σο δε Τπουργείο Παιδείασ ζςπευςε να εκδϊςει εγκφκλιο όπου αναφζρεται: "...επειδι
ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 28 του Ν.4369/2016 (δθλαδι Νόμο τθσ ςυγκυβζρνθςθσ
ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) δεν ζγινε μνεία για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, δεν μποροφν να τφχουν εφαρμογισ για τουσ εκπαιδευτικοφσ οι ρυκμίςεισ του
Κεφαλαίου Γ` του Ν.4369/2016". Σόςο απλά, τόςο δίκαια και προπάντων τόςο αριςτερά!!
υγγνϊμθ λυποφμαςτε, εςείσ χάςατε!!!
Παραλείπουν βζβαια να δθλώςουν πωσ το κζμα αντιμετωπίηεται με αυτόν τον τρόπο
γιατί ζχει δθμοςιονομικά παρεπόμενα, τα οποία θ "περιφανθ" ςυγκυβζρνθςθ δεν μπορεί
να προςπεράςει!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απαιτεί να
αναλθφκοφν άμεςα όλεσ οι απαιτοφμενεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ ϊςτε να λυκεί το κζμα
ςτο πλαίςιο τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ όλων των εργαηόμενων και να μπορζςουν και οι
εκπαιδευτικοί όπωσ όλοι οι άλλοι δθμόςιοι υπάλλθλοι να αναγνωρίςουν τθν προχπθρεςία
τουσ ςτον ιδιωτικό τομζα.
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κα είναι εκτεκειμζνθ για μια
ακόμθ φορά ςτα μάτια τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ.
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