
Επιτροπή Αναπληρωτών – Ωρομισθίων –Ανέργων Αττικής: ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! 

 

Συνάδελφοι αναπληρωτές, άνεργοι εκπαιδευτικοί, 

Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με τεράστιες ελλείψεις και κενά και τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων εκπαιδευτικών στην ανεργία!!!! Σε αυτές 

τις συνθήκες η ανακοίνωση του αριθμού των πρώτων προσλήψεων αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας είναι προκλητική για 

εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές. 376 δάσκαλοι, 771 νηπιαγωγοί και 184 διαφόρων ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια, την ίδια στιγμή που όλοι 

γνωρίζουμε το εκρηκτικό πρόβλημα των κενών στα σχολεία που γιγαντώνεται. Πέρσι υπήρχαν παιδιά που δεν έκαναν ούτε μια ώρα γυμναστική, 

ούτε μια ώρα αγγλικά! Αυτή η κατάσταση χτυπάει άμεσα το δικαίωμα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας στη μόρφωση, είναι μέρος της 

συνολικής επίθεσης συγκυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στο σύνολο των εργαζομένων. 

 ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ! 

Δεν χωράει εφησυχασμός στους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν. Μπαίνουν σε ένα σχολείο με αβέβαιο το πως θα διαμορφωθούν οι 

εργασιακές σχέσεις ακόμα και αυτή τη χρονιά. Οι χιλιάδες συνάδελφοι μας που έχουν πεταχτεί έξω από την εκπαίδευση για να προστεθούν και 

αυτοί στη στρατιά του 1,5 εκατομμυρίου ανέργων δεν είναι τυχαίο γεγονός αλλά αυτό που θα αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Την ίδια στιγμή στην 

ιδιωτική εκπαίδευση επικρατεί ο νόμος του εργοδότη με συμβάσεις 3,52 ευρώ την ώρα, ανασφάλιστη εργασία και τρομοκρατία στους χώρους 

δουλειάς. 

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η αυταπάτη που καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια «να είσαι κι ευχαριστημένος που θα δουλέψεις έστω κι 

αναπληρωτής» είναι επικίνδυνη!!!! Στην καλλιέργεια αυτής της αυταπάτης έχουν μεγάλη ευθύνη οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που 

ειρωνεύονταν το αίτημα της Επιτροπής Αναπληρωτών – Ωρομισθίων –Ανέργων για μόνιμη και σταθερή δουλειά χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις χαρακτηρίζοντας το ουτοπία!!! Πρώτες και καλύτερες οι ομοσπονδίες ΔΟΕ – ΟΛΜΕ και οι συνδικαλιστικές δυνάμεις (ΠΑΣΚ – 

ΔΑΚΕ – δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ) που τις στηρίζουν. Ευθύνη έχουν και οι δυνάμεις όπως οι Παρεμβάσεις που συνέβαλλαν στον κατακερματισμό 

και την κυριαρχία της συντεχνιακής λογικής στους αναπληρωτές. 

  

ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πάλεψε για: 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις 

 Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες. Κανένα τμήμα πάνω από 20 μαθητές. 

 Καμία συγχώνευση – σύμπτυξη τμημάτων. 

 Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το ΠΑΜΕ για 
την Παιδεία, ενάντια στο «νέο σχολείο» 

την Τρίτη 10 Σεπτέμβρη 7 μ.μ. στην Ομόνοια 

  

Επιτροπή Αναπληρωτών – Ωρομισθίων –
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epanapliroton@gmail.com 

 


