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ΣΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΟΝ 

ΕΜΠΑΙΓΜΟ  

ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ 

ΔΙΟΡΙΜΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΣΩΡΑ! 
 

Eίμαςτε όλοι αναπληρωτέσ 

 Η ατάκα των ημερών είναι "επιςτροφή ςτην κανονικότητα". Δεν επανέρχεται η "κανονικότητα" ςτην εκπαίδευςη, εάν δεν 
έχουμε μόνιμουσ διοριςμένουσ δαςκάλουσ ςτισ αίθουςεσ διδαςκαλίασ. Η άςκηςη παιδαγωγικήσ δεν μπορεί να ςυντελεςτεί με 
δαςκάλουσ και μαθητέσ που χάνονται ςτα "διχτυα ευέλικτων εργαςιακών ςχέςεων" περιπλανώμενων νομάδων εργαζομένων.  Η 
παιδαγωγική τυφλώνεται, όταν πληγώνεται η αξιοπρέπεια του εργαζόμενου δαςκάλου. Η εκπαίδευςη με άςτεγουσ 
εργαζόμενουσ δαςκάλουσ είναι διαςυρμόσ και δεν προςφέρεται για αξιολόγηςη.  Ώρα είναι να κοπιάςει ο διεθνήσ Pisa που όλα 
αυτά τα προςπερνάει, χωρίσ να δίνει λόγο ςε κανένα, και μασ βάζει ςτουσ "ουραγούσ". H Σαντορίνη δεν είναι περίπτωςη, είναι η 
αόρατη "κανονικότητα" των πολιτικών χρέουσ και δέουσ. 
Για τη χρονιά που έρχεται: να αναποδογυρίςουμε τον κόςμο και να μην αφήςουμε τουσ αναπληρωτέσ μόνουσ. Δεν είναι δικό τουσ 

θέμα. Είναι υπόθεςη ολων!     (Γιώργοσ Μαυρογιώργοσ) 
 
 

 

 

 

Μηα αθφκα ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηαο εθπαίδεπζεο νμχλνληαη. Παξά ηηο 

ζηνρεπκέλεο ζην πξψην θνπδνχλη ξπζκίζεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ επίζπεπζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξψηνπ 

θχκαηνο ησλ αλαπιεξσηψλ, φιεο νη θηλήζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο  πξηλ θαη κεηά  ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ 

έγηλαλ κε ζηφρν ηε ζεζκηθή ζσξάθηζε ησλ πεξηθνπψλ ηεο πεξζηλήο ρξνληάο ζε εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη  

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή  λέσλ  ζεζκηθψλ   πεξηθνπψλ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο έθζεζεο ηνπ 

ΟΟΣΑ γηα «εμνξζνινγηζκφ δνκψλ θαη πξνζσπηθνχ ζηε Δεκφζηα  Εθπαίδεπζε»  

Άιιε κηα ρξνληά μεθίλεζε, ή φγδνε ζηα ρξφληα ησλ κλεκνλίσλ, θαη δελ  έγηλαλ πάιη κφληκνη δηνξηζκνί, θαζψο, 

φπσο παξαδέρεηαη θη απνδέρεηαη ε Κπβέξλεζε, νη «ζεζκνί» ζπλδένπλ ηνπο φπνηνπο κειινληηθνχο δηνξηζκνχο ζηελ 

εθπαίδεπζε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ έρεη σο  απψηεξν ζηφρν είηε ηελ 

θηλεηηθφηεηα είηε ηηο απνιχζεηο. Κη έηζη ηα 24.000 θελά θαηά ην Υπνπξγείν, πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα ζχκθσλα 

κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ζα θαιπθζνχλ (αλ θαιπθζνχλ) απφ αλαπιεξσηέο πνπ κφλν έλα κέξνο ηνπο έρεη 

πξνζιεθζεί, εληείλνληαο ην θαζεζηψο νκεξίαο θη αλαζθάιεηαο ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ θη ειαζηηθνπνηψληαο 

παξαπέξα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Γηα κηα αθφκα ρξνληά, ην θαζεζηψο ηεο αγσλίαο, ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο  γηα ρηιηάδεο 

ζπλαδέιθνπο ζπλερίζηεθε, ελψ άιινη πνιινί άιινη ζπλάδειθνη, γηα δεχηεξε ρξνληά δελ επαλαπξνζιήθζεθαλ 

ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ, νδεγνχκελνη ζηελ νξηζηηθή απφιπζε θαη ζηελ αλεξγία. Μηθξφ δείγκα ηνπ εξγαζηαθνχ 

θαζεζηψηνο πνπ βηψλνπλ νη αλαπιεξσηέο, είλαη ε εηθφλα ησλ αζηέγσλ ζπλαδέιθσλ καο, φρη κφλν ζηα ηνπξηζηηθά 

λεζηά αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, κηα εηθφλα πνπ ζίγεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αλαδεηθλχεη ην 

άγνο ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο.  



 Πεπνίζεζή καο είλαη φηη απφ απηφ ην άγνο, πνπ ην θνπβαιάεη φιε ε εθπαίδεπζε θη φιε θνηλσλία, κπνξνχκε 

λα απαιιαγνχκε κφλν κε έλα κεγάιν ελσηηθφ θίλεκα γηα καδηθνχο κφληκνπο δηνξηζκνχο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ 

δεκφζηνπ δσξεάλ ζρνιείνπ γηα φια ηα παηδηά. Να θάλνπκε, δειαδή, φ,ηη είλαη δπλαηφλ, λα γπξίζνπκε ηνλ θφζκν 

αλάπνδα, γηα λα ζπάζεη ην εκπάξγθν ησλ δηνξηζκψλ πνπ θιέβεη ην κέιινλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ δεθάδεο ρηιηάδεο 

ζπλαδέιθνπο, ζπξξηθλψλεη ηα ζρνιεία θαη πεξηζηέιιεη ηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. 

  Καινχκαζηε λα δψζνπκε κηα κάρε φινη καδί : Μφληκνη, αλαπιεξσηέο, αδηφξηζηνη, δάζθαινη, λεπηαγσγνί, 

εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ζηηο δπν βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ωο Πξσηνβνπιία θαινχκε φιεο ηηο 

δπλάκεηο ηνπ αγψλα ζε θνηλφ κέησπν. Δελ ζπλαηλνχκε θαη δελ εληζρχνπκε ηνλ παξαηαμηαθφ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ 

ζπιινγηθνηήησλ ζην ρψξν ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο. Δίλνπκε κάρεο ελάληηα ζην ζπληερληαζκφ, ππεξαζπίδνληαο ηε 

δνπιεηά θάζε ζπλαδέιθνπ ζην δεκφζην ζρνιείν, κε ζεβαζκφ ζηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ βαζηθψλ πηπρίσλ 

πνπ επηρεηξνχληαη λα ζπλζιηβνχλ ζηηο κπιφπεηξεο ησλ «πξνζνληνινγίσλ», αιιά θαη ησλ δεχηεξσλ θαη ηξίησλ 

αλαζέζεσλ. Καινχκε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο αλαπιεξσηέο ζε ζπζπείξσζε γχξσ απφ ηα πξσηνβάζκηα 

εθπαηδεπηηθά ζσκαηεία, εθεί πνπ ρηππάεη ε θαξδηά ηεο καρφκελεο εθπαίδεπζεο, εθεί πνπ ρηίδνληαη ηα ελσηηθά 

κέησπα θαη ραξάζζνληαη νη ληθεθφξνη δξφκνη ηνπ αγψλα.  

Δίλνπκε καδηθά ην παξψλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Παξαζθεπή 29 Σεπηέκβξε, 1κ.κ. γηα 

καδηθνχο κφληκνπο δηνξηζκνχο ελάληηα  ηελ ειαζηηθή εξγαζία θαη ζπλερίδνπκε ηε κάρε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αλαπιεξσηψλ ζηα ζρνιεία θαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ζηηο Δηεπζχλζεηο θαη ηηο  Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 
 

 Απαηηνχκε εδψ θαη ηψξα καδηθνχο δηνξηζκνχο εθπαηδεπηηθψλ. Μφληκν δηνξηζκφ φισλ ησλ αλαπιεξσηψλ 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ ερνπλ ππνγξάςεη  έζησ θαη κηα ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε.  

 Λέκε φρη ζηα ειαζηηθά ζπζηήκαηα πξφζιεςεο, φρη ζη  λ. 3848  θαη ην πξνζνληνιφγην. Μφληκνη δηνξηζκνί κε 

βάζε ηελ πξνυπεξεζία θαη ην ρξφλν ιήςεο πηπρίνπ.  

 Να θαηαξγεζνχλ  νη αληηεθπαηδεπηηθεο ΥΑ θαη δηαηάμεηο ηνπ θ Φίιε, ην ΠΔ79  θη φιεο νη κλεκνληαθέο 

πεξηθνπέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Μείσζε ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα. ‘Ορη ζηε ζπξξίθλσζε 

ηνπ νινήκεξνπ. Έλαο επηπιένλ δάζθαινο γηα θάζε δχν ηκήκαηα ζην νινήκεξν θαη φινη νη απαξαίηεηνη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ζε απηφ. Όρη ζηηο ζπκπηχμεηο ηκεκάησλ. Όρη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο εηδηθήο αγσγήο, 

ηηο ηξνπνινγίεο γηα ηα ηκήκαηα έληαμεο, ηελ παξάιιειε ζηήξημε-θνξντδία ησλ ιίγσλ σξψλ ζε θάζε παηδί. 

Παξάιιειε ζηήξημε κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ γηα θάζε παηδί πνπ ηελ έρεη αλάγθε! 

 Δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγε. Όια ηα παηδηά 4-6 εηψλ ζην Δεκφζην λεπηαγσγείν Όρη ζηελ 

κεηάιιαμε θαη ππνβάζκηζε ηνπ νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ. 

 Έγγξαθή φισλ ησλ πξνζθπγνπνπισλ ζην θαλνληθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ. Άκεζε δεκηνπξγία θαη 

ζηειέρσζε ησλ αλαγθαίσλ ηάμεσλ ππνδνρήο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

 Δηεθδηθνχκε πιήξε δηαθάλεηα ζηηο πξνζιήςεηο θαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ αλαπιεξσηψλ, κε ηε 

δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ θελψλ, ρσξίο απνθξχςεηο θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Απαηηνχκε λα δίλνληαη ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο αλαπιεξσηψλ φια ηα θελά λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ (γεληθήο αγσγήο-ζε πξσηλά ηκήκαηα, 

νινήκεξν ή Τ.Υπνδνρήο θαη εηδηθήο αγσγήο- ζε Τ.Ε θαη Παξάιιειε Σηήξημε) 

 Κάιπςε φισλ ησλ θελψλ εηδηθνηήησλ κε ηηο απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. Όρη ζε δεχηεξεο αλαζέζεηο ζηα καζήκαηα εηδηθνηήησλ. Απφδνζε νξγαληθψλ ζέζεσλ γηα φιεο ηηο 

ππάξρνπζεο εηδηθφηεηεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

 Μέρξη ην κφληκν δηνξηζκφ, θακηά απφιπζε εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή δηαζθάιηζε ηεο επαλαπξφζιεςεο σο 

αλαπιεξσηψλ θαη θέηνο, φισλ φζσλ εξγάζηεθαλ ηα δπν ηειεπηαία ρξφληα  ζε λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, 

γπκλάζηα, ιχθεηα, εηδηθή αγσγή.  

 Πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα αδεηψλ, αζθάιηζεο, πγείαο θαη πεξίζαιςεο ζηνπο αλαπιεξσηέο, ίδηα κε εθείλα 

ησλ κφληκσλ ζπλαδέιθσλ. Πιήξε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αλαπιεξσηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπιιφγνπ  

δηδαζθφλησλ θαη ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα. Άδεηεο κεηξφηεηαο, ινρείαο θαη αλαηξνθήο ζε νιεο ηηο 

αλαπιεξψηξηεο ζπλαδέιθνπο.  

 Δσξεάλ ζίηηζε θαη κεηαθίλεζε, επίδνκα ζηέγαζεο ζε φινπο ηνπο αλαπιεξσηέο πνπ ππεξεηνχλ καθξηά απν 

ηνλ ηφπν ηνπο. Επίδνκα αλεξγίαο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηεο αλεξγίαο ησλ αλαπιεξσηψλ.  


