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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ   

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους!  

Άμεσο – μόνιμο διορισμό όλων των συμβασιούχων συναδέλφων.  

Εδώ και τώρα εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών!  

Στα προαπαιτούμενα της 3
ης

 αξιολόγησης που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

μαζί με τη ΝΔ ψηφίστηκε και πακέτο μέτρων που αφορούν στην εκπαίδευση (συμπληρωματικό 

μνημόνιο για την εκπαίδευση). Εκεί καθορίστηκαν τα κριτήρια των συγχωνεύσεων και έγινε 

προσπάθεια για επιβολή του υποχρεωτικού 30ωρου, ανοίγοντας δρόμο για αύξηση του 

διδακτικού ωραρίου, για κατάργηση της ώρας σίτισης ως διδακτικής ώρας και για 

συνολικότερες αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου (αξιολόγηση-αποτίμηση, το 

πέρασμα σημαντικών εκπαιδευτικών διαδικασιών εκτός διδακτικού ωραρίου κ.ά.). Ταυτόχρονα, 

ετοιμάζεται το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο.  

Τα μέτρα αυτά που αποτελούν κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ ,στοχεύουν στο 

αυτόνομο, ευέλικτο, ανταγωνιστικό σχολείο που θα προσαρμόζεται  στις ανάγκες της αγοράς 

και θα αναζητά χορηγούς , σε βάρος των δικαιωμάτων των μαθητών για ολόπλευρη μόρφωση  

Το 30ωρο, οι μηδενικοί διορισμοί, οι μετακινήσεις μαθητών, οι αλλαγές στην ειδική 

αγωγή,  το Νέο Λύκειο, η κινητικότητα εκπαιδευτικών και η ρευστότητα των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων (ποιος διδάσκει τι και σε ποιες ηλικίες), η κατάργηση της ώρας της σίτισης ως 

διδακτικής, η μετατροπή διδακτικών καθηκόντων ως εξωδιδακτικά, η επιβολή καθηκόντων 

άλλων επαγγελμάτων στους εκπαιδευτικούς, η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση, αποτελούν το 

απαραίτητο περιβάλλον για την πλήρη μετατροπή του όποιου δημόσιου και δωρεάν σχολείου 

έχει απομείνει, σε σχολείο της αγοράς.  

Όλες οι αναδιαρθρώσεις που έρχονται να προστεθούν στα προηγούμενα 

αντιεκπαιδευτικά μέτρα για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό,  στοχεύουν στο χτύπημα των 

μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και στη μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

Η συζήτηση για τα κριτήρια προσλήψεων αναπληρωτών που ανοίγει η κυβέρνηση είναι 

συζήτηση για κριτήρια απολύσεων και θα αφορούν τελικά το ποιοι συνάδελφοι μας 

αναπληρωτές θα απολυθούν αφού η κυβέρνηση έχει ψηφίσει παράταση της αδιοριστίας μέχρι 

το2019. Η ομηρία και περιπλάνηση των αναπληρωτών και η στέρηση ίσων δικαιωμάτων στην 

εργασία συνεχίζονται. Με το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 

αμφισβητούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχίου. 
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Με οργανωμένη δράση μέσα στο σωματείο μας, όλοι μαζί, μόνιμοι και αναπληρωτές, βάζουμε 

στο προσκήνιο τα πραγματικά αιτήματα που καλύπτουν τις ανάγκες μας και δίνουμε τη μάχη για 

μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων που έχουν δουλέψει τα τελευταία χρόνια (πάνω από 

25.000) στην εκπαίδευση-καμία απόλυση συμβασιούχου». 

 

Διεκδικούμε: 

Μόνιμους μαζικούς διορισμούς στη εκπαίδευση όλων των αναπληρωτών/τριών για 

την άμεση κάλυψη των 25.000 τουλάχιστον κενών στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις . 

 Κάλυψη όλων των κενών με βάση τις πραγματικές ανάγκες, επαναφορά 

του δασκάλου στο ολοήμερο, κάλυψη όλων των ωρών με τις αντίστοιχές ειδικότητες 

εκπαιδευτικών σε α/βάθμια και β/βάθμια,  Αυξήσεις στους μισθούς επαναφορά του 13
ου

 

και 14
ου

 μισθού, αναγνώριση της διετίας 2016 – 2017 στη μισθολογική εξέλιξη, πλήρης 

επαναλειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, 

λειτουργία όλων των αναγκαίων τμημάτων ένταξης, 1 εκπ/κός παράλληλης στήριξης για 

κάθε μαθητή/τρια, πλήρης ένταξη των προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολείο, καμία 

συγχώνευση τμήματος. 

 Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών με αυτά των μόνιμων. 

Καλούμε : 

1) την Παρασκευή 23 Φλεβάρη 2018 στις 13.00 στην κινητοποίηση 

στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης (Τσόχα 15 και  προκηρύσσουμε 

3ωρη  διευκολυντική στάση εργασίας, από 1.15 έως τη λήξη του 

ωραρίου) 

και  

2) την Παρασκευή 2 Μάρτη στη συγκέντρωση   στο Υπουργείο 

Παιδείας στις 13.00 (αποφασίζουμε για διευκόλυνση των συνάδελφων 

2ωρη στάση εργασίας 11:30 – 1:15 για το πρωινό ωράριο και 3ωρη 

στάση εργασίας 1:15 – 4:00 για το απογευματινό ωράριο). 

 

                                       ΤΟ Δ.Σ 


