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Α. ΣΥΚΓΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Την Τετάρτη 14/3, έγινε η πρώτη συνάντηση στην οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή Αγώνα
αναπληρωτών/τριων και μονίμων του Συλλόγου μας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και
οργάνωση των κινητοποιήσεων που γίνονται αυτή την περίοδο με διεκδίκηση αιχμής τους
μόνιμους μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης
καθώς

και την εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Στη

συνάντηση συμμετείχαν αναπληρώτριες από το 7 ο, 2ο και 3ο και 5ο Δημοτικά Σχολεία.
Στη συζήτηση που έγινε αναδείχτηκε η ανάγκη να διατυπωθεί το αίτημα για μαζικούς –
μόνιμους διορισμούς με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την προϋπηρεσία για να σταματήσει το
ατέλειωτο κυνήγι των προσόντων που δεν οδηγεί παρά μόνο στην οικονομική και ψυχική
εξόντωση των αναπληρωτών.
Αναδείχτηκε επίσης η ανάγκη για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή περισσότερων
συναδέλφων καθώς και η ανάγκη ενημέρωσης των μόνιμων συναδέλφων/σσών ότι αυτή η μάχη
τους αφορά.
Αποφασίστηκε να διαμορφωθεί ένα γράμμα προς τους γονείς και να προταθεί προς το ΔΣ γιαι
να δοθεί στα σχολεία με αφορμή την επόμενη ημέρα κινητοποίησης, όπου και θα οριστεί η
επόμενη συνάντηση της Επιτροπής με στόχο μεγαλύτερη συμμετοχή.
Β. Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16 ΜΑΡΤΗ
Η κινητοποίηση ήταν ακόμα πιο μαζική από την προηγούμενη. Έγινε συνάντηση με τον
Υπουργό. Ο Γαβρόγλου δέχτηκε τα ΔΣ των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ αλλά απέκλεισε την αντιπροσωπεία
των αναπληρωτών, η οποία βγαίνοντας έξω κατήγγειλε το γεγονός. Σε πολύ λίγο χρόνο βγήκε
έξω το ΔΣ της ΔΟΕ, το οποίο δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έβγαλε απολύτως τίποτα.
Προσδιόρισε την επόμενη κινητοποίηση στις 30 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας και στου
Μαξίμου, εφόσον η διαρκής δικαιολογία των Υπουργών Παιδείας είναι ότι δεν επιτρέπει το
μνημόνιο διορισμούς. Η ανακοίνωση της ΔΟΕ είναι η παρακάτω:

Για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας με αίτημα την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών.
Η απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για πραγματοποίηση κινητοποιήσεων

«Μηδέν», ήταν η απάντηση του Υπουργού Παιδείας στο μοναδικό ερώτημα που του έθεσε το Δ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. «πόσοι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη σχολική
χρονιά;» στη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας.
Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι « όσα λέγονταν ως αριθμοί μέχρι τώρα ήταν στον αέρα», προφανώς
αναφερόμενος και στον εαυτό του αλλά και στους προκατόχους του στο υπουργείο Παιδείας που
υπόσχονταν χιλιάδες μόνιμους διορισμούς και ανέφερε για μια ακόμη φορά τις αιτιάσεις των
δημοσιονομικών περιορισμών και του ασφυκτικού ελέγχου από τους θεσμούς ως βασικούς λόγους για τη
μη πραγματοποίηση όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση.
Οι αναφορές για ανακοίνωση διορισμών μέχρι τον Οκτώβριο με ορίζοντα τριετίας και υπό το
πρίσμα των παραπάνω περιορισμών δεν αφήνουν στον κλάδο περιθώρια εφησυχασμού και αναμονής.
Επιπλέον, η μαζική και δυναμική πανεκπαιδευτική, πανελλαδική κινητοποίηση της 16ης Μαρτίου σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, αποτελεί ένα ακόμα ελπιδοφόρο μήνυμα αγωνιστικής ανάτασης
και μας δείχνει το δρόμο για τη συνέχεια.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε αμέσως μετά την αποχώρησή του από τη
συνάντηση εκτίμησε ότι το κεντρικής σημασίας αίτημα των μαζικών μόνιμων διορισμών υπερβαίνει,
πλέον, την αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας, αφορά αναπόσπαστο στοιχείο της κυβερνητικής
πολιτικής των μνημονιακών περικοπών και απάντηση πρέπει να δώσει ο Πρωθυπουργός.
Αποφασίσαμε:

Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής δράσης την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 (με 3ωρη
στάση εργασίας από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και τις 3 πρώτες ώρες
του απογευματινού προγράμματος και των ΔΥΕΠ και 3ωρη από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών για τη
διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνη
την ημέρα).

Την ίδια ημέρα στη 1.30 μ. μ. πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στα Προπύλαια με
πορεία προς τη Βουλή και το Προεδρικό Μέγαρο με στόχο τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ο
οποίος θα πρέπει να απαντήσει στο αίτημα του κλάδου για την άμεση πραγματοποίηση, από την
επόμενη σχολική χρονιά 2018-19, όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η
εκπαίδευση και που έχουν εξαγγείλει κατά καιρούς οι υπουργοί της Κυβέρνησής του.
Την ίδια ώρα πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου.

Την πραγματοποίηση στο χρονικό διάστημα από 19 έως 28 Μαρτίου 2018 κύκλου Γενικών
Συνελεύσεων στους Συλλόγους όλης της Χώρας με στόχο τη συσπείρωση των συναδέλφων και την
ενδυνάμωση του αγώνα.

Την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα την Πέμπτη 29
Μαρτίου 2018.
Παλεύουμε για:
μόνιμους, μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης,
ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν
υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά
4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) άμεσα σε όλη τη χώρα,

στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων,

μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο και 1:20 για το
δημοτικό σχολείο,

αύξηση δαπανών για την παιδεία, υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
των εκπαιδευτικών.



Στη συνέχεια, και μετά την είσοδο στον περίβολο του Υπουργείου μιας μεγάλης ομάδας φοιτητών
των καθηγητικών σχολών, έγινε για δεύτερη φορά μαζική είσοδος των συγκεντρωμένων και
συνέλευση αγώνα μέσα στο Υπουργείο. Η συνέλευση αγώνα κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα:
16/3/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ 16/3
Χαιρετίζουμε τη μαζική και δυναμική κινητοποίηση χιλιάδων εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και
μόνιμων, από ολόκληρη την Ελλάδα, από την Κρήτη και την Θεσσαλία, από την Πελοπόννησο
και τα νησιά του Αιγαίου, φοιτητών, μαθητών και γονέων, που μέσα από τις αποφάσεις των
γενικών συνελεύσεων των σωματείων και των φοιτητικών συλλόγων τους, έδωσαν για ακόμη
μια φορά δυναμικό παρών στο Υπ. Παιδείας, συνεχίζοντας με αποφασιστικότητα και
πανεκπαιδευτική διεύρυνση τον κύκλο αγώνων.
Με μαχητικότητα και τους φοιτητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς, στην πρώτη γραμμή, η
διαδήλωση κατέλαβε για 2η φορά το σιδερόφρακτο Υπουργείο Παιδείας και πραγματοποίησε
μαζική πανελλαδική Συνέλευση Αγώνα! Αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι όσα μέτρα
ασφαλείας και καταστολής (σύρτες, θωρακισμένες πόρτες, ΜΑΤ, «λοκ άουτ» στους
εργαζόμενους στο Υπ. Παιδείας που εκδιώχτηκαν πριν από τη διαδήλωση κλπ) δεν μπορούν
να σταματήσουν την αποφασιστικότητα του κινήματος.
Στην επιμονή του Υπ. Παιδείας και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην εφαρμογή των
αντιεκπαιδευτικών
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προσπάθεια τους να κερδίσουν χρόνο και συμμάχους και να καθησυχάσουν την εκπαιδευτική
κοινότητα, δώσαμε αγωνιστικό μήνυμα συνέχειας και κλιμάκωσης του αγώνα:
 Για μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών στην
εκπαίδευση. Διορισμός, τώρα, όλων των αναπληρωτών με έστω και μία σύμβαση που
δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση.
 Ενάντια στο προσοντολόγιο του ΟΟΣΑ για το σύστημα πρόσληψης. Κατάργηση του
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και του ν. 3848.
 Για ίσα δικαιώματα στους αναπληρωτές με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς
 Για την ανατροπή του εκπαιδευτικού Μνημόνιου κυβέρνησης – ΕΕ – ΟΟΣΑ και του
νόμου Γαβρόγλου στα ΑΕΙ.
 Ενάντια στην απαξίωση και διάσπαση των πτυχίων και την απόσπαση των
επαγγελματικών/εργασιακών δικαιωμάτων από αυτά – ενάντια στο πιστοποιητικό
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Διαπιστώθηκε η ανάγκη να γίνει ο αγώνας πανεκπαιδευτικός και να απευθυνθεί σε όλους
τους εργαζόμενους και την κοινωνία καθώς το θέμα της παιδείας και της εργασίας είναι

υπόθεση όλων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση κατατέθηκαν προτάσεις προς τα σωματεία,
συλλόγους και συλλογικότητες για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων για:


19/3 στις 2μ.μ. στο Υπ. Εργασίας για την εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων

μόνιμων-αναπληρωτών

22/3 πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 1.30 μ.μ.

29/3 πανελλαδική μέρα δράσης με κατά τόπους κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα

30/3 πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και πορεία προς τη
Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου. Συνέλευση αγώνα αμέσως μετά την κινητοποίηση.
Καλούμε όλους και όλες σε αγωνιστική και μαζική συσπείρωση στις γενικές συνελεύσεις των
σωματείων και των φοιτητικών συλλόγων, των επιτροπών αγώνα που στο επόμενο διάστημα
πρέπει να πάρουν την υπόθεση του αγώνα στα χέρια τους για την κλιμάκωση του αγώνα με
χαρακτηριστικά διάρκειας και απεργιακές κινητοποιήσεις μέχρι τη νίκη!
Πανεκπαιδευτικό μέτωπο εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών και γονέων
για μόρφωση και μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους!

Επίσης, λόγω του ότι μόλις είχε γίνει γνωστή η σύλληψη του ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης μετά
από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον τους ο εργοδότης της vresnet Καλλιθέας επειδή
υποστήριξαν έγκυο απολυμένη, εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα:
16/3/2018
Ψήφισμα-καταγγελία της πανελλαδικής συνέλευσης αγώνα
για τη σύλληψη μελών του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης
Η συνέλευση αγώνα εκπ/κών και φοιτητών που πραγματοποιήθηκε, μετά τη μεγαλειώδη, μαχητική
και δυναμική συγκέντρωση, στο κατειλημμένο Υπ. Παιδείας καταγγέλλει τη σύλληψη με τη
διαδικασία του αυτόφωρου μελών του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης, και την αναζήτηση των
υπόλοιπων.
Η Α ΈΛΜΕ δημοσιοποίησε ψήφισμα-καταγγελία για την παράνομη απόλυση εγκύου εργαζομένης από
την εταιρία Vresnet δηλώνοντας την αλληλεγγύη στην εργαζόμενη και απαιτώντας την
επαναπρόσληψή της. Η διαδικασία σύλληψης του προέδρου και η αναζήτηση των υπόλοιπων μελών
του ΔΣ ξεκίνησε μετά από μήνυση που κατέθεσε ο εργοδότης της εταιρίας! Η σύλληψη των μελών
του ΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης είναι χτύπημα στο συνδικαλιστικό δικαίωμα των εργαζομένων.
Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων! Κανένας εργαζόμενος
μόνος του στην αυθαιρεσία κάθε εργοδότη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα!
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των μελών του ΔΣ, την απόσυρση όλων των κατηγοριών της
μήνυσης και επαναπρόσληψη της απολυμένης συναδέλφισσας.

