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ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!
Όχι στο νέο προσοντολόγιο και στη διάσπαση.
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.
Δυο μόλις μέρες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 19/12, η κυβέρνηση και
το Υπ. Παιδείας ετοιμάζονται να παρουσιάσουν στο υπουργικό συμβούλιο το νέο σύστημα
διορισμών/προσλήψεων που δεν θα είναι παρά ένα προσοντολόγιο που θα προωθεί την
απαξίωση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και την ισοπέδωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των πτυχίων. Επιδιώκουν έτσι, σύμφωνα με την προσφιλή τακτική και αυτής
και των προηγούμενων κυβερνήσεων, να νομοθετήσουν σε νεκρό χρόνο, με τα σχολεία
κλειστά, ώστε να αποφύγουν τις μαζικές κινητοποιήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.
Είναι μια αντιδραστική εξέλιξη που επιτείνει την ομηρία και ανασφάλεια των συναδέλφων της
ελαστικής εργασίας και οδηγεί τους αναπληρωτές σε απολύσεις και πολυδιάσπαση.
Είναι μέτρα που ανατρέπουν το ενιαίο πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων συνολικά στην
εκπαίδευση, οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε κατηγοριοποίηση και στρώνουν το χαλί στην
αξιολόγηση, την κινητικότητα και τις απολύσεις.
Μπροστά στις διαρροές και τις επικείμενες ανακοινώσεις του Υπουργείου που, αν δεν
συνθλίβουν την προϋπηρεσία των αναπληρωτών, της βάζουν "ταβάνι" ή την εξισώσουν με
τα ακαδημαϊκά κριτήρια και τα προσόντα, προαναγγέλλοντας βιομηχανία απολύσεων
συναδέλφων με χρόνια δουλειάς στην εκπαίδευση, να το πούμε καθαρά: Η προϋπηρεσία και
το πτυχίο αποτελούν για το εκπαιδευτικό κίνημα τα μόνα κριτήρια διορισμού!
Καλούμε, λοιπόν, τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία και τις
συλλογικότητες στο χώρο των αναπληρωτών να σημάνουν συναγερμό και να οργανώσουν
τις επόμενες μέρες την αποφασιστική κλιμάκωση του αγώνα για να μην κατατεθούν και να
μην περάσουν αυτά τα σχέδια.
Το ΔΣ της ΔΟΕ έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπ. Παιδείας μόλις
ανακοινωθεί σχέδιο διορισμών που κινείται σε αρνητική κατεύθυνση. Καλούμε όλους/ες σε
αγωνιστική ετοιμότητα!

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!
ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Ενάντια στις ατομικιστικές λύσεις, τη βαρβαρότητα και την αντι-εκπαιδευτική πολιτική ΟΟΣΑ
και μνημονίων προτάσσουμε τις συλλογικές διεκδικήσεις!
Κανείς αναπληρωτής απέναντι στον άλλον, κανένας μόνος!

Η κατεύθυνση του Υπουργείου σε πλήρη εναρμόνιση με τις γραμμές του ΟΟΣΑ για το σχολείο
της αγοράς, είναι να διαμορφώσει ένα νέο σύστημα πρόσληψης/διορισμού εισάγοντας
κριτήρια-προσοντολόγιο (που θα συνδέονται και με αξιολόγηση/απολύσεις) μεταθέτοντας
έτσι την ευθύνη της αδιοριστίας και της κυλιόμενης ανεργίας στους εκπαιδευτικούς και στα
«ελλιπή» προσόντα τους. Το σύστημα πρόσληψης που θέλουν να δημιουργήσουν θα
κατοχυρώνει ότι το κράτος δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε αυτόν που απασχολεί επί
χρόνια. Ουσιαστικά, θα αφαιρεί κάθε κατοχύρωση δικαιώματος μόνιμης εργασίας στον
αναπληρωτή που τη μια χρονιά μπορεί να δουλεύει και την άλλη όχι. Βασικά στοιχεία αυτού
του συστήματος επιδιώκουν να είναι η απαξίωση της προϋπηρεσίας (τόσο της παλιάς όσο
και της επόμενης) και η μεταβλητότητα στα κριτήρια-προσόντα, ταυτόχρονα με την απαξίωση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων του πτυχίου. Προσβλέπουν σε πίνακες και λίστες που θα
αλλάζουν κάθε χρόνο, για να βρίσκεται ο κλάδος σε μια μόνιμη επισφάλεια, κυνήγι
προσόντων, και πλασματικές διχαστικές αντιπαραθέσεις για μια θέση εργασίας θέσεις που
συνεχώς θα μειώνονται.
Στην πραγματικότητα το Υπουργείο εφαρμόζει τη μέθοδο του καρότου και του μαστιγίου,
δικαιολογώντας την απουσία διορισμών με την έλλειψη συστήματος, αφού το πτυχίο και η
προϋπηρεσία μας δεν τους αρκεί. Προσπαθεί να εξασφαλίσει επίπλαστη συναίνεση για ένα
σύστημα αποκλεισμού χιλιάδων συναδέλφων από τη μόνιμη και σταθερή εργασία, θέτοντας
κριτήρια και εφαρμόζοντας προσοντολόγιο.
Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί για όλους τους αναπληρωτές με έστω και μια σύμβαση εργασία με
μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την προϋπηρεσία.
Το πτυχίο κατοχυρώνει εργασιακά δικαιώματα! Δεν δεχόμαστε πιστοποιητικά παιδαγωγικήςδιδακτικής επάρκειας και έξτρα προϋποθέσεις – κριτήρια - μοριoδότηση που απαξιώνουν το
πτυχίο, οδηγώντας σε ένα ατελείωτο δαπανηρό κυνήγι προσόντων, στρέφοντας τον έναν
εκπαιδευτικό ενάντια στον άλλον. Ενιαία πτυχία με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα!

Η προϋπηρεσία κατοχυρώνει το αναφαίρετο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία: Δεν
μπαίνει σε καμία διαπραγμάτευση. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, που με αυταπάρνηση
έχουν οργώσει την Ελλάδα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου
σχολείου, δεν πρέπει να δεχτούμε καμία απαξίωσή της προϋπηρεσίας και κανένα ταβάνι σε
αυτή. Όχι σε λίστες με μόρια και κριτήρια που αποδέχονται την ανεργία κάποιων έναντι
άλλων, δε θα μοιράσουμε τα ψίχουλα, αλλά, στη βάση των αναγκών του δημόσιου σχολείου
και των μαθητών μας θα παλέψουμε για μαζικούς διορισμούς και μονιμοποίηση όλων των
αναπληρωτών σε ένα σχολείο που θα χωρά όλη τη μόρφωση, όλα τα παιδιά και όλους τους
εκπαιδευτικούς.
Με ενότητα στο περιεχόμενο και στη δράση, συνελεύσεις αγώνα, συντονισμό «από τα κάτω»,
στο δρόμο του Μάρτη, το εκπαιδευτικό κίνημα θα δώσει τις απαντήσεις στο δρόμο και θα
επιβάλει το ΔΙΚΑΙΟ των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ:
Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των συμβασιούχων-αναπληρωτριών/τών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και
την προϋπηρεσία. Όχι στο νέο προσοντολόγιο και στη διάσπαση. Μόνιμη και σταθερή εργασία για
όλους.
- Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα – προστασία της
μητρότητας.
Οι αναπληρωτές καλύπτουν ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Μαζικοί διορισμοί τώρα:
- Γενναία αύξηση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό για την Παιδεία – αυξήσεις για
αξιοπρεπείς μισθούς στους νεοδιόριστους – Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας.
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Για Μονίμους Διορισμούς και Δικαιώματα
των Συμβασιούχων-Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
Η γενίκευση της αδιοριστίας και της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση έχει επιπτώσεις πρώτα απ΄
όλα στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, με τα χιλιάδες κενά και τις χαμένες διδακτικές
ώρες, με την εναλλαγή, κάθε χρόνο, εκπαιδευτικών στο ευαίσθητο κομμάτι της ειδικής αγωγής, με τις
ελλείψεις εκπαιδευτικών, ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ως και τη λήξη της
σχολικής χρονιάς. Δεν πάει άλλο!
Η πολιτική, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ,
της Ε.Ε., οι κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και οι επιθυμίες του ΣΕΒ που θεωρούν τη μόρφωση και τους
εργαζόμενους κόστος, τσακίζει τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας στη μόρφωση και τη δουλειά. Η
κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια ρότα των 20.000 διορισμών της ίδιας επί υπουργίας Φίλη, των 10.000
του Σαμαρά και του Λοβέρδου, των 15.000 του Γαβρόγλου από τις οποίες μόνο οι 4.500 μπήκαν στο
σχέδιο προϋπολογισμού και αφορούν όλους του κλάδους της Ειδικής Αγωγής, δηλ. σταγόνα στον
ωκεανό! Τέρμα πια στην κοροϊδία όλων των κυβερνήσεων!
Παράλληλα η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο σύστημα διορισμών με κριτήρια, που θα στείλει στην
ανεργία χιλιάδες συναδέλφους! Καλλιεργούν το διαίρει και βασίλευε για να περνάνε
ανενόχλητα την αντιλαϊκή τους βαρβαρότητα, που τσακίζει τους μαθητές μας, τους
συναδέλφους μας αναπληρωτές και το δημόσιο σχολείο! Θα μας βρουν μπροστά τους!
Οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας δεν είναι εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας. Είναι νέοι
επιστήμονες και θέλουν και έχουν ανάγκη να εργαστούν. Είναι νέοι άνθρωποι και θέλουν να κάνουν
φίλους και οικογένεια ή έχουν οικογένεια και θέλουν να είναι μαζί με τους/τις συντρόφους τους και τα
παιδιά τους. Έχουν ανάγκες προσωπικές και οικογενειακές και δε μπορούν να εργάζονται τη μια στον
Έβρο και την επόμενη χρονιά στην Κρήτη. Είναι παιδαγωγοί και θέλουν να συνδεθούν με τους
μαθητές τους, γι’ αυτό δεν πρέπει να γυρίζουν από σχολείο σε σχολείο κι από τόπο σε τόπο! Είναι το
μέλλον της εκπαίδευσης και πρέπει να μονιμοποιηθούν επιτέλους για να λειτουργήσουν
στοιχειωδώς τα σχολεία!
Οι μαζικές κινητοποιήσεις της περυσινής αλλά και φετινής χρονιάς, που βρήκαν απέναντί
τους τα ΜΑΤ και την Κυβερνητική καταστολή, είναι ελπιδοφόρες και μας δείχνουν τον δρόμο.
Το δικαίωμα στη μόρφωση και τη δουλειά θα το κερδίσουμε μόνο μέσα από την πάλη μας!
Συνεχίζουμε!
Διεκδικούμε αταλάντευτα εδώ και τώρα:
v.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους!

v.

Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συναδέλφων συμβασιούχων - αναπληρωτών.
Καμία απόλυση!

v.

Μόνιμους διορισμούς των 25.000, τουλάχιστον, εκπαιδευτικών που εργάστηκαν τα
τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων!

v.

Εξίσωση των δικαιωμάτων τους με των μονίμων και μέτρα στήριξής τους όσο
παραμένουν αναπληρωτές, για να έχουν μία αξιοπρεπή διαβίωση (σίτιση, στέγαση,
μετακίνηση)!
Συγκεκριμένα διεκδικούμε:

















Δωδεκάμηνες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλους τους αναπληρωτές.
Καμία απόλυση αναπληρωτή-συμβασιούχου συναδέλφου.
Εξίσωση των αδειών (ασθενείας, λοχείας, ανατροφής, κανονικής) και κάθε άλλου εργασιακού
και συνδικαλιστικού δικαιώματος με τους μόνιμους συναδέλφους.
Έκδοση πάσο με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας για 50% έκπτωση στα ΜΜΜ.
Δωρεάν σίτιση για όλους.
Επίδομα στέγασης και θέρμανσης για όλους και εξασφάλιση (φτηνής) κατοικίας σε όσους
προσλαμβάνονται στις τουριστικές περιοχές.
Επίδομα ανεργίας και πλήρη υγειονομική κάλυψη για όλο το διάστημα της ανεργίας χωρίς
όρους και προϋποθέσεις.
Κάλυψη όλων των κενών από την αρχή της σχολικής χρονιάς με τις αντίστοιχες ειδικότητες
εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει
το επιστημονικό του αντικείμενο!
Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ, ώστε να είναι ΟΛΟΙ στα σχολεία
την 1η Σεπτεμβρίου. Τοποθέτησή τους με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία. Δυνατότητα
αμοιβαίας μετάθεσης καθώς και δυνατότητα μετακίνησης για σοβαρούς λόγους υγείας.
15 μαθητές ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία, Α και Β Δημοτικού, 20 στις υπόλοιπες τάξεις
Δημοτικού. Υπεύθυνος δάσκαλος ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο.
Λειτουργία παντού από την έναρξη της σχολικής χρονιάς των αναγκαίων Ειδικών Σχολείων,
Τμημάτων Ένταξης και Τάξεων Υποδοχής και έναρξη αμέσως της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της
ΠΔΣ.
Κάλυψη όλων των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη με ένα δάσκαλο/α ανά παιδί.
Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε μήνα.
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