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Όλοι στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, Παρασκευή 15/4, 11.30 πμ 
 

Να αποσυρθεί η απαράδεκτη διάταξη για τις προσλήψεις  
που στέλνει στην ανεργία τους αναπληρωτές   

 

Να αποσυρθεί η απαράδεκτη ρύθμιση που διαλύει το Νηπιαγωγείο     
 
Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε την Παρασκευή 8/4 σε κοινοποίηση ενός κατάπτυστου 
σχεδίου-διάταξης για το σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών της επόμενης χρονιάς.  

Η εν λόγω διάταξη εξαπολύει μια βίαιη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών, 
αποτελεί προπομπό για το κοινό σύστημα διορισμών/προσλήψεων. Επιχειρείται η καθολική 
εφαρμογή και επέκταση του Ν.3848 της Διαμαντοπούλου και στους πίνακες των αναπληρωτών, 
καθώς προκρίνεται η επιτυχία στους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ του 2008 και του 2006 με 
αριθμό μορίων που ακυρώνουν κάθε άλλο κριτήριο, ενώ τίθεται ανώτατο πλαφόν και  απαξίωση 
της προϋπηρεσίας (60 μήνες προϋπηρεσία: 16,8 μόρια). Ταυτόχρονα, εισάγεται για πρώτη φορά 
η μοριοδότηση του βαθμού του πτυχίου (5 μόρια), σε μια απόπειρα εφαρμογής αξιολογικών 
κριτηρίων και προσοντολογίου στις προσλήψεις αναπληρωτών. 

Το υπουργείο Παιδείας με την πρότασή του για το νέο σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών 
ανατρέπει όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα. Το νέο σύστημα πρόσληψης θα είναι κινούμενη άμμος. 
Στόχος είναι να μη γνωρίζει κανείς εκπαιδευτικός πια θα είναι η θέση του στους πίνακες της 
κάθε χρονιάς. Το κυνήγι των προσόντων και του επαγγελματικού προφίλ που θα εισάγει ο 
ΑΣΕΠ, θα είναι ο ατομικός δρόμος διεκδίκησης μιας θέσης στην ελαστική εργασία.  

Η ακύρωση της προϋπηρεσίας επιδιώκει να αφαιρέσει κάθε σταθερότητα και σχετική 
ασφάλεια. Μέχρι τώρα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είχαν μια σχετική βεβαιότητα ότι θα 
εργαστούν την επόμενη χρονιά αν οι προσλήψεις παραμείνουν αριθμητικά ίδιες. Τώρα πρέπει 
να εμπεδωθεί στους εκπαιδευτικούς ότι όσα χρόνια και να δουλεύεις δεν κατοχυρώνεις 
δικαίωμα στην εργασία ούτε το κράτος έχει υποχρέωση να προσλάβει αυτόν που έχει πολλά 
χρόνια και καλύπτει πάγιες ανάγκες.  

Και η αλήθεια είναι ότι το σχέδιο δε βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Όπως δηλώνει το 
Υπουργείο, οι νέες διατάξεις είναι μεταβατικές. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το σχέδιο αφορά 
μόνο τις προσλήψεις αναπληρωτών αποτελεί ομολογία του Υπουργείου ότι δεν πρόκειται να 
κάνει κανένα μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικού. Το επικοινωνιακό παιχνίδι των 20.000 διορισμών 
και η κατάθεση σχετικής μελέτης στους «θεσμούς», αποδεικνύεται αντιπερισπασμός και στάχτη 
στα μάτια. 

Δε χωρά αμφιβολία ότι για να μπορέσει να τα περάσει όλα αυτά, το Υπουργείο επιδιώκει τη 
διάσπαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τον περιορισμό των αιτημάτων τους σε προτάσεις 
εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ώστε να μείνουν στο απυρόβλητο η πολιτική μηδενικών 
διορισμών, ο περιορισμός των θέσεων εργασίας, η περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών 
τους σχέσεων.  
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Ταυτόχρονα, κατατέθηκε την Δευτέρα 11/4/2016 από το Υπουργείο  
Παιδείας το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» σύμφωνα με 
το οποίο αλλάζει η οργανικότητα  των νηπιαγωγείων και διπλασιάζεται αυθαίρετα ο ελάχιστος 
αριθμός παιδιών για λειτουργία Νηπιαγωγείου (από 7 σε 14). Η αιτιολογική έκθεση του  νόμου 
ορίζει ότι  ο νόμος που κατατίθεται θα  «συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών».  
 Αποτελεί ξεκάθαρο γεγονός, ότι το Νηπιαγωγείο της γειτονιάς , του χωριού και το μονοθέσιο 
συγχωνεύεται ή  καταργείται. Αυτό θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια εκατοντάδες 
νηπιαγωγεία σε κλείσιμο στην επαρχία αλλά και στην Αττική. 
Τίποτα φυσικά από τα παραπάνω δεν πατά στο κενό. Το Υπουργείο μέσα από διαδοχικές 
τροπολογίες υλοποιεί τις δεσμεύσεις του 3ου μνημονίου με γνώμονα πάντα τις κατευθύνσεις 
Ε.Ε. και ΟΟΣΑ.  

Η μείωση του κόστους και η «ευθυγράμμιση αριθμού μαθητών/εκπαιδευτικών» είναι ο στόχος 
και γι αυτό επιχειρείται συνολική αναδιάρθρωση των εργασιακών όρων μόνιμων και 
αναπληρωτών με αύξηση της διδακτικής ώρας, αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα, 
κατάργηση υποστηρικτικών δομών (τμήματα ένταξης, ολοήμερα-λειτουργία πρωινού έως 1.15, 
συρρίκνωση προσλήψεων σε παράλληλες στηρίξεις, κλάδους και ειδικότητες), μείωση 
διδακτικών αντικειμένων και ωρών, μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Αυτή είναι η πολιτική για την 
παιδεία που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.   

Σε αυτήν την μάχη, οφείλουμε να παραμερίσουμε τις διαιρέσεις τις κατηγοριοποιήσεις και τον 
κατακερματισμό των δυνάμεών μας. Απέναντι στα ελαστικά συστήματα πρόσληψης, στην 
ελαστική εργασία και την αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης, παλεύουμε  μαζικά και ενιαία 
για  σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, για μαζικούς μόνιμους διορισμούς που θα 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σχολείων και τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών.   

Καλούμε τη ΔΟΕ να πάψει να νομιμοποιεί το διάλογο-οπερέτα και να αποχωρήσουν από αυτόν. 
Με βάση και αυτές τις εξελίξεις η ΔΟΕ οφείλει να αποχωρήσει ΤΩΡΑ από το διάλογο, διαφορετικά 
θα διευκολύνει το παιχνίδι του Υπουργείου σε βάρος των εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό κίνημα 
δε θα συναινέσει στη διάλυση του δημόσιας εκπαίδευσης και τον καταποντισμό των εργασιακών 
δικαιωμάτων. 

Συμμετέχουμε στη σύσκεψη Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ και Συντονιστικού Αναπληρωτών  
την Πέμπτη 14/4 στις 6.00 μμ στα γραφεία της ΟΛΜΕ. 

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να συμμετέχουν την Κυριακή  17/4  στις 6.30  
στα γραφεία της ΔΟΕ ( Ξενοφώντος 15Α, Σύνταγμα )  

στην συνέλευση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών. 
Όλοι-όλες στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας,  

Παρασκευή 15 Απρίλη, 11.30μμ. Στάση εργασίας 11πμ-2μμ 
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης κηρύσσει  

 επιπλέον στάση εργασίας από 10πμ-11πμ, για τη διευκόλυνση των συναδέλφων. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 

 

 


