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ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ μέχρι να αποσυρθεί το προσοντολόγιο!  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΓΕΝΑΡΗ: 24ωρη πανεκπαιδευτική ΑΠΕΡΓΙΑ!  

(συγκέντρωση 1.00 μμ στα Προπύλαια) 
 

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί – διορισμός όλων των αναπληρωτών  

με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία! 

 

Το νομοσχέδιο για τον τρόπο προσλήψεων αναπληρωτών και μόνιμων διορισμών που έθεσε 

σε διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας μέσα στα Χριστούγεννα, κατατέθηκε στη Βουλή και θα 

ψηφιστεί τη Δευτέρα 14/1, αποτελεί τεράστια ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων των 

αναπληρωτών συναδέλφων αλλά και ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την αξιολόγηση όλων.  
 

 Ευτελίζει την προϋπηρεσία, τα χρόνια περιπλάνησης και αβεβαιότητας χιλιάδων 

εκπαιδευτικών που «αναπληρώνουν» τον εαυτό τους. Η προϋπηρεσία κάθε μήνα προσμετράται 

με μία μονάδα, με μέγιστο όριο τις 120 μονάδες. Άλλες τόσες μονάδες προσμετρώνται από τα 

λεγόμενα ακαδημαϊκά κριτήρια (προσόντα), που είναι μια παραλλαγή των κριτηρίων που 

απαιτήθηκαν στην αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης!  

 

 Απαξιώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχίου και υποχρεώνει τους νέους συναδέλφους 

σε ένα αέναο κυνήγι προσόντων και πιστοποιητικών χωρίς τέλος και αρχή. Το πτυχίο αποτελεί, 

πλέον, μια απλή προϋπόθεση, αναγκαία μεν, αλλά όχι καθοριστική, στην πάλη επιβίωσης για μια 

ελαστική θέση εργασίας. Το βασικό πτυχίο είναι μια ακόμη πιστοποίηση -πρωταρχική- η οποία θα 

πρέπει να συμπληρώνεται, αναγκαστικά, από μυριάδες άλλα πιστοποιητικά που παρέχονται επί 

πληρωμή, στο πεδίο της αγοράς και της «ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας». 

 

 Φιλοδοξεί να ισοπεδώσει κάθε υλική βάση κοινών συμφερόντων στο χώρο της αδιοριστίας, 

έτσι ώστε να ακυρωθεί η δυνατότητα συλλογικού αγώνα και διεκδίκησης. Ο καθένας θα είναι μόνος 

του, να παλεύει για μια θέση στον ήλιο της εργασιακής επιβίωσης ενάντια στους άλλους. Η θέση στον 

πίνακα προσλήψεων δεν θα έχει πλέον καμιά σταθερότητα, εξασφαλίζεται  προσωρινά  μέσα από 

εξοντωτικό ανταγωνισμό με τον «άλλο» αναπληρωτή και κυρίως μέσα από ένα ατελείωτο κυνήγι 

«προσόντων» μετά το πτυχίο. Οι πίνακες θα αλλάζουν κάθε 2 χρόνια εξυπηρετώντας την εναλλαγή 

ανθρώπων και την ανακύκλωση της ανεργίας. 

 

 Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για αντίστοιχες αξιολογικές πρακτικές που θα αφορούν και τους 

μόνιμους συναδέλφους. Εφόσον το 20% του εκπαιδευτικού δυναμικού αποδεχτεί ότι η 

εξατομικευμένη ταξινόμησή του είναι μια φυσική διαδικασία, εφόσον γίνει αποδεκτό ότι οι 

εκπαιδευτικοί -ακόμη και αν είναι συμβασιούχοι- πρέπει να κρίνονται στη βάση «αντικειμενικών» 

ποσοτικών κριτηρίων, θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς ότι αυτό θα αφορά μόνο τον κόσμο της 

μόνιμης αναπλήρωσης. Δημιουργείται ένα «παράδοξο», ότι δηλαδή στην πράξη για να 

αποκτήσεις το δικαίωμα μιας ελαστικής απασχόλησης στο δημόσιο σχολείο πρέπει να έχεις 
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ανάλογα προσόντα με τα στελέχη της εκπαίδευσης! Αυτό, θα πρέπει να λυθεί και είναι 

προφανές σε ποια κατεύθυνση θα λυθεί, αν εφαρμοστεί το προσοντολόγιο. Είναι αφέλεια να 

πιστεύουν οι μόνιμοι  συνάδελφοι πως όταν επιβάλλεται προσοντολόγιο στους αναπληρωτές 

για μια θέση ελαστικής εργασίας, οι ίδιοι θα μείνουν ανέγγιχτοι. Το προσοντολόγιο που 

ξεκίνησε από την Ειδική Αγωγή, ήταν θέμα χρόνου να γενικευτεί. Εάν εφαρμοστεί συνολικά 

στους αναπληρωτές, θα είναι θέμα χρόνου να εφαρμοστεί και στους μόνιμους.  

 

 Το σχέδιο νόμου αφορά κυρίως τον νέο τρόπο πρόσληψης και κατάταξης 

αναπληρωτών συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Αν και πότε θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί είναι 

ζητούμενο. Το πρόγραμμα, σε βάθος τριετίας, μόνιμων διορισμών, που έχει εξαγγελθεί, απλά 

αναπαράγει μια γνωστή στην εκπαιδευτική κοινότητα φιλολογία. Οι 10.500 διορισμοί που υπόσχεται 

το υπουργείο Παιδείας για τα σχολικά έτη 2020-21 και 2021-22 είναι μια ακόμα υπόσχεση που 

μπορεί να ακυρωθεί (ή απλώς να «ξεχαστεί») μετεκλογικά, όπως οι χιλιάδες διορισμοί που 

υπόσχονταν οι προηγούμενοι υπουργοί  Παιδείας τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων 

κυβερνήσεων. 

 

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! 

 

Τώρα είναι η ώρα του αγώνα! Ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης δεν πρέπει να περάσει. 

 

Οι αναπληρωτές καλύπτουν ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Μαζικοί διορισμοί τώρα! 

  

Μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των συμβασιούχων-αναπληρωτριών/τών 

με μοναδικό κριτήριο το χρόνο λήψης πτυχίου και ΟΛΟΚΛΗΡΗ την προϋπηρεσία. 

 

Όχι στο νέο προσοντολόγιο και στη διάσπαση. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. 

Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα  

προστασία της μητρότητας. 

Γενναία αύξηση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό για την Παιδεία – αυξήσεις για 

αξιοπρεπείς μισθούς στους νεοδιόριστους – Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας. 

 


