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Σταθερή και μόνιμη εργασία με σταθερό και μόνιμο προσωπικό σε όλη τη Δημόσια Εκπαίδευση 

Από το 2013 χιλιάδες συνάδελφοί μας  εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ05 – ΠΕ07 – ΠΕ19,20 – ΠΕ 

32 που προέρχονται από μετάταξη από τη δευτεροβάθμια παραμένουν όμηροι του ΥΠΠΕΘ, χωρίς 

να τους χορηγούνται οργανικές θέσεις, βιώνοντας κακές εργασιακές συνθήκες. Παρά το γεγονός 

ότι  για τις ειδικότητες ΠΕ05 – ΠΕ07 – ΠΕ19,20 – ΠΕ32 που προέρχονται από μετάταξη -ύστερα 

από τέσσερα χρόνια αγώνων και πιέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος- δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

αρ. 3391 της 20 – 10 – 2016 η σύσταση οργανικών θέσεων τους, πέρασε σχεδόν ένας χρόνος για 

να διαπιστώσουμε ότι το ΥΠΠΕΘ δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια για την απόδοση των 

οργανικών θέσεων αυτών στους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, πλην της 

ενέργειας για καθορισμό των οργανικών αυτών από τις Διευθύνσεις με ημερομηνία 13/08/2017.   

Οι συνάδελφοί μας των συγκεκριμένων ειδικοτήτων τοποθετούνται και να επανατοποθετούνται 

στα ίδια κενά καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χωρίς να καταλαμβάνουν οργανικές 

θέσεις που δικαιούνται. Παρά τις προσπάθειες και κινητοποιήσεις  το καθεστώς της ομηρίας 

συνεχίζεται.  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

●  Άμεση απόδοση των συσταθεισών οργανικών για όλες/όλους τις/τους μεταταχθέντες 

συναδέλφους μας. 

● Ίδρυση όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων για να καλυφθούν όλοι οι συνάδελφοι ειδικοτήτων 

«νέων» και «παλαιών» που «περιφέρονται» καλύπτοντας μόνιμα κενά που χαρακτηρίζονται εδώ 

και χρόνια «λειτουργικά».  

●  Να αποσυρθεί - καταργηθεί άμεσα η υπουργική απόφαση της 30 – 5 – 2016 που απαγορεύει τη 

λειτουργία παράλληλων τμημάτων γαλλικής – γερμανικής στα Δημοτικά Σχολεία. Να διδάσκεται 

η β’ ξένη γλώσσα (γαλλικά και γερμανικά) χωρίς τον περιορισμό της «πλειοψηφίας του τμήματος». 

●  Μείωση του διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας στα επίπεδα των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας.  

● Να αποδίδονται οδοιπορικά στους εκπαιδευτικούς που υποχρεώνονται σε μετακινήσεις για τη 

συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με υπαιτιότητα της υπηρεσίας. 

● Να διατίθενται σε διοικητικό έργο οι όποιες πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, εάν 

μετακινούνται σε περισσότερα από 3 σχολεία για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους 

ωραρίου.  

●  Διαφάνεια στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών (με βάση τα μόρια μετάθεσης, έτη υπηρεσίας 

κλπ.). 

● Κάλυψη όλων των κενών εκπαιδευτικών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς.  

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ «ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ:  

Μόνιμοι, μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη όλων των αναγκών. Με 
βάση την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου. Πλήρη 
εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους 
αναπληρωτές. 

Καμιά απόλυση – κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. Διορισμός 
όλων των αναπληρωτών. Πρόσληψη όλων των αναπληρωτών που έχει 
ανάγκη η εκπαίδευση (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, αγγλικών, γαλλικών, 
γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, 
πληροφορικής). 

Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες 
εκπαιδευτικών. Πρόσληψη – τοποθέτηση εκπαιδευτικών των 
υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία. Εξασφάλιση πιστώσεων 
τώρα για προσλήψεις. 
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ΟΜΟΦΩΝΑ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 

 

 

 

 


