
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ με αποκλειστικό κριτήριο το πτυχίο και 
ολόκληρη την προϋπηρεσία-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Καλούμε σε  πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 23/11 με συγκέντρωση στις 12μμ στα Προπύλαια και 
πορεία προς τη Βουλή. Αμέσως μετά, συνέλευση αγώνα στις 3μμ στο αμφιθέατρο του ΠΤΔΕ Αθήνας  

Η δραματική κατάσταση των σχολείων, απόρροια των μηδενικών μόνιμων διορισμών για πάνω από 
10 χρόνια, αποτυπώνεται στις χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών.  

Την ίδια στιγμή εκατοντάδες είναι οι παραιτήσεις συναδέλφων αναπληρωτών που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στα εξοντωτικά ενοίκια, στις πολλαπλές μετακινήσεις, ακόμα και στην ικανοποίηση βασικών 
βιοποριστικών αναγκών τους.  

Η ελαστική εργασία είναι φανερό σε όλους ότι αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή των αστικών 
επιτελείων και των κυβερνήσεων. Αυτό άλλωστε επιτάσσουν οι «βέλτιστες πρακτικές» του ΟΟΣΑ. Στόχος 
τους είναι η διαμόρφωση των εργαζομένων λάστιχο, οι οποίοι με μειωμένα έως ανύπαρκτα δικαιώματα θα 
είναι ευέλικτοι, προσαρμόσιμοι και πλήρως υποταγμένοι στις απαιτήσεις της αγοράς. Ένα μοντέλο 
εργαζόμενου, έτοιμου να δεχτεί πως πάντα κάτι θα του λείπει, πάντα κάπου θα υστερεί, πως είναι δική του 
ευθύνη που δεν προσπάθησε αρκετά ή που έχει αποτύχει να διαμορφώσει ένα αξιοπρεπές παρόν 
διαβίωσης, που θα πρέπει να λέει «ευχαριστώ» κάθε φορά που εργάζεται με καθεστώς μαθητείας, ως 
οφελούμενος/η, ως συμβασιούχος λίγων μηνών, κάθε φορά που θα λαμβάνει στην κυριολεξία μισθό αντάξιο 
της οριακής επιβίωσής του. 

 Αυτός είναι ο στόχος του ν.4589 του προσοντολογίου, της τιμωρητικής αξιολόγησης, των απολύσεων 
και της ανθρωποφαγίας, που απαιτεί οι εργαζόμενοι να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη μιας επίπλαστης 
«ανεπάρκειάς» και συνεπώς της απόλυσης και της ανεργίας τους, αφού δεν κατάφεραν να επιβιώσουν στην 
αρένα του ακραίου ανταγωνισμού, των διαρκών πιστοποιήσεων και της συγκέντρωσης δικαιολογητικών, 
προσόντων και βεβαιώσεων που είναι προϋπόθεση για μια θέση εργασίας! 

Σε κοινό βηματισμό και σχεδιασμό με όλους τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζί με 
τους συμβασιούχους σε φορείς και υπουργεία που προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, τους 
συμβασιούχους συναδέλφους μας στους ΟΤΑ, στις ΜΚΟ, στις δομές υγείας, ενάντια στις ελαστικές σχέσεις 
εργασίας. 

Να σπάσουμε το ρεαλισμό των μειωμένων απαιτήσεων και προσδοκιών! Δε συμβιβαζόμαστε με την 
ανεργία, τη μετανάστευση και την εκ περιτροπής δουλειά. Να σπάσουμε την «κανονικότητά»!  
Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του χρόνου 
εργασίας, πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους και όλες! 

 


