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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στις  1μ.μ 

ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  

Φτάνει πια η αδιοριστία. Οι αναπληρωτές  είναι καταδικασμένοι να ζουν σε συνεχή ανασφάλεια, 

κακοπληρωμένοι, ευέλικτοι, χωρίς στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, ανήμποροι να σχεδιάσουν τον οποιοδήποτε 

οικογενειακό τους προγραμματισμό, χωρίς προοπτική και με τη Δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης πάνω απ το κεφάλι. 

Σήμερα είναι ζωτικής σημασίας για την εκπαίδευση και για όλους τους εκπαιδευτικούς (αναπληρωτές και μόνιμους) να 

σπάσει η αδιοριστία και η «καραντίνα» των μνημονίων  στους διορισμούς. Να γίνουν μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών 

που δουλεύουν ακόμη και 15 χρόνια ως αναπληρωτές, καλύπτοντας πάγιες και σταθερές ανάγκες της εκπαίδευσης, 

καλύπτοντας 25.000 κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Αγώνας για μαζικούς διορισμούς σημαίνει: 

 Αγώνας για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας. 

 Αγώνας για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο Νηπιαγωγείο. 

Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και άμεσες λύσεις για κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές. Σύσταση 

οργανικών θέσεων για τις υπάρχουσες ειδικότητες. 

 Αγώνας ενάντια στο νέο γύρο συγχωνεύσεων και υποβιβασμών σχολείων, εναντίωση στις εγγραφές 

μαθητών μέσω των τριμελών επιτροπών που προβλέπει το ΠΔ 79. 

 Αγώνας για τη δημιουργία Τμ. Ένταξης σε κάθε σχολείο. Για την ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων και 

όλων των δομών Ειδικής Αγωγής. 

 Αγώνας για την υπεράσπιση του διδακτικού μας ωραρίου και της ώρας σίτισης. 

 Αγώνας ενάντια στην ελαστική εργασία και τις μνημονιακές περικοπές. 

 Αγώνας ενάντια στα σχέδια του ΟΟΣΑ για ένα φτηνό, ευέλικτο σχολείο της αγοράς. 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση. Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών/τριών που εργάζονται 

στα σχολεία μας, με ανάλογη ίδρυση οργανικών θέσεων.Κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. 

 Εξίσωση δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μονίμων. 

 Στο πλαίσιο αυτό, με αίτημα αιχμής τους μόνιμους, μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση καθώς και το σύνολο των 

σοβαρών ζητημάτων του κλάδου ανοικτά, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.: κήρυξε 3ωρη στάση εργασίας (3 τελευταίες ώρες του 

πρωινού και 3 πρώτες του απογευματινού προγράμματος) για την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.    

Το ΔΣ του Συλλόγου μας προκηρύσσει  επιπλέον 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις 3 πρώτες ώρες του πρωινού 

προγράμματος ή τις 3 τελευταίες του απογευματινού. Οι συνάδελφοι – μέλη του Συλλόγου μας μπορούν να κάνουν 

χρήση και των δύο στάσεων εργασίας ως 24ωρης απεργίας, εφόσον τη χρειάζονται για τη συμμετοχή τους στη 

συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας, ή μόνο της μιας τρίωρης στάσης εργασίας.  

Καλούμε την Παρασκευή 2/3 στην πανελλαδική συνέλευση Επιτροπών Αγώνα Αναπληρωτών και 

Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ, στις 5 το απόγευμα στο Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου 13Α). 
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