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Αρ. Πρωτ. 85 

 
Προς: Τους συναδέλφους μέλη 

του συλλόγου  μας. 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Κινητοποίηση στο ΥΠΠΕΘ την Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη στις 13:00 

Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί – διορισμός όλων των αναπληρωτών –                                               

πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα                                                   

στους αναπληρωτές - Διευκολυντική στάση εργασίας». 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 

Για μια ακόμα χρονιά, τα σχολεία ανοίγουν με μηδενικούς διορισμούς, με βάση τις 

μνημονιακές δεσμεύσεις που ανέλαβε και τηρεί κατά γράμμα η κυβέρνηση. Τα χιλιάδες κενά 

καλύπτονται και πάλι με προσλήψεις αναπληρωτών, στην κατεύθυνση της ελαστικοποίησης των 

εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση και της υποκατάστασης της σταθερής και μόνιμης 

εργασίας με την ευέλικτη και ελαστική απασχόληση. 

Ο Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» θέτει ως κυρίαρχο αίτημα αυτό των 

ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ.  

Η τακτική των μηδενικών ουσιαστικά διορισμών τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση έχει 

εκτινάξει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι αποτελούν πλέον το 

σκελετό του δημόσιου σχολείου και είναι καταδικασμένοι να ζουν σε ένα καθεστώς συνεχούς 

εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας. 

Πέρυσι η χρονιά έκλεισε συνολικά με 836 λιγότερους/ες δασκάλους/ες, 217 λιγότερους/ες 

εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας, 101 λιγότερους/ες φυσικής αγωγής, 87 λιγότερους/ες 

μουσικής και 8 λιγότερους/ες δραματικής τέχνης.  

Πρόκειται για νέους συναδέλφους μας που έχασαν τη δουλειά τους, ενώ μέχρι την 

προηγούμενη σχολική χρονιά εργάζονταν στα σχολεία μας και έμειναν άνεργοι! Η απόλυση του 

περασμένου Ιουνίου, δεν ήταν προσωρινή γι’ αυτούς, αλλά κινδυνεύει να αποκτήσει οριστικά, 

μόνιμα χαρακτηριστικά, αν και τη φετινή σχολική χρονιά δεν επαναπροσληφθούν. 

Αυξημένος αριθμός εκπαιδευτικών προσλήφθηκε στην ειδική αγωγή, όμως οι 

συνάδελφοι/ες που προσλήφθηκαν για την παράλληλη στήριξη  ήταν σημαντικά  λιγότεροι από 

τις πραγματικές ανάγκες καθώς ο κάθε εκπαιδευτικός υποστήριζε έως και 4 παιδιά. 

Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου: 817 

έναντι 256 της προηγούμενης χρονιάς.  
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Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

  

• Μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των αναγκών με βάση την 

προϋπηρεσία και την ημερομηνία λήψης πτυχίου. 

• Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας! Καμιά μείωση οργανικών θέσεων  – 

οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς.  

• Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. 

• Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην α΄ φάση. Οι αναπληρωτές που έχει 

ανάγκη η εκπαίδευση  (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί γενικής και ειδικής αγωγής, αγγλικών, 

γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, 

πληροφορικής) να βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου.  

• Κοινοποίηση του συνόλου των κενών ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις. Πλήρης 

διαφάνεια (δημοσιοποιημένοι πίνακες κατάταξης με βάση τα μόρια και τα κοινωνικά 

κριτήρια) στις τοποθετήσεις με έγκριση μόνο μέσω του ΠΥΣΠΕ. 

• Ένας εκπαιδευτικός ανά μαθητή στην παράλληλη στήριξη με βάση τις γνωματεύσεις 

των ΚΕΔΔΥ. 

• Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη όλων των εκπαιδευτικών με 

αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους. 

• Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών των αναπληρωτών σε σχέση με τους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, φοιτητικές κλπ.) με αποδοχές, 

προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων.  

• Κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης 

της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων. 

• Απόσυρση του Π.Δ.79 και των Υπουργικών Αποφάσεων για το Δημοτικό σχολείο και 

Νηπιαγωγείο. 

• Μείωση της αναλογίας των μαθητών ανά τμήμα. Καμιά συγχώνευση – κατάργηση 

τμήματος δημοτικού και νηπιαγωγείου. Κανένα τμήμα χωρίς το δάσκαλό του – όχι στην 

κατάργηση του δάσκαλου τάξης. 

• Υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό 

πτυχίο. Υπερασπιζόμαστε την ενότητα των εκπαιδευτικών και των εργασιακών τους 

δικαιωμάτων. 

• Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. 

Πρόσληψη – τοποθέτηση εκπαιδευτικών των υπαρχουσών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία.  

• Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί στην ειδική αγωγή με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και 

την προϋπηρεσία. 

• Κατάργηση όλων των νόμων που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή και 

κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς. 

• Ίδρυση Τ.Ε. σε κάθε σχολείο (νηπιαγωγείο – δημοτικό) με απαραίτητο εξοπλισμό και 

εποπτικό υλικό.  

• Στελέχωση των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με το απαραίτητο 

προσωπικό. 

 

Πρέπει η Δ. Ο. Ε. να μην σταματήσει ούτε λεπτό να διεκδικεί το δικαίωμα των 

συναδέλφων για σταθερή και μόνιμη εργασία. 



          

 

Καλούμε σε κινητοποίηση στο ΥΠΠΕΘ την Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη στις 13:00.   

 

Το ΔΣ κηρύσσει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29–9–2017 από 1 - 3 ώρες διευκολυντική στάση 

εργασίας  για τη συμμετοχή των συναδέλφων και ο κάθε συνάδελφος μπορεί να κάνει χρήση των 

ωρών που χρειάζεται ανάλογα με το πρόγραμμά του σε πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα                        

(η παρούσα αποτελεί ανακοίνωση της απόφασής μας αυτής και προς τη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας).  

 

 


