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Αρ. Πρωτ. 28 
 
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του  
           συλλόγου  µας, 
 

 

  Θέμα :  Κινητοποίηση στην Περιφέρεια για μόνιμους , μαζικούς διορισμούς        

               Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου , 13:00 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

    Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση κλιμακώνει την αντιεκπαιδευτική επίθεση των μηδενικών διορισμών, 
της αδιοριστίας και της διόγκωσης της ελαστικής εργασίας  με το υπό προώθηση νομοσχέδιο για τις 
υποστηρικτικές δομές και την αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση. Επιπλέον, και ενώ αναμένεται η νέα 
έκθεση του ΟΟΣΑ και η υλοποίηση των μνημονιακών αντιεκπαιδευτικών και αντιλαϊκών της 
δεσμεύσεων, σχολάρχες, ΚΕΔΕ και συντεχνιακά συμφέροντα επιτίθενται ανοιχτά ενάντια στο 
δημόσιο νηπιαγωγείο.  

Σε αυτό το τοπίο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη δυσμενέστερη θέση: χρόνια 
αδιοριστία με οικονομική εξάντληση των ίδιων και των οικογενειών τους, άνισα εργασιακά 
δικαιώματα σε σχέση με τους μόνιμους (αναρρωτικές άδειες, άδειες μητρότητας, συνδικαλιστικά 
δικαιώματα κ.ά.), χρόνια περιπλάνηση και ανασφάλεια.  

Οι συγχωνεύσεις σχολείων, η επιχειρούμενη 30ωρη υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο στην 
προοπτική αύξησης του διδακτικού ωραρίου και αποχαρακτηρισμού της ώρας σίτισης, που έχουν 
ήδη ψηφιστεί, θα οδηγήσουν πανελλαδικά σε μερικές ακόμα χιλιάδες απολυμένους και άνεργους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.  

Η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών στην εκπαίδευση από ελαστικά εργαζόμενους 
εκπαιδευτικούς για 10-15 χρόνια δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα αλλεπάλληλα μέτρα, που στοχεύουν 
στη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας με καταστροφικές συνέπειες για τα εργασιακά δικαιώματα 
των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, οδηγούν σε διάλυση το δημόσιο 
σχολείο! 

                                             ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
• Μόνιμους μαζικούς διορισμούς στη εκπαίδευση. Διορισμό όλων των αναπληρωτών/τριών για 

την άμεση κάλυψη των 25.000 τουλάχιστον κενών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις με μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία και το 
πτυχίο. 

• Κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά 



•  Εξίσωση δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μόνιμων. 
 
 

     Aποφασίζουμε για διευκόλυνση των συνάδελφων στάση εργασίας την τελευταία ώρα 
του πρωινού ωραρίου και 3ωρη στάση εργασίας 1:00μ.μ. – 4:00 μ.μ. για το απογευματινό 

 

            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙOY 

            ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τσόχα 15-17) ΣΤΗ 1μ.μ 

            ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  

            ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

 

                                            Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


