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Αγ. Παρασκευή, 7  Ιανουαρίου  2019 
Αρ. Πρωτ. 5 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου 
 μας 

 
 

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ   & ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 
Το νομοσχέδιο για τον τρόπο μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών 

που έθεσε σε διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας μέσα στα Χριστούγεννα, αν τελικά 
ψηφιστεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων 
αναπληρωτών από την εποχή της κατάργησης της επετηρίδας.  

Επιβάλλεται να γνωστοποιήσουμε σε όλη την ελληνική κοινωνία την πλήρη 
αντίθεσή μας στο νέο σύστημα διορισμών των μονίμων και αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών, καθώς και τη χρόνια εκμετάλλευση των αναπληρωτών.  
 
Και αυτό γιατί: 

Ευτελίζει την προϋπηρεσία, τα δεκάδες χρόνια περιπλάνησης και αβεβαιότητας χιλιάδων 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 
Η προϋπηρεσία κάθε μήνα προσμετράται με μία μονάδα, με μέγιστο όριο τις 120 
μονάδες. Τα λεγόμενα ακαδημαϊκά κριτήρια προσμετρούνται με άλλες τόσες μονάδες. 
Επιπλέον, υπάρχουν και τα κοινωνικά κριτήρια. 
Επομένως, στους ενιαίους «αξιολογικούς πίνακες κατάταξης» που προβλέπει το 
νομοσχέδιο, η προϋπηρεσία δεν φτάνει ούτε το 50% των μονάδων!  
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ψήφιση και εφαρμογή του νομοσχεδίου θα οδηγήσει σε 
πλήρη ανατροπή των πινάκων κατάταξης. 
Χιλιάδες αναπληρωτές την επόμενη σχολική χρονιά θα βρεθούν εκτός εκπαίδευσης. 
Πρόκειται για απολύσεις συναδέλφων μας που χρόνια τώρα εργάζονται στο δημόσιο 
σχολείο και που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα τους πετάξει στο δρόμο. 
Απαξιώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχίου και οδηγεί τους νέους συναδέλφους 
σε ένα αέναο κυνήγι προσόντων και πιστοποιητικών. Για να προσληφθεί κανείς ως 
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αναπληρωτής στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχει πληρώσει αδρά, σε χρήμα και σε 
χρόνο. 
 Είναι προφανές ότι το νέο σύστημα θα αποτελέσει και το εργασιακό προσοντολόγιο όλου 
του εκπαιδευτικού προσωπικού. Όταν τα προσόντα που μοριοδοτεί είναι περισσότερα 
από τα προσόντα που απαιτούνται για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης, από τους διευθυντές 
των σχολικών μονάδων ως τους περιφερειακούς διευθυντές, αποτελεί πολιτική αφέλεια 
το να θεωρεί κάποιος ότι θα εξαιρεθεί το μόνιμο προσωπικό! Όταν το 20% του κλάδου 
των εκπαιδευτικών (οι αναπληρωτές) καθώς και το σύνολο των ανέργων/αδιόριστων 
πτυχιούχων θα έχει αξιολογηθεί και καταταχθεί με βάση τα παραπάνω, είναι θέμα χρόνου 
η κατάταξη και των μονίμων. 
 
Την ίδια στιγμή: 
 
• Οι διορισμοί που έχουν εξαγγελθεί για την ειδική εκπαίδευση είναι λιγότεροι σε σχέση 

με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. 
• Για μια ακόμα σχολική χρονιά οι διορισμοί στη γενική εκπαίδευση θα είναι μηδενικοί. 
• Οι 15.000 διορισμοί που υπόσχεται το υπουργείο Παιδείας για τα σχολικά έτη 2020-21 

και 2021-22 δεν είναι παρά μια ακόμα ανέξοδη προεκλογική υπόσχεση χωρίς 
αντίκρισμα, όπως και οι 20.000 διορισμοί που υπόσχονταν οι προηγούμενοι υπουργοί 
 Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. 
 

Τώρα είναι η ώρα του αγώνα  – Τέλος στο εμπόριο ελπίδας 

Ο αιφνιδιασμός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περάσει. Όλοι πρέπει να 
συμμετέχουμε στις Γενικές Συνελεύσεις, στις διαδηλώσεις και τις απεργίες. Κανένας 
συνάδελφος δεν πρέπει να μείνει αμέτοχος. 

Διεκδικούμε: 

• Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών. 
• Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά, και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές.  
• Καμιά απόλυση – Κανένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. 
• Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών.  
• Πλήρη εξομοίωση όλων των αδειών των αναπληρωτών με αυτές των μονίμων 

εκπαιδευτικών (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης, 
φοιτητικές κλπ) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων.  

 

 

 



ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η Δ.Ο.Ε.: 
 
 Δευτέρα 7 Ιανουαρίου:  

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΔΟΕ-ΟΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας, στις 12:00 το 
μεσημέρι.  

 
 Τρίτη 8 Ιανουαρίου: 

Συμμετοχή σε Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 14:00 έξω από το Κοινοβούλιο σε 
περίπτωση που την ημερομηνία αυτή κατατεθεί το Σχέδιο Νόμου στην Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.   

 
 Πέμπτη 10 Ιανουαρίου:  

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για την κλιμάκωση του αγώνα, στις 
19:00, στο 12ο Δ.Σχ. Χαλανδρίου (Ιωαννίνων &Ταϋγέτου). 

 
 Παρασκευή 11 Ιανουαρίου:  

Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Δ.Ο.Ε. με συγκέντρωση στα 
 Προπύλαια στις 13:00  και πραγματοποίηση πορείας.  

 
 
 
 
 

 


