
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ!!
Όχι στην υποβάθμιση 

των μορφωτικών Δικαιωμάτων των μαθητών μας!
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 4μ.μ.  
(ήμερα συζήτησης για την Παιδεία)

Συνάδελφε, συναδέλφισσα 

Tο καθεστώς της ανασφάλειας που ζούμε τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο! 

Οι συνέπειες των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στον κλάδο μας, η ωρομισθία, η αναπλήρωση μας
κρατούν  ομήρους  να  βρισκόμαστε  ανάμεσα  στην  ανεργία  και  την  εργασία,  μας  απαγορεύουν
οποιοδήποτε προγραμματισμό για τη ζωή μας. 

Χιλιάδες συνάδελφοι αναγκαζόμαστε κάθε χρόνο από το Σεπτέμβρη μέχρι και το Μάρτη  ξαφνικά να
αφήνουμε δουλειά, υποχρεώσεις, οικογένεια και μέσα σε 3 μέρες να παρουσιαζόμαστε από άκρη σε
άκρη σε όλη τη Ελλάδα. 

Το καθεστώς της αδιοριστίας των τελευταίων 7 ετών έχει δημιουργήσει εκρηκτική κατάσταση
στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Οι επιπτώσεις είναι αρνητικές και στην ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών της λαϊκής οικογένειας.
Χιλιάδες  οι  χαμένες  ώρες,  τα  κενά  που  δημιουργούνται,  Πανελλαδικώς  εξεταζόμενα  μαθήματα
αρχίζουν να διδάσκονται την άνοιξη, συνάδελφοι  γυρνούν έως και 5 σχολεία για κάποιους μήνες το
χρόνο με αποτέλεσμα να αποτελούν «ξένο σώμα» στο σχολικό περιβάλλον.  

Η  συνεχόμενη  εναλλαγή  εκπαιδευτικών  ιδιαίτερα  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  αλλά  πολύ
περισσότερο στην ειδική αγωγή έχει καταστροφικές συνέπειες στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι απαράδεκτες οι τελευταίες αλλαγές τόσο στην πρωτοβάθμια (ολοήμερο, ολιγομελή νηπιαγωγεία,
τμήματα  ένταξης)  τόσο  στη  δευτεροβάθμια  (κατάργηση  3ωρου  εργαστηρίων,  μείωση  ωρών  στο
γυμνάσιο, αυτόματος κόφτης στα τμήματα προσανατολισμού,  συγχώνευσης ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ),
ειδικά όταν το υπουργείο επικαλείται δήθεν «παιδαγωγικά κριτήρια». 

Το μοναδικό αίτημα που καλύπτει  τις  ανάγκες,  κρατά ενωμένο  τον κλάδο,  δίνει  λύση στα μεγάλα
προβλήματα που ζούμε οι χιλιάδες συμβασιούχοι είναι: 

Κάλυψη όλων το κενών με το διορισμό μόνιμου προσωπικού, 
κανένας συμβασιούχος στην εκπαίδευση. 

Είναι το μοναδικό αίτημα που πατά στην πραγματικότητα, αφού τα κενά στην εκπαίδευση, με βάση τους
υπολογισμούς του ίδιου του Υπουργείου, και όχι τα πραγματικά που είναι σαφώς πιο αυξημένα, είναι
πολύ περισσότερα από τον αριθμό των συμβασιούχων που έχουν δουλέψει τα τελευταία χρόνια στα
σχολεία.

Συνάδελφε με τη στάση απόρριψε το βρώμικο παιχνίδι που παίζει η κυβέρνηση στις πλάτες μας με τη
λεγόμενη διαπραγμάτευση  για   κριτήρια των υποτιθέμενων διορισμών. Οξύνουν έτσι την πάγια πληγή
του κλάδου, της πολυδιάσπασης των συμβασιούχων σε ομάδες (προϋπηρεσία, επιτυχόντες Α.Σ.Ε.Π.,
κάτοχοι  μεταπτυχιακού,  παιδαγωγική  επάρκεια  κ.τ.λ.),  κατάσταση που έχει  και  αντικειμενική  βάση,
λόγω  των  πολλών  και  διαφορετικών  συμβάσεων  που  υπάρχουν  στον  κλάδο.  Καλλιεργούν  έτσι



συνειδητά  το  συντεχνιασμό,  τη  διάσπαση,  οδηγούν  το  συνάδελφο   να  κοιτά  εξατομικευμένα  το
πρόβλημά του, με βάση τα «προσόντα» του. 

Συνάδελφε, συναδέλφισσα για  όσο συνεχίζεται αυτό το απαράδεκτο καθεστώς ομηρίας μπορούμε και
πρέπει να διεκδικήσουμε αιτήματα που μπορούν να μειώσουν τις δυσκολίες που ζεις  κάθε χρόνο. Η
εμπειρία έχει δείξει ότι η μαχητική διεκδίκηση μπορεί να οδηγήσει σε κατακτήσεις . Η πρόσφατη
απόσυρση της απαράδεκτης τροπολογίας του υπουργείου μετά από κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό
επίπεδο είναι χαρακτηριστική. 

 Διεκδικούμε: 
• Σταθερή  καταβολή  του  μισθού  στο  τέλος  κάθε  μήνα,  την  απόδοση  όλων  των

δεδουλευμένων, τη μισθολογική αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου, την αναγνώριση άμεσα
των μισθολογικών κλιμακίων και την αναδρομική καταβολή τους.

• Ανάκτηση των απωλειών, επαναφορά του βασικού μισθού στο επίπεδο του 2009.
• Τη  καταβολή  επιδότησης  ενοικίου  κι  επιδόματος  θέρμανσης,  την  εξασφάλιση  δωρεάν

μεταφοράς  από  και  προς  τον  τόπο  διαμονής  και  εργασίας,  την  επιδότηση  όλων  των
αναπληρωτών  με  επίδομα  ανεργίας  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις  και  για  όσο  διάστημα
διαρκεί η ανεργία.

• Πλήρη  δικαιώματα  σε  περίπτωση  ασθένειας,  και  φυσικά  αναγνώριση  της  εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας για όλη τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας, καθώς και την εξασφάλιση άδειας
ανατροφής τέκνων σε όλους όπως ισχύει και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

• Δωρεάν  σίτιση  όλων στις  φοιτητικές  λέσχες  ή  τις  λέσχες  αξιωματικών  ανάλογα  με  την
περιοχή.

• Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να
καλυφθούν  τα  27.000  βεβαιωμένα  κενά.  Όλοι  οι  αναπληρωτές  που  να
επαναπροσληφθούν, σε μία μόνο φάση, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία
και όλα τα τμήματα.

 Απαιτούμε: 
• Απόσυρση  της Υπουργικής Απόφασης για το Ολοήμερο. Να μην εφαρμοστούν οι αποφάσεις

για  περικοπές  στα  Τμήματα  Ένταξης,  τα  Νηπιαγωγεία  και  το  Γυμνάσιο,  οι  περικοπές  στα
μαθήματα ειδικοτήτων.

• Όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων στο Δημοτικό (Φυσική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική,
Εικαστικά,  Θεατρική  Αγωγή,  Ξένες  Γλώσσες)  να  διδάσκονται  μόνο  από  τις  αντίστοιχες
ειδικότητες.

• Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, 15 για τα νηπιαγωγεία, Α και Β τάξη και 20 έως και
τη Γ λυκείου, 15 στην κατεύθυνση, 10 στα εργαστήρια.

• Να υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος για τη λειτουργία του ολοήμερου.
• Να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος για παραπέρα μείωση του αριθμού των μαθητών στα

τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις για μαθητές που χρειάζονται ειδική παιδαγωγική στήριξη.
• Επαναφορά των υπευθύνων στα εργαστήρια στα Γυμνάσια και τα Λύκεια.
• Άμεση στήριξη  των  δομών Ειδικής  Αγωγής. Να λειτουργήσουν όλα τα αναγκαία Τμήματα

Ένταξη. Στην παράλληλη στήριξη να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός ανά μαθητή που έχει ανάγκη
ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης.

• Να  μη  μείνει  κανένα  παιδί,  που  κάνει  αίτηση  η  οικογένειά  του,  εκτός Ολοήμερου
Δημοτικού  και  Νηπιαγωγείου.  Να  εγγράφουν  όσα  προνήπια  κάνουν  αίτηση  στο  Δημόσιο
Νηπιαγωγείο.

✔ Τετάρτη 28/9 στις 4 μ.μ. διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή εναντία στις απολύσεις.

✔ Πέμπτη 29/9 στις  6μ.μ.  στο σινεμά Αλκυονίς (Ιουλιανού 42) συμμετοχή στη
σύσκεψη των συνδικάτων της Αττικής για την ανεργία

✔ Παρασκευή 30/9 συνέντευξη τύπου στις 2μ.μ. στα γραφεία της ΟΛΜΕ


