
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
Το μέλλον μας δεν είναι η ανασφάλεια, η ανακύκλωση της 

ανεργίας, η απόλυση κάθε Ιούνη.
Ψηφίζουμε για Σωματεία και Ομοσπονδίες 

που θα παλεύουν για τις πραγματικές μας ανάγκες, 
για μόνιμη και σταθερή  δουλειά με δικαιώματα!

Συναδέλφισσα αναπληρώτρια - Συνάδελφε αναπληρωτή

Τις επόμενες μέρες θα καλεστούμε να ψηφίσουμε, στις ΕΛΜΕ και στους ΣΕΠΕ, αντιπροσώπους για τα συνέδρια της ΟΛΜΕ (1 - 4 
Ιούλη 2017) και της ΔΟΕ (23 - 26 Ιούνη 2017).  

Σε καλούμε να σκεφτείς με βάση τη δική σου πείρα το τι Σωματεία και Ομοσπονδίες χρειαζόμαστε στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες 
που ζούμε. 

Η ψήφος μας είναι καθοριστική τόσο για τις αποφάσεις που θα πάρουν τα συνέδρια, 
όσο και για τη σύνθεση των Δ.Σ. στις δύο Ομοσπονδίες.

Για πρώτη φορά 4.000 συνάδελφοί μας οδηγήθηκαν στην απόλυση, αφού τις 2.500 διαθεσιμότητες-απολύσεις 
της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, διαδέχθηκαν οι 4.000 απολύσεις αναπληρωτών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. 

Οι Υπουργικές Αποφάσεις, για το Ολοήμερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
του Γυμνασίου, οι ανατροπές στην Ειδική Αγωγή, η κατάργηση ολιγομελών τμημάτων, πέρα από τις απολύσεις, 
οδήγησαν και χιλιάδες συναδέλφους μας, που δουλεύουν εδώ και χρόνια στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, 
ανατρέποντας τον όποιο προγραμματισμό μπορούσαν να κάνουν στη ζωή τους, χιλιάδες άλλους να δουλέψουν 
κάποιους λίγους μήνες αποκόπτοντάς τους από το δικαίωμα της πλήρους ασφάλισης και του ταμείου ανεργίας. 

Περάσαμε την πιο τραγική χρονιά των τελευταίων ετών και είμαστε μπροστά στην αβεβαιότητα της επόμενης.

Η ΟΛΜΕ αρνείται να πάρει θέση για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, 
αφού επί της ουσίας τις στηρίζει. Δεν έβγαλε άχνα για μήνες ολόκληρους, όταν 
χιλιάδες συνάδελφοί μας αγωνιούσαν περιμένοντας πάνω από έναν υπολογιστή 
το διορισμό τους, ενώ αναγκάστηκε μετά από πίεση να ψελλίσει κάτι, όταν πλέον 
χιλιάδες βρέθηκαν στο δρόμο. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση δημοσιογράφου της 
ΕΡΤ, το Σεπτέμβρη του 2015 σε συζήτηση για τα κενά στα σχολεία, όταν αναφερόμενη 
στην  πρόεδρο της ΟΛΜΕ, είπε ότι «είστε πιο καθησυχαστική από τον Υπουργό!».

Στην ίδια ρότα και η ΔΟΕ άφησε ξεκρέμαστους τους συναδέλφους ειδικοτήτων, 
αφού σιώπησε απέναντι στην προσπάθεια του Υπουργείου να μπαλώσει τις τρύπες με 
το υπάρχον προσωπικό των μονίμων, δεν πήρε κανένα μέτρο να οργανώσει την πάλη 
απέναντι στις χιλιάδες απολύσεις των συναδέλφων. 

Οι ίδιες δυνάμεις αρνήθηκαν το αίτημα, που κατέθεσαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο 
πρόσφατο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ για ένταξη στα Σωματεία όλων των συναδέλφων 
συμβασιούχων στους άλλους τομείς του δημοσίου.

Αυτή η στάση των Ομοσπονδιών οδηγεί ένα κομμάτι των συναδέλφων στη λανθασμένη 
λογική να μη συμμετέχουμε στα Σωματεία και στις Ομοσπονδίες. Αυτή η αντίληψη είναι επικίνδυνη, διασπά τον κλάδο, μας 
απομονώνει, κάνει τον αγώνα μας αναποτελεσματικό! 

H πλειοψηφία της ΟΛΜΕ (ΣΥΝ.Ε.Κ-ΔΑΚΕ-
ΠΑΣΚ και μέρος των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ) 
αρνήθηκαν στο προηγούμενο συνέδριο 
της ΟΛΜΕ να ψηφίσουν το δίκαιο αίτημα 
για το διορισμό όλων των συναδέλφων 
που έχουν δουλέψει τα τελευταία χρόνια 
στην εκπαίδευση, έπαιξε το παιχνίδι της 
κυβέρνησης  για τον καθορισμό  κριτηρίων  
των υποτιθέμενων διορισμών, σπέρνοντας 
αυταπάτες, καλλιεργώντας και με αυτό τον 
τρόπο μια δήθεν ατομική λύση «να διοριστώ 
εγώ και δε με νοιάζει για τους άλλους», 
συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσπαση των 
συναδέλφων. 

Η στάση και των δύο Ομοσπονδιών απέναντι στα δικαιώματά μας ήταν εχθρική.

Με τις επερχόμενες αλλαγές η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα 12 σημεία του δωδεκάλογου 
του ΣΕΒ «εξορθολογισμός του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού ώστε να μειωθούν οι δαπάνες για έκτακτο προσωπικό», καθώς 
και οι κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Παιδείας Φίλη για «πάρτι 
προσλήψεων» στο χώρο των αναπληρωτών ή οι δηλώσεις της Κεραμέως (υπεύθυνη Παιδείας της Ν.Δ.) για τους «εκπαιδευτικούς-
φαντάσματα». 

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
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Είμαστε το πιο νέο κομμάτι στην εκπαίδευση, μπορούμε να παρέμβουμε δυναμικά, να αλλάξουμε τους συσχετισμούς 
στα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες, να στηρίξουμε εκείνες τις δυνάμεις που βάζουν μπροστά τις πραγματικές μας 
ανάγκες, οργανώνουν την πάλη απέναντι στη δύσκολη κατάσταση που ζούμε καθημερινά και τη λαίλαπα που έρχεται. 

Λύση δεν είναι το να βολοδέρνουμε στο Υπουργείο συναντώντας διάφορους παράγοντες που δήθεν κάθε φορά καταλαβαίνουν το 
πρόβλημά μας και μας λένε να κάνουμε υπομονή. Οι δήθεν «καλές σχέσεις», οι ψεύτικες υποσχέσεις από πρώην κυβερνητικούς 
συνδικαλιστές-νυν παράγοντες του Υπουργείου, προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας και την αξιοπρέπειά μας. 

Η λύση βρίσκεται στον οργανωμένο, ανυποχώρητο αγώνα για το δικαίωμά μας στη δουλειά, 
για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας.

Σε καλούμε σε αυτές τις εκλογές να στηρίξεις με τη συμμετοχή σου την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών, 
ενισχύοντας και συναδέλφους  αναπληρωτές που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτιά της.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ:

Μπήκαν μπροστά στην πάλη:

Μη ψάχνεις λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν…Τη λύση θα τη δώσουμε μαζί!

Η ελπίδα και η προοπτική βρίσκεται στη ρήξη και την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής!
Μαζί έχουμε τη δύναμη να καταφέρουμε!!

Ψηφίζουμε-στηρίζουμε

Είναι οι μόνες που όλο το προηγούμενο διάστημα μπήκαν μπροστά σε κάθε μεγάλη και μικρή κινητοποίηση 
για τα δικαιώματά μας.

Προειδοποίησαν από την πρώτη στιγμή ότι η κυβερνητική εναλλαγή δε θα οδηγήσει σε διορισμούς μόνιμου 
προσωπικού, ίσα-ίσα θα οδηγήσει σε απολύσεις του υπάρχοντος, όταν όλες οι άλλες δυνάμεις σε κορόιδευαν. Είναι 
οι μοναδικές δυνάμεις που παλεύουν για το δίκαιο αίτημα του διορισμού, εδώ και τώρα των, τουλάχιστον, 
23.000 συναδέλφων που αλωνίζουμε τα σχολεία τα τελευταία χρόνια χωρίς διακρίσεις. Που αναδεικνύουν με 
συνέπεια ότι η λογική «να δούμε πρώτα τα κριτήρια», όσο δεν πραγματοποιούνται διορισμοί, εκ των πραγμάτων, 
οδηγεί στην αποδοχή της αδιοριστίας, στην ανακύκλωση της ανεργίας, τμήματα συναδέλφων στην απόλυση. 

Για την εξίσωση των αδειών (λοχείας, ασθενείας, γονεϊκής) με τους μονίμους 

Επίδομα ενοικίου και θέρμανσης για όλους τους συναδέλφους

Επίδομα ανεργίας και πλήρη ασφάλιση για όλους

Για Δωρεάν μετακινήσεις

Δωρεάν σίτιση

Πρόσληψη των αναπληρωτών σε μία φάση πριν το άνοιγμα των σχολείων


