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Ανοίγουμε τον Εκνικό διάλογο για τθν Παιδεία με κζςεισ!  

1ο κζμα διαλόγου: Οι μόνιμοι διοριςμοί ςτθν εκπαίδευςθ, τα εργαςιακά 

δικαιϊματα των αναπλθρωτϊν 

  

 Ο Τπουργόσ Παιδείασ κ. Φίλθσ, ανακοίνωςε πριν λίγεσ μζρεσ ότι κα προχωριςει ςε αλλαγζσ 
ςτθν εκπαίδευςθ, κζτοντασ τα ηθτιματά τθσ, ςε ανοιχτό εκνικό διάλογο, ορίηοντασ μάλιςτα και 
επιτροπι Εκνικοφ Διαλόγου για τθν Παιδεία. Βζβαια ο ίδιοσ φρόντιςε εξαρχισ να τον υπονομεφςει 
νομοκετϊντασ, χωρίσ κανζνα διάλογο, ςθμαντικζσ διατάξεισ για το κζμα τθσ επιλογισ των νζων 
Διευκυντϊν εκπαίδευςθσ, ειςάγοντασ μια πελατειακι – κομματικι διαδικαςία.  

 Παρ όλα αυτά όμωσ, θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
ανταποκρίνεται κετικά ςτο κάλεςμα του διαλόγου, αρκεί να μθν είναι προςχθματικόσ, με 
κατευκφνςεισ και λφςεισ προαποφαςιςμζνεσ. Αρκεί να μθ γίνεται "για τα μάτια του κόςμου" με 
ςτόχο να ακωϊςει τουσ ζχοντεσ τθν ευκφνθ από τισ πράξεισ και τισ παραλείψεισ τουσ. 

 Ο διάλογοσ βζβαια πρζπει να ζχει ειςιγθςθ-πρόταςθ από το Τπουργείο Παιδείασ και κακϊσ 
κάτι τζτοιο δε φαίνεται να είναι ςτισ προκζςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ (είτε επειδι δεν ζχει κζςεισ για τα 
προβλιματα είτε επειδι νομίηει ότι βολεφεται με τθν απεραντολογία και τθν αςάφεια), με κίνδυνο να 
υπάρξει μια ατελείωτθ ζκκεςθ απόψεων και ιδεϊν που δε κα μπορζςει ποτζ να ςχθματοποιθκεί και να 
γίνει κυβερνθτικι πράξθ, θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ κα επιχειριςει να κζςει το πλαίςιο του 
διαλόγου. 

 Ωσ πρϊτο κζμα διαλόγου επιλζγουμε τουσ μόνιμουσ διοριςμοφσ ςτθν εκπαίδευςθ και τα 
εργαςιακά δικαιϊματα των αναπλθρωτϊν  και διεκδικοφμε να δθμιουργθκεί ζνα νζο ρεαλιςτικό 
επαγγελματικό πλαίςιο κακϊσ το παλιό ζχει ξεπεραςτεί από τθ μεγάλθ παραμονι των εκπαιδευτικϊν 
ςε κακεςτϊσ αβζβαιθσ εργαςίασ,  αφοφ θ αναπλιρωςθ πια ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχει ξεπεράςει και 
τον χρονικό ορίηοντα δεκαετίασ!  

Οι  προτάςεισ μασ: 

 Κάλυψθ όλων των οργανικϊν κενϊν ςτθν εκπαίδευςθ με μόνιμουσ διοριςμοφσ ςε Γενικι 
και Ειδικι Αγωγι. 

 Πρόςλθψθ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των αναπλθρωτϊν ςε μία φάςθ, 20-25 
Αυγοφςτου, ανεξάρτθτα από τον φορζα χρθματοδότθςθσ,  για κάλυψθ όλων των κενϊν 
των ςχολείων, τα οποία είναι ιδθ γνωςτά από τον Ιοφνιο. 

 Διατιρθςθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςε επόμενθ φάςθ προςλιψεων αναπλθρωτϊν του    
τρζχοντοσ ζτουσ, αν θ άρνθςθ κζςθσ του αναπλθρωτι, ζγινε ςε φάςθ που 
πραγματοποιικθκε μετά τθν 21θ Φεβρουαρίου. Είναι εντελϊσ διαφορετικό ζνασ 
αναπλθρωτισ να διορίηεται ςε ζναν τόπο μακριά από αυτό των ςυμφερόντων του ςτθν 
αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ και διαφορετικό ςτο τζλοσ, όπου οι μιςκοί επί τθσ ουςίασ δεν 
φτάνουν καν για τα ζξοδα μετακίνθςθσ και εγκατάςταςθσ.   

 Αποδζςμευςθ τθσ χοριγθςθσ κανονικισ άδειασ από τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ       
ςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ. 



 Κανζνα πάγωμα τθσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ μετά τα 7 ζτθ αναπλιρωςθσ. 

 Προςμζτρθςθ των μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν τίτλων των αναπλθρωτϊν                     
εκπαιδευτικϊν για τθ μιςκολογικι τουσ κατάταξθ, όπωσ ακριβϊσ ιςχφει και για τουσ                  
μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Καταβολι όλων των επιδομάτων ςτουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. 

 τακερι θμερομθνία πλθρωμισ για όλουσ τουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. Καμία       
κακυςτζρθςθ ςτισ πλθρωμζσ. 

 Ενιαίο πλαίςιο αδειϊν για μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Απόςπαςθ κατά προτεραιότθτα ςε μόνιμο, ςφηυγο αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ, ςτθν 
περιοχι που τοποκετικθκε ο/θ ςφηυγοσ αναπλθρωτισ. 

 Δικαίωμα αμοιβαίων μετακινιςεων - αποςπάςεων αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν,  
μεταξφ 25-30 Αυγοφςτου, μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Τπουργείου και με βάςθ 
τα μόρια του κακενόσ. Οι αμοιβαίεσ μετακινιςεισ να ςυνεχίηονται και ςτισ επόμενεσ 
φάςεισ.  

 Δικαίωμα μετακίνθςθσ αναπλθρωτι που εκλζχτθκε ςε ΟΣΑ ςτον τόπο εκλογισ του, 
όπωσ ιςχφει και για τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ. υνδικαλιςτικά δικαιϊματα ςτουσ 
αναπλθρωτζσ, όπωσ και ςτουσ μόνιμουσ. 

 υνυπθρζτθςθ αναπλθρωτϊν. Να δίνεται θ δυνατότθτα ο πρϊτοσ του πίνακα να ηθτά 
μετακίνθςθ ςτο νομό του δεφτερου (αν υπάρχουν κενά για να μθν παραβιάηεται ο 
πίνακασ) ι να υπάρχει θ δυνατότθτα ζνα ηευγάρι αναπλθρωτϊν να κάνει κοινι διλωςθ 
και να τοποκετοφνται και οι δφο ςτθν περιοχι πρόςλθψθσ του δεφτερου ςε μόρια. 

 Δικαίωμα ςυμμετοχισ των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ςε όλα τα προγράμματα 
επιμόρφωςθσ.  

 Επανακακοριςμόσ μοριοδότθςθσ ςχολικϊν μονάδων.    

 Επικαιροποίθςθ καταλόγου δυςπρόςιτων ςχολικϊν μονάδων.   

 Ηλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ και θλεκτρονικι διλωςθ τοποκζτθςθσ προκειμζνου να 
ςταματιςει θ ταλαιπωρία των αναπλθρωτϊν με τισ ουρζσ ςτισ Διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ. 

 Εξεφρεςθ ενιαίου για όλθ τθ Χϊρα  δίκαιου και κοινά αποδεκτοφ τρόπου τοποκζτθςθσ 
αναπλθρωτϊν από τα ΠΤΠΕ, βάςθ προχπθρεςίασ και κοινωνικϊν κριτθρίων.  

 Αναμζνουμε τθν τοποκζτθςθ του Τπουργείου Παιδείασ επί των κζςεων που κατακζτουμε. Οι 
βαρυςιμαντεσ δθλϊςεισ περί διαλόγου, κατάκεςθσ προτάςεων, προοδευτικισ αντίλθψθσ για τθν 
εκπαίδευςθ κλπ πρζπει να αποδειχκοφν ότι δεν λζγονται απλά για τουσ τφπουσ. Σϊρα είναι θ ϊρα για 
τισ μεγάλεσ αλικειεσ! Σι ζχετε να πείτε ςτουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ κφριε Φίλθ; Ζχετε να 
πείτε κάτι εκτόσ από ζκφραςθ ςυμπάκειασ και κατανόθςθσ με τθν οποία δεν μποροφν να ηιςουν; Η 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ανοίγει τον διάλογο που εςείσ καλζςατε! Εςείσ κα ςυμμετζχετε; 
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