
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. - Π.Ε. 
 

Συνάδελφε αναπληρωτή-Συναδέλφισσα αναπληρώτρια 

Σήμερα βρίσκεσαι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα στην ουρά, μαζί με 90.000 άλλους συναδέλφους σου 

εκπαιδευτικούς, περιμένοντας να κάνεις την αίτησή σου. Για την ταλαιπωρία σου, για το γεγονός ότι σου έχουν 

αφαιρέσει το δικαίωμα της αξιοπρεπούς και μόνιμης εργασίας, για τον εμπαιγμό που υφίστασαι, για την 

αγανάκτηση που νιώθεις, για την οικονομική και ψυχική σου εξαθλίωση, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και 

αυτές οι ευθύνες δεν πρέπει να αποδοθούν στο διπλανό σου!  

Τα τελευταία χρόνια καμία πολιτική ηγεσία (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) δεν έδωσε προτεραιότητα στη δημόσια 

παιδεία. Με το πρόσχημα των μνημονιακών δεσμεύσεων σταμάτησαν οι διορισμοί, αυξήθηκε το ωράριο,  

έκλεισαν σχολεία, οι μαθητές στα τμήματα έγιναν 30, έπαψαν να λειτουργούν βασικές υποστηρικτικές δομές. 

Τα σχολεία ανοίγουν και τα πάνω από 20.000 κενά σε εκπαιδευτικό δυναμικό δεν είναι εκτίμηση των σωματείων, 

αλλά γεγονός που αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει και η ηγεσία του υπουργείου. 

Σήμερα η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η εξής: 

 Μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί για ακόμη μία χρονιά 

 Ψαλίδισμα της προσφερθείσας προϋπηρεσίας 

 Έλλειψη εξασφαλισμένων πιστώσεων για προσλήψεις αναπληρωτών (έχουν εγκριθεί 12.000 πιστώσεις μέσω  

ΕΣΠΑ που αφορούν στην ειδική αγωγή, την πρωτοβάθμια εκπ/ση και την ενισχυτική διδασκαλία και 2.000 

πιστώσεις, από τις 8.000 που είχαν ζητηθεί, μέσω τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν και στις δύο 

βαθμίδες). Οι 6.000 πιστώσεις μέσω ΠΔΕ που αιτείται η σημερινή ηγεσία του υπουργείου είναι στον αέρα 

 Νομικές προσφυγές που εκκρεμούν και που καθορίζουν τη διαδικασία πρόσληψης, ως αποτέλεσμα της 

κυβερνητικής αναλγησίας και προχειρότητας με την οποία  αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα των αδιόριστων 

εκπαιδευτικών  

 Το περιεχόμενο του 3ου μνημονίου που αναφέρεται ρητά στην επικαιροποίηση της  Έκθεσης ΟΟΣΑ του 2011 και τις 

«βέλτιστες πρακτικές» της Ε.Ε. μέσα στις οποίες περιέχεται η μείωση μισθολογικού κόστους εκπαιδευτικών, με 

μείωση εκπαιδευτικών, αύξηση ωραρίου, μείωση σχολείων, τάξεων και συγχωνεύσεις 

 

Η διάλυση του δημόσιου σχολείου δεν είναι ζήτημα διοικητικής «ανικανότητας» των απερχομένων πολιτικών 

ηγεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ, αλλά κεντρική πολιτική επιλογή τους. Επικαλούνται δημοσιονομικούς περιορισμούς και 

αφήνουν σχολεία κλειστά ή υποστελεχωμένα, μαθητές στο σπίτι ή στο προαύλιο ένεκα κενών, χιλιάδες 

αδιόριστους εκπαιδευτικούς  ανάμεσα στις ουρές του ΟΑΕΔ και των Διευθύνσεων, ώστε να εμπεδωθεί σε όλες και 

όλους ότι δεν αξίζει να αγωνιστούμε για  το δικαίωμα στη δουλειά, για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, για μια 

κοινωνία στη βάση των αναγκών μας. 

 

Τι κάνουμε; 

Όλοι για έναν, ένας για όλους, όλα για όλους 

 

Ο κατακερματισμός του εκπαιδευτικού κόσμου είναι το μεγάλο κυβερνητικό άλλοθι για την πλήρη πολιτική τους 

αναλγησία.  Όσα μας ενώνουν είναι πολύ ισχυρότερα από όλα όσα φαινομενικά μας «χωρίζουν».  

 Μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί στα σχολεία 

 Άμεση πρόσληψη των αναπληρωτών με πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά  δικαιώματα. Μέτρα 

οικονομικής ενίσχυσης: καταβολή επιδότησης ενοικίου και θέρμανσης, δωρεάν μεταφορά, επίδομα ανεργίας 

 20 μαθητές στα τμήματα, καμία συγχώνευση τμημάτων-σχολείων 

 

Πώς το πετυχαίνουμε; 

 

Ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ θεωρούμε όλους τους συναδέλφους αναπληρωτές ισότιμα μέλη των σωματείων μας και 

πιστεύουμε ότι η συσπείρωσή τους σε αυτά για την αγωνιστική διεκδίκηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων 



είναι επιτακτική. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε εκλεγμένους εκπροσώπους αναπληρωτών σε Δ.Σ. ΕΛΜΕ, 

Διδασκαλικούς  Συλλόγους  και για πρώτη φορά εκπρόσωπο στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.  

Διεκδικούμε οργανωμένα και συλλογικά το δικαίωμα στην εργασία. Τίποτα δε χαρίζεται, τίποτα δεν κερδίζεται με 

αποσπασματικές και μεμονωμένες κινήσεις. Δε θα ανεχθούμε το βάθεμα της εργασιακής μας εκμετάλλευσης, 

περνάμε τώρα στην αντεπίθεση!  

 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

 
Επέλεξαν να μην είμαστε στα σχολεία, επιλέγουμε να είμαστε στους δρόμους! 

 

Κανένας μόνος του! 

 
Γιαννάτου Κική αναπληρώτρια μαθηματικός μέλος Δ.Σ. ΟΛΜΕ (6945811325) 

Τρούλη Αντιγόνη αναπληρώτρια φιλόλογος μέλος Δ.Σ. ΕΛΜΕ Ηρακλείου (6974870895) 

Κατσιγιάννης Αλέξανδρος αναπληρωτής φιλόλογος (6973397548) 

Παπαδημητρίου Βασίλης αναπληρωτής φιλόλογος ειδικής αγωγής (6948489468) 

    Δινοπούλου Βαγγελίτσα αναπλ. δασκάλα Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε. Ά.Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής (6942058301) 

Τσιμικλή Αγγελική αναπληρώτρια δασκάλα(παραλ. στήριξη) (6977273438) 

Μουσταφάογλου Αλί αναπλ. δάσκαλος Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Π.Ε. Νάξου-Αμοργού-Μ.Κυκλάδων (6980192762)   

Μήτσουρα Ηλέκτρα αναπληρώτρια Θεατρ. Αγωγής Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε. «Περικλής» (697216838) 

Βέζου Θάνια αναπλ. νηπιαγωγός (6985715385) 

Τζήκα Δώρα αναπλ. δασκάλα Γραμματέας Δ.Σ. Σ.Ε.Π.Ε. «Θεόφιλος Καϊρης» (6972409064) 


