
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ  

Να πως αναγνωρίζει το Υπ. Παιδείας τη δεινή  θέση των αναπληρωτών!!! 

Επαναφέρουν την ποινή αποκλεισμού  τους για 2 χρόνια αν δεν αποδεχτούν το διορισμό τους! 

ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 

Κάτω τα χέρια από τους αναπληρωτές! 

Εντελώς αιφνιδιαστικά το Υπουργείο  Παιδείας ανακοίνωσε στις 30/1 ρυθμίσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς τις 

οποίες όπως λέει θα καταθέσει άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνει την επαναφορά της 

διαβόητης από την εποχή της Διαμαντοπούλου ποινής αποκλεισμού από τους πίνακες και τις προσλήψεις στην 

δημόσια εκπαίδευση  για 2 χρόνια των αναπληρωτών που δεν αποδέχονται την πρόσληψη ή αναγκάζονται να 

παραιτηθούν στη διάρκεια της χρονιάς. Επαναφέρει δηλαδή την ίδια ακριβώς ρύθμιση που είχε φέρει η 

Διαμαντοπούλου, αυτή που κατάργησε η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ! 

Η προκλητική αυτή ενέργεια του υπ. Παιδείας είναι ένα αποκαλυπτικό πρώτο δείγμα για το τι πραγματικά επιφυλάσσει 

το Υπουργείο Παιδείας στους συναδέλφους αναπληρωτές για τους οποίους σχεδόν σε κάθε δήλωση της πολιτικής του 

ηγεσίας  αναφέρει ότι “αναγνωρίζει την προσφορά τους και τη δύσκολες συνθήκες” που αντιμετωπίζουν και ότι “πρέπει  

να ανταμειφθεί”  .  

Το Υπουργείο  Παιδείας θεωρεί ότι αν κάποιος αναπληρωτής εργαστεί εκτός εκπαίδευσης  και δεν περιμένει να 

προσληφθεί το Δεκέμβρη ή τον Φλεβάρη γιατί κάπως πρέπει να ζήσει το μισό χρόνο της ανεργίας ή εκτιμήσει ότι “δεν 

βγαίνει” με το μισθό πείνας σε μια απομακρυσμένη περιοχή και αναγκαστεί σε παραίτηση η δεν αποδεχτεί διορισμό θα 

πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά όχι μόνο με την απώλεια της συγκριμένης σχολικής χρονιάς αλλά και της 

επόμενης!!! 

Το Υπουργείο  Παιδείας θέλει την απόλυτη πειθάρχηση των αναπληρωτών που πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να 

αποδεχτούν τα πάντα κάτω από τον εκβιασμό ότι μια άρνηση θα κοστίζει ουσιαστικά την πιθανότητα αν όχι τη 

βεβαιότητα ότι δεν θα ξαναδουλέψει καθώς θα πέφτει πολύ πιο χαμηλά  στον πίνακα ενώ από την άλλη θα κατοχυρώνει 

ότι οι πίνακες θα αλλάζουν. 

Αυτό είναι στην πράξη η πρόσφατη δήλωση του κ. Γαβρόγλου σε πρόσφατη συνέντευξη του ότι “θα τηρήσουμε 

απαρέγκλιτα το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο” που σημαίνει τις τιμωρητικές  και απάνθρωπες ρυθμίσεις που είχε 

συμφωνήσει η Διαμαντοπούλου με την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ. Το παράδειγμα αυτό είναι συμβολικό για την αντιεκπαιδευτική 

κατεύθυνση του υπουργείου, αφού η διευκόλυνση αυτή για τους αναπληρωτές δεν έχει κόστος και παρόλα αυτά 

καταργεί ακόμα και αυτή τη  ρύθμιση που είχε κάνει σε θετική κατεύθυνση! 

Το υπουργείο εμπαίζει  τους αναπληρωτές! 

Την ίδια στιγμή που οι εξαγγελίες για χιλιάδες διορισμούς διαδέχονται η μία την άλλη  και αντί για διορισμούς  

αποκαλύπτεται ο εμπαιγμός και προωθούνται δραστικές περικοπές θέσεων εργασίας στην εκπαίδευση με κάθε τρόπο...  

την  ώρα που τα ωραία λόγια συμπόνιας για τους αναπληρωτές περισσεύουν, στην πράξη προωθούνται τα πιο σκληρά 

μέτρα που οδηγούν τους αναπληρωτές στην ομηρία και ανοίγουν την πόρτα της εξόδου για όποιον “δεν αντέξει” το 

κυνηγητό.   

Οι ίδιοι οι αναπληρωτές , οι σύλλογοι και το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει με αυτή τη  αφορμή να σταματήσει την περίοδο 

αναμονής και αδράνειας και να οργανώσει τον αγώνα για να μην περάσουν οι πρώτες αυτές ρυθμίσεις του υπουργείου, 

αλλά κυρίως να δυναμώσει για να αποτρέψει την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης και τις απολύσεις αναπληρωτών που 

θα φέρει και να διεκδικήσει εδώ και τώρα τους 20000 διορισμούς εκπαιδευτικών και το διορισμό όλων των 

αναπληρωτών με τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.  
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