
 

 

Θέμα: Για την άνιςη μεταχείριςη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και την 

καταβολή τησ μιςθοδοςίασ τουσ 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., από το 2012 μέχρι ςήμερα, έχει αναδείξει ωσ κορυφαίο 

και κομβικό αίτημα του κλάδου τον διοριςμό όλων των μόνιμων 

εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόςια εκπαίδευςη, ςύμφωνα με τισ θέςεισ 

του ςυνδικαλιςτικού κινήματοσ για τη δομή και τη λειτουργία του ςχολείου 

(πλόρησ λειτουργύα ολοόμερου για όλουσ τουσ μαθητϋσ, ανϊπτυξη και 

ςτελϋχωςη όλων των υποςτηρικτικών δομών και τησ Ειδικόσ Αγωγόσ, μεύωςη 

του αριθμού των μαθητών ςε 15 για τα τμόματα νηπιαγωγεύου και 20 

δημοτικού κλπ.). Για την ενίςχυςη του αγώνα αυτού κατέθεςε και ςχετική 

αναφορά ςτην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαΰκού Κοινοβουλίου, 

αναδεικνύοντασ τόςο την απαρϊδεκτη επανϊληψη ςυμβϊςεων οριςμϋνου 

χρόνου για την κϊλυψη πϊγιων αναγκών ςε εκπαιδευτικό προςωπικό όςο και 

το, επύςησ απαράδεκτο, φαινόμενο τησ άνιςησ μεταχείριςησ των 

ςυμβαςιούχων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών ςε επίπεδο δικαιωμάτων ςε 

ςχέςη με τουσ μόνιμουσ ςυναδέλφουσ. 

        Οι, μόνιμα, αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικού που υπηρετούν με 

αυταπϊρνηςη τη Δημόςια Εκπαύδευςη, διαρκώσ μετακινούμενοι ςε όλη την 

επικρϊτεια με απύςτευτο κόςτοσ μετακινόςεων και διαμονόσ (που ςε πληθώρα 

περιπτώςεων αποτελεύ και αυτό ζητούμενο), πϋρα από τα μειωμϋνα εργαςιακϊ 

δικαιώματα αντιμετωπύζουν, δυςτυχώσ και ςοβαρϊ προβλόματα διαβύωςησ. 

Αντιμετωπύζονται ωσ πολύτεσ δεύτερησ κατηγορύασ και το, αυτονόητο για κϊθε 

εργαζόμενο, η ςταθερό ημερομηνύα πληρωμών, εξαρτϊται από τον βαθμό 

ϋγκαιρησ ανταπόκριςησ τησ, εκϊςτοτε, πολιτικόσ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. κϊτι που  
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δημιουργεύ κλύμα αβεβαιότητασ και απαξύωςησ για τουσ ύδιουσ και το πολύτιμο 

ϋργο τουσ. 

Επαναλαμβάνεται, δυςτυχώσ, με εξαιρετική ςυχνότητα το τραγικό 

φαινόμενο να μην υπάρχει ςταθερή ημερομηνία πληρωμών για τουσ 

αναπληρωτέσ εκπαιδευτικούσ, γεγονόσ που προκαλεί ανυπέρβλητα 

προβλήματα προγραμματιςμού ή/και ακόμη επιβίωςήσ τουσ. 

Η ευθύνη για όλα τα παραπάνω βαραίνει αποκλειςτικά και διαχρονικά 

όλεσ τισ πολιτικέσ ηγεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ που αντί τησ 

πραγματοποίηςησ των, απόλυτα απαραίτητων, διοριςμών μόνιμων 

εκπαιδευτικών έχουν ςυνειδητά επιλέξει τη μονιμοποίηςη του θεςμού τησ 

αναπλήρωςησ με μειωμένα δικαιώματα. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεί : 

 Την ϊμεςη πραγματοπούηςη του διοριςμού όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών 

που ϋχει ανϊγκη η δημόςια εκπαύδευςη (με το μϋγεθοσ να αποτυπώνεται ςτον 

αριθμό των επαναλαμβανόμενων προςλόψεων για πϊγιεσ ανϊγκεσ) , ςύμφωνα 

με τισ θϋςεισ του ςυνδικαλιςτικού κινόματοσ για τη δομό και τη λειτουργύα του 

ςχολεύου. 

 Την αποκατϊςταςη των δικαιωμϊτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

(εργαςιακών, υγειονομικόσ περύθαλψησ, αδειών…) ςε ιςότιμη βϊςη με τουσ 

μόνιμουσ ςυναδϋλφουσ. 

 Τη λόψη μϋτρων για την αντιμετώπιςη των απαρϊδεκτων  ςυνθηκών 

εξεύρεςησ ςτϋγησ (ιδιαύτερα ςτισ περιοχϋσ με υψηλό τουριςτικό ανϊπτυξη). 

 Τη δυνατότητα ηλεκτρονικόσ ανϊληψησ υπηρεςύασ για τουσ αναπληρωτϋσ 

εκπαιδευτικούσ ώςτε να μην υπόκεινται ςε περαιτϋρω ταλαιπωρύα ςτην ϋναρξη 

κϊθε ςχολικού ϋτουσ (ιδιαύτερα ςε περιοχϋσ όπου απαιτούνται πολλαπλϋσ 

μετακινόςεισ π.χ. Κυκλϊδεσ). 

 Τη διαςφϊλιςη τησ ϋγκαιρησ και ςταθερόσ ημερομηνύασ καταβολόσ τησ 

μιςθοδοςύασ τουσ ςε πϊγια βϊςη (το αργότερο μϋχρι την πρώτη μϋρα του 

επόμενου μόνα). 

 

 
 

 


