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Ε ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ! 
 

 

 

Όλοι και όλες στις κινητοποιήσεις: 

ΣΡΙΣΗ 4 ΑΠΡΙΛΗ :  1μμ,  ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 5 ΑΠΡΙΛΗ : 1μμ, ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΑ ΠΡΟΠΤΛΑΙΑ, ΠΟΡΕΙΑ ΣΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΒΟΤΛΗ 
 

 

 

Η ηξνπνινγία γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηνπο 

αλαπιεξσηέο πνπ ςεθίζηεθε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα από ηε 

θπβέξλεζε  ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ είλαη βαζηά κλεκνληαθή. ηελ 

αηηηνινγηθή ηεο έθζεζε ππάξρεη ε παξαδνρή πσο δελ ζα γίλεη 

θαλέλαο δηνξηζκόο ζε όιε ηελ εθπαίδεπζε ηα δύν επόκελα 

ζρνιηθά έηε, 2017-18, 2018-19: «…νη ηζρύνληεο δεκνζηνλνκηθνί 

πεξηνξηζκνί θαζηζηνύλ αδύλαην θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθό 

δηάζηεκα ηνλ δηνξηζκό κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε…», ζθξαγίδνληαο έηζη ηνλ 

εκπαηγκό θαη ηελ εμαπάηεζε ησλ αλαπιεξσηώλ θαη 

αδηνξίζησλ. 

  Ζ θπβέξλεζε πξνζζέηεη λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηξόπνπο 

γηα λέεο πεξηθνπέο ζηνλ επαίζζεην ρώξν ηεο ΔΑΔ πεξηνξίδνληαο 

δξαζηηθά ηηο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ γηα ηα θελά ζηηο δνκέο 

ηεο. Έηζη, αλνίγεη ην δξόκν γηα λα πιήμεη όιν ην ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, όινπο ηνπο αλαπιεξσηέο. Να κεηώζεη θη άιιν 

ηνλ αξηζκό ηνπο, δειαδή λα πξνρσξήζεη ζε καδηθέο απνιύζεηο 

εθπαηδεπηηθώλ, πνπ γηα ρξόληα θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο 

αλάγθεο ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. 

"…Μόλν αλ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ δελ 

θαιύπηνληαη κε κεηάζεζε, δηνξηζκό, απόζπαζε ή ζπκπιήξσζε 

σξαξίνπ, πξνζιακβάλνληαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ…" αλαθέξεη ε ηξνπνινγία. Σα θελά απηά ζηα 

ζρνιεία, πνπ ρξόληα  θαιύπηνπλ αλαπιεξσηέο, ζα 

θαιύπηνληαη πένλ  κε  θαηαζθεπή ηερλεηώλ πιενλαζκάησλ 

θαη κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ από ηηο δνκέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ινγηθή απηή αθνινπζεί θαη 

επεθηείλεη ηελ πνιηηηθή ησλ δεύηεξσλ θαη ηξίησλ αλαζέζεσλ πνπ εθαξκόζηεθε απηή ηε ρξνληά γηα λα 

ζπλζιίςεη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ ηεο 

δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. 

Δπηπξόζζεηα, θαηόπηλ εηζήγεζεο  ηεο Γηεύζπλζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη κε επίθιεζε ησλ «ηδηαίηεξσλ 

ζπλζεθώλ» ζηελ ΔΑΔ, ε ηξνπνινγία δίλεη ηε δπλαηόηεηα, ζηνλ εθάζηνηε Τπνπξγό Παηδείαο λα 

δηακνξθώλεη θαηά ην δνθνύλ ηηο «αλάγθεο» ζηελ ΕΑΕ, ηα θξηηήξηα πξνζιήςεσλ θαη ηηο ίδηεο ηηο 

πξνζιήςεηο. Πξόθεηηαη γηα κηα δπλαηόηεηα πνπ παξαπέκπεη ζαθώο ζηελ εηζαγσγή «πξνζνληνινγίνπ» ζηηο 

πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ, πξάγκα πνπ γίλεηαη θαηαθαλέο από ηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο ηξνπνινγίαο, πνπ εμεδόζε κε δηαδηθαζίεο εμπξέο θαη ήδε εθπλέεη ν ρξόλνο ηεο «δεκόζηαο 

δηαβνύιεπζήο» ηεο.  Ζ ινγηθή ηνπ πξνζνληνινγίνπ εηζάγεηαη  κε ηε  ζπγθξόηεζε ελόο θύξηνπ πίλαθα θαηάηαμεο 

αλαπιεξσηώλ θη ελόο επηθνπξηθνύ, κε ηνπο νπνίνπο απαμηώλεηαη ε πξνϋπεξεζία θαη ην βαζηθό πηπρίν θη 

απνγεηώλνληαη ηα «πξνζόληα» νη «πηζηνπνηήζεηο», ηα «ζεκηλάξηα».!  



Η ίδηα πνιηηηθή, κέζσ ηνπ ΙΕΠ, ζηήλεη απηέο ηηο κέξεο ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ δηδαθηηθέο ώξεο ή εξγάδνληαη κε πιήξεο σξάξην ζε  δνκέο εηδηθήο 

αγσγήο, αθνύ ήδε από ηνλ επηέκβξε ηνπ 2016 ε Κπβέξλεζε έζηεηιε ηνπο «ηερλεηά πιενλάδνληεο» 

εθπαηδεπηηθνύο λα θαιύςνπλ αλάγθεο, πάγηεο θαη δηαξθείο, ζην ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Υαηξεηίδνπκε ηε 

καρεηηθή ζηάζε ησλ  εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπιιόγσλ, πνπ κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο 

ζηα ζεκηλάξηα, αληηζηέθνληαη ζηελ πνιηηηθή απηή θαη κπινθάξνπλ απηό ην αίζρνο πνπ πιήηηεη πξώηα 

από όια ηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ζ Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο επηβάιινπλ θαη κε ηε «βνύια» κεδεληθνύο δηνξηζκνύο 

ζην ζύλνιν ηεο εθπαίδεπζεο  θαη αθνινπζώληαο πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ ΔΒ θαη ΟΟΑ γηα κείσζε δαπαλώλ, 

δνκώλ θαη πξνζσπηθνύ ζην δεκόζην ζρνιείν,  ζεζκνζεηνύλ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε «ηνπ έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνύ», δειαδή ησλ αλαπιεξσηώλ ζπλαδέιθσλ, ζε όιε ηελ εθπαίδεπζε, εηδηθή θαη γεληθή. 

ηνρεύνπλ ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ απνζπαζκαηηθή θάιπςε θελώλ θαη νιόθιεξσλ 

εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ κέζα από ηελ θαηαζθεπή ηερλεηώλ πιενλαζκάησλ ησλ σξώλ ησλ κνλίκσλ 

ζπλαδέιθσλ. Δπηπξόζζεηα, ε θπβέξλεζε επηδεηθλύνληαο ηπθιή ππαθνή ζηηο θαηεπζύλζεηο ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

ΟΟΑ, κεηά ηελ απνηπρεκέλε πεξζηλή απόπεηξα ηνπ Ν.Φίιε λα αιιάμεη ην ζύζηεκα πξνζιήςεσλ γηα 

όινπο ηνπο αλαπιεξσηέο, εγθαηληάδεη κηα θαηλνύξγηα πξνζπάζεηα, εθαξκόδνληαο ην δόγκα ηνπ 3848 ηεο 

Γηακαληνπνύινπ, δειαδή  ηεο ζπληξηβήο ηεο πξνϋπεξεζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 

πηπρίσλ θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ πξνζνληνινγίνπ σο βαζηθνύ κνληέινπ θάζε είδνπο πξνζιήςεσλ.   

πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, λα κελ επηηξέςνπκε ζηελ Τπνπξγηθή απόθαζε λα πάξεη 

ππνγξαθή. Να απαηηήζνπκε ηελ απόζπξζή ηεο, κπινθάξνληαο έηζη ηελ εθαξκνγή ηεο απαξάδεθηεο 

ηξνπνινγίαο! Να πάξνπκε καδηθά κέξνο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη! Από ηνλ θόζκν ηεο 

ειαζηηθήο εξγαζίαο θη όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο καρόκελεο εθπαίδεπζεο αο μεθηλήζεη αληεπίζεζε απέλαληη ζηελ 

ηεξή ζπκκαρία ΟΟΑ – ΔΒ- Κπβέξλεζεο, πνπ απεηιεί ηελ ππόζηαζε ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο, ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ην κέιινλ ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ. Αληεπίζεζε ελόηεηαο, καδηθή,  δπλακηθή, ζηεξηγκέλε ζηα 

πξσηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ζσκαηεία, ελάληηα ζηνλ ζπληερληαθό θαηαθεξκαηηζκό θαη ηελ παξαηαμηνπνίεζε 

ησλ ζπιινγηθνηήησλ ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο, θόληξα ζηνπο ζπκβηβαζκνύο θαη ηηο ζπλαηλέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ Οκνζπνλδηώλ, ζε πιεπξέο ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο. Να ζπγθξνηήζνπκε ην κέησπν 

ησλ αγώλσλ, γηα λα κπεη ηέξκα ζηηο κλεκνληαθέο πεξηθνπέο θαη λα ππεξαζπίζνπκε ην δεκόζην ραξαθηήξα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Να δηεθδηθήζνπκε ην δηθαίσκα ζηε ζηαζεξή θαη κόληκε δνπιεηά, λα απαηηήζνπκε ηώξα ηνπο 

ρηιηάδεο κόληκνπο δηνξηζκνύο πνπ έρεη αλάγθε ε εθπαίδεπζε θαη ην δεκόζην ζρνιείν. Να κελ 

ππνρσξήζνπκε θαη λα ζπλερίζνπκε ελσκέλνη ζηνλ ίδην δξόκν, ηνλ δηθό καο κνλόδξνκν, ηνλ αγώλα γηα 

ηελ αλαηξνπή. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 

 ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΕΙ Η ΤΠ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ πνπ αλνίγεη ην δξόκν γηα απνιύζεηο 

ρηιηάδσλ αλαπιεξσηώλ θαη πξναλαγγέιιεη ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ησλ εξγαζηαθώλ 

δηθαησκάησλ ζε όιε ηελ εθπαίδεπζε. 

 Να θαηαξγεζνύλ όιεο νη αληηεθπαηδεπηηθέο ΤΑ, δηαηάμεηο θαη κλεκνληαθέο πεξηθνπέο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε  εηδηθή αγσγή, λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιύθεηα.  

 Κακηά απόιπζε εθπαηδεπηηθώλ-δηαζθάιηζε ηεο επαλαπξόζιεςεο όισλ όζσλ εξγάδνληαλ κέρξη 

πέξζη ζε λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα ιύθεηα, εηδηθή αγσγή. 

 Κάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ζε πξνζσπηθό  ζε όιεο ηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο. Έληαμε όισλ 

ησλ παηδηώλ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ ζην θαλνληθό πξόγξακκα ησλ ζρνιείσλ. Μείσζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα. 

 Μαδηθνύο κόληκνπο δηνξηζκνύο  ΣΩΡΑ!. Μόληκν δηνξηζκό όισλ ησλ αλαπιεξσηώλ όισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ,  πνπ ερνπλ ππνγξάςεη  έζησ θαη κηα ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Καη κέρξη ηόηε:  Πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα αδεηώλ, αζθάιηζεο, πγείαο θαη πεξίζαιςεο ζηνπο 

αλαπιεξσηέο, ίδηα κε εθείλα ησλ κόληκσλ ζπλαδέιθσλ. Άδεηεο κεηξόηεηαο, ινρείαο θαη 

αλαηξνθήο ζε νιεο ηηο αλαπιεξώηξηεο ζπλαδέιθνπο. Δσξεάλ ζίηηζε θαη κεηαθίλεζε, επίδνκα 

ζηέγαζεο ζε όινπο ηνπο αλαπιεξσηέο πνπ ππεξεηνύλ καθξηά απν ηνλ ηόπν ηνπο. Επίδνκα 

αλεξγίαο γηα όινπο ηνπο κήλεο ηεο αλεξγίαο ησλ αλαπιεξσηώλ.  

 Όρη ζηα ειαζηηθά ζπζηήκαηα πξόζιεςεο, όρη ζην  λ. 3848  θαη ην πξνζνληνιόγην. Μόληκνη 

δηνξηζκνί κε βάζε ηελ πξνϋπεξεζία θαη ην ρξόλν ιήςεο πηπρίνπ.  


