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ΤΩΡΑ!
Eίμαστε όλοι αναπληρωτές
Η ατάκα των ημερών είναι "επιστροφή στην κανονικότητα". Δεν επανέρχεται η "κανονικότητα" στην εκπαίδευση, εάν δεν
έχουμε μόνιμους διορισμένους δασκάλους στις αίθουσες διδασκαλίας. Η άσκηση παιδαγωγικής δεν μπορεί να συντελεστεί με
δασκάλους και μαθητές που χάνονται στα "διχτυα ευέλικτων εργασιακών σχέσεων" περιπλανώμενων νομάδων εργαζομένων. Η
παιδαγωγική τυφλώνεται, όταν πληγώνεται η αξιοπρέπεια του εργαζόμενου δασκάλου. Η εκπαίδευση με άστεγους
εργαζόμενους δασκάλους είναι διασυρμός και δεν προσφέρεται για αξιολόγηση. Ώρα είναι να κοπιάσει ο διεθνής Pisa που όλα
αυτά τα προσπερνάει, χωρίς να δίνει λόγο σε κανένα, και μας βάζει στους "ουραγούς". H Σαντορίνη δεν είναι περίπτωση, είναι η
αόρατη "κανονικότητα" των πολιτικών χρέους και δέους.
Για τη χρονιά που έρχεται: να αναποδογυρίσουμε τον κόσμο και να μην αφήσουμε τους αναπληρωτές μόνους. Δεν είναι δικό τους
θέμα. Είναι υπόθεση ολων! (Γιώργος Μαυρογιώργος)

Μια ακόμα σχολική χρονιά ξεκίνησε και τα προβλήματα στη δημόσιας εκπαίδευσης οξύνονται. Παρά τις
στοχευμένες στο πρώτο κουδούνι ρυθμίσεις της κυβέρνησης και την επίσπευση της πρόσληψης του πρώτου
κύματος των αναπληρωτών, όλες οι κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας πριν και μετά το άνοιγμα των σχολείων
έγιναν με στόχο τη θεσμική θωράκιση των περικοπών της περσινής χρονιάς σε εκπαιδευτικό έργο και
εκπαιδευτικούς, αλλά και την εισαγωγή νέων θεσμικών περικοπών σύμφωνα με τις επιταγές της έκθεσης του
ΟΟΣΑ για «εξορθολογισμό δομών και προσωπικού στη Δημόσια Εκπαίδευση»
Άλλη μια χρονιά ξεκίνησε, ή όγδοη στα χρόνια των μνημονίων, και δεν έγιναν πάλι μόνιμοι διορισμοί, καθώς,
όπως παραδέχεται κι αποδέχεται η Κυβέρνηση, οι «θεσμοί» συνδέουν τους όποιους μελλοντικούς διορισμούς στην
εκπαίδευση με την ολοκλήρωση της εφαρμογής της αξιολόγησης, που έχει ως απώτερο στόχο είτε την
κινητικότητα είτε τις απολύσεις. Κι έτσι τα 24.000 κενά κατά το Υπουργείο, που είναι πολύ περισσότερα σύμφωνα
με τις πραγματικές ανάγκες, θα καλυφθούν (αν καλυφθούν) από αναπληρωτές που μόνο ένα μέρος τους έχει
προσληφθεί, εντείνοντας το καθεστώς ομηρίας κι ανασφάλειας χιλιάδων συναδέλφων κι ελαστικοποιώντας
παραπέρα τις εργασιακές σχέσεις στην εκπαίδευση.
Για μια ακόμα χρονιά, το καθεστώς της αγωνίας, της περιπλάνησης και της αβεβαιότητας για χιλιάδες
συναδέλφους συνεχίστηκε, ενώ άλλοι πολλοί άλλοι συνάδελφοι, για δεύτερη χρονιά δεν επαναπροσλήφθηκαν
λόγω των περικοπών, οδηγούμενοι στην οριστική απόλυση και στην ανεργία. Μικρό δείγμα του εργασιακού
καθεστώτος που βιώνουν οι αναπληρωτές, είναι η εικόνα των αστέγων συναδέλφων μας, όχι μόνο στα τουριστικά
νησιά αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, μια εικόνα που θίγει την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού και αναδεικνύει το
άγος της ελαστικής εργασίας.

Πεποίθησή μας είναι ότι από αυτό το άγος, που το κουβαλάει όλη η εκπαίδευση κι όλη κοινωνία, μπορούμε
να απαλλαγούμε μόνο με ένα μεγάλο ενωτικό κίνημα για μαζικούς μόνιμους διορισμούς και την υπεράσπιση του
δημόσιου δωρεάν σχολείου για όλα τα παιδιά. Να κάνουμε, δηλαδή, ό,τι είναι δυνατόν, να γυρίσουμε τον κόσμο
ανάποδα, για να σπάσει το εμπάργκο των διορισμών που κλέβει το μέλλον στην εκπαίδευση από δεκάδες χιλιάδες
συναδέλφους, συρρικνώνει τα σχολεία και περιστέλλει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.
Καλούμαστε να δώσουμε μια μάχη όλοι μαζί : Μόνιμοι, αναπληρωτές, αδιόριστοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί,
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και στις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ως Πρωτοβουλία καλούμε όλες τις
δυνάμεις του αγώνα σε κοινό μέτωπο. Δεν συναινούμε και δεν ενισχύουμε τον παραταξιακό κατακερματισμό των
συλλογικοτήτων στο χώρο της ελαστικής εργασίας. Δίνουμε μάχες ενάντια στο συντεχνιασμό, υπερασπίζοντας τη
δουλειά κάθε συναδέλφου στο δημόσιο σχολείο, με σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα των βασικών πτυχίων
που επιχειρούνται να συνθλιβούν στις μυλόπετρες των «προσοντολογίων», αλλά και των δεύτερων και τρίτων
αναθέσεων. Καλούμε όλους τους συναδέλφους αναπληρωτές σε συσπείρωση γύρω από τα πρωτοβάθμια
εκπαιδευτικά σωματεία, εκεί που χτυπάει η καρδιά της μαχόμενης εκπαίδευσης, εκεί που χτίζονται τα ενωτικά
μέτωπα και χαράσσονται οι νικηφόροι δρόμοι του αγώνα.
Δίνουμε μαζικά το παρών στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη, 1μ.μ. για
μαζικούς μόνιμους διορισμούς ενάντια την ελαστική εργασία και συνεχίζουμε τη μάχη για τα δικαιώματα των
αναπληρωτών στα σχολεία και στις κινητοποιήσεις στις Διευθύνσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.



Απαιτούμε εδώ και τώρα μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών. Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών
όλων των ειδικοτήτων, που εχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση εργασίας στην εκπαίδευση.



Λέμε όχι στα ελαστικά συστήματα πρόσληψης, όχι στ ν. 3848 και το προσοντολόγιο. Μόνιμοι διορισμοί με
βάση την προϋπηρεσία και το χρόνο λήψης πτυχίου.



Να καταργηθούν οι αντιεκπαιδευτικες ΥΑ και διατάξεις του κ Φίλη, το ΠΔ79 κι όλες οι μνημονιακές
περικοπές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Μείωση των μαθητών ανά τμήμα. ‘Οχι στη συρρίκνωση
του ολοήμερου. Ένας επιπλέον δάσκαλος για κάθε δύο τμήματα στο ολοήμερο και όλοι οι απαραίτητοι
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων σε αυτό. Όχι στις συμπτύξεις τμημάτων. Όχι στην υποβάθμιση της ειδικής αγωγής,
τις τροπολογίες για τα τμήματα ένταξης, την παράλληλη στήριξη-κοροϊδία των λίγων ωρών σε κάθε παιδί.
Παράλληλη στήριξη με έναν εκπαιδευτικό για κάθε παιδί που την έχει ανάγκη!



Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγη. Όλα τα παιδιά 4-6 ετών στο Δημόσιο νηπιαγωγείο Όχι στην
μετάλλαξη και υποβάθμιση του ολοήμερου νηπιαγωγείου.



Έγγραφή όλων των προσφυγοπουλων στο κανονικό πρόγραμμα των σχολείων. Άμεση δημιουργία και
στελέχωση των αναγκαίων τάξεων υποδοχής στις σχολικές μονάδες.



Διεκδικούμε πλήρη διαφάνεια στις προσλήψεις και στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, με τη
δημοσιοποίηση όλων των κενών, χωρίς αποκρύψεις και πελατειακές σχέσεις. Απαιτούμε να δίνονται στις
τοποθετήσεις αναπληρωτών όλα τα κενά νηπιαγωγών και δασκάλων (γενικής αγωγής-σε πρωινά τμήματα,
ολοήμερο ή Τ.Υποδοχής και ειδικής αγωγής- σε Τ.Ε και Παράλληλη Στήριξη)



Κάλυψη όλων των κενών ειδικοτήτων με τις απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών αντίστοιχης
ειδικότητας. Όχι σε δεύτερες αναθέσεις στα μαθήματα ειδικοτήτων. Απόδοση οργανικών θέσεων για όλες τις
υπάρχουσες ειδικότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση



Μέχρι το μόνιμο διορισμό, καμιά απόλυση εκπαιδευτικού, δηλαδή διασφάλιση της επαναπρόσληψης ως
αναπληρωτών και φέτος, όλων όσων εργάστηκαν τα δυο τελευταία χρόνια σε νηπιαγωγεία, δημοτικά,
γυμνάσια, λύκεια, ειδική αγωγή.



Πλήρη εργασιακά δικαιώματα αδειών, ασφάλισης, υγείας και περίθαλψης στους αναπληρωτές, ίδια με εκείνα
των μόνιμων συναδέλφων. Πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των αναπληρωτών στις διαδικασίες του συλλόγου
διδασκόντων και τη σχολική καθημερινότητα. Άδειες μητρότητας, λοχείας και ανατροφής σε ολες τις
αναπληρώτριες συναδέλφους.



Δωρεάν σίτιση και μετακίνηση, επίδομα στέγασης σε όλους τους αναπληρωτές που υπηρετούν μακριά απο
τον τόπο τους. Επίδομα ανεργίας για όλους τους μήνες της ανεργίας των αναπληρωτών.

