
 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ ! 

 

 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
1ΜΜ, ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΙ ΟΣΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΑ ΜΑΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ!  

 

 ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ, 
5ΜΜ, ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΤΩΝ ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ! 

 

 Κυβέρνηση και μνημονιακή αντιπολίτευση,  ΟΟΣΑ, Ε.Ε, Δ.Ν.Τ συνεχίζουν να επιτίθενται στο δημόσιο 
σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση είναι η 
μείωση των κρατικών δαπανών και η δημιουργία ενός σχολείου με λιγότερους εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. 

 Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι συνάδελφοί μας αποτελούν πλέον τον σκελετό του δημόσιου 

σχολείου κι είναι καταδικασμένοι να ζουν σε καθεστώς συνεχούς εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας. Οι 

ελαστικά εργαζόμενοι συνάδελφοί μας είναι κακοπληρωμένοι, ευέλικτοι, ανήμποροι να σχεδιάσουν τον 

οποιοδήποτε προσωπικό και οικογενειακό προγραμματισμό, βρίσκονται με τη δαμόκλειο σπάθη της 

απόλυσης πάνω από το κεφάλι, που τους  οδηγεί στην εξουθένωση και την εξόντωση. Ταυτόχρονα, 

στερούνται ακόμα και τα στοιχειώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, το καθεστώς των 

αδειών και της υγειονομικής περίθαλψης των μονίμων εκπαιδευτικών. Δεν προστατεύεται ούτε η 

μητρότητα για τις αναπληρώτριες συναδέλφισσες! 

 Τα δέκα τελευταία χρόνια όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις αύξησαν τα όρια ηλικίας 

συνταξιοδότησης, μείωσαν τους μισθούς μας, αύξησαν το διδακτικό ωράριο, κατάργησαν-συγχώνευσαν 

σχολεία και τμήματα, χτύπησαν την Ειδική Αγωγή, τα ολοήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία, όλες τις δομές της 

αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, περιέκοψαν το διδακτικό έργο, άλλαξαν τις αναθέσεις μαθημάτων και 

προχώρησαν σε δεύτερες και τρίτες αναθέσεις σε όλες τις βαθμίδες, κατάργησαν τις ώρες υπευθύνων 

εργαστηρίων, αύξησαν τον αριθμό των μαθητών στα τμήματα, έκλεισαν τμήματα τομέων και ειδικοτήτων στα 

ΕΠΑ.Λ και Ομάδων Προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ, σταμάτησαν την Π.Δ.Σ., άλλαξαν τις αναθέσεις μαθημάτων 

και συνεχίζουν…  

 Η χονδροειδής απάτη των υποσχέσεων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για 20.000 διορισμούς 

αποκαλύπτεται, καθώς διανύουμε την 8η χρονιά χωρίς διορισμούς και, υπό την καθοδήγηση του ΟΟΣΑ, ο 

αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, διαρκώς μειώνεται. 

Η επιβολή του 30ωρου εργασιακού ωραρίου προλειαίνει το έδαφος για την αύξηση του 

διδακτικού ωραρίου, που θα οδηγήσει σε νέες απολύσεις αναπληρωτών. Ταυτόχρονα συνδυάζεται με 



την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση των εκπαιδευτικών, με στόχο το άνοιγμα του 

δρόμου για απολύσεις  και τη διαμόρφωση ενός ασφυκτικού πλαισίου ελέγχου και πειθάρχησης. 

 Οι νέες συγχωνεύσεις σχολείων με δημοσιονομικά κριτήρια σε πλήρη αντίθεση με τις  μορφωτικές 

ανάγκες των μαθητών, ανοίγουν πάλι το δρόμο για επιπλέον απολύσεις, κλείσιμο τμημάτων και τροποποίηση 

της οργανικότητας των σχολείων.  

 Mε το  Π.Δ. 79 ανοίγει ο δρόμος για την άρση των γεωγραφικών ορίων και την κατανομή των εγγραφών 

στα Δημοτικά με στόχο τα 25 παιδιά σε κάθε τάξη, που αποτελεί νέο μηχανισμό περικοπών και μείωσης 

των θέσεων εργασίας. Σε ό,τι αφορά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η νέα Υπουργική απόφαση επεκτείνει τις 

ηλεκτρονικές εγγραφές εκτός από τα ΕΠΑΛ και στα ΓΕΛ , με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή η έγκριση 

ολιγομελών τμημάτων και να καταστρατηγείται το δικαίωμα των μαθητών να φοιτήσουν στο σχολείο της 

γειτονιάς τους, σε όποια ειδικότητα, τομέα, ομάδα προσανατολισμού επιθυμούν. Το κλείδωμα των τμημάτων 

στις 30/6 ανοίγει το δρόμο για ευρεία εφαρμογή του 27+10%, με αποτέλεσμα την αύξηση των τμημάτων με 

28 και 29 μαθητές. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερα τμήματα και επομένως λιγότερες προσλήψεις 

αναπληρωτών.   

 Οι εξαγγελίες για το «Νέο Λύκειο» οδηγούν με ακρίβεια σε νέα συρρίκνωση εκπαιδευτικού και 

μαθητικού δυναμικού και επιπλέον ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. 

 Kρίσιμα μεγέθη στην αντιεκπαιδευτική αντζέντα είναι η απόπειρα αμφισβήτησης των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των πτυχίων μέσω της θέσπισης του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας, αλλά και το 

πλαφόν στο ύψος της προϋπηρεσίας για τους διορισμούς των αναπληρωτών με την παράλληλη θέσπιση 

προσοντολογίου. 

 Η Aγωνιστική Ριζοσπαστική Ενότητα και η Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η 

κατάσταση στο χώρο της ελαστικής εργασίας και συνολικά της εκπαίδευσης θα χειροτερεύσει, αν δεν ορθωθεί 

ως αντίπαλο δέος στους κυβερνώντες και τους «θεσμούς» ένα ρωμαλέο, μαζικό, ενωτικό κίνημα  των 

μαχόμενων εκπαιδευτικών, που θα συγκρουστεί με την πολιτική της αδιοριστίας και των 

αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων. Ένα κίνημα που θα έχει σκοπό να νικήσει! 

 Η κινητοποίηση της Παρασκευής 2 Μάρτη, που αναδείχτηκε ως μέρα αγώνα από τα πρωτοβάθμια 

εκπαιδευτικά σωματεία και τις συλλογικότητες των αναπληρωτών, μπορεί να αποτελέσει την αρχή 

μιας πορείας κλιμακούμενων μαχητικών αγώνων για να σπάσουμε το εμπάργκο των διορισμών. Για να 

βγούμε στους δρόμους πριν μας πετάξουν στο δρόμο! 

 Γι αυτό πρέπει να κατακλύσουμε το Υπουργείο Παιδείας, αξιοποιώντας την απεργία και τις 

απεργιακές μορφές που κατάφεραν να κηρύξουν τα σωματεία, μια αναγκαιότητα που αγνοούν προκλητικά 

οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες μέχρι και σήμερα, υπονομεύοντας την προσπάθεια. Tις καλούμε να 

στηρίξουν και να καλύψουν απεργιακά τον αγώνα, αλλιώς χρεώνονται την ανοιχτή στήριξη των 

αντιδραστικών σχεδιασμών της Κυβέρνησης και της μνημονιακής αντιπολίτευσης.  

 Το απόγευμα της Παρασκευής, 5μμ, στο Παιδαγωγικό Αθήνας, παίρνουμε μέρος στη 

συνέλευση αγώνα, σωματείων, συλλογικοτήτων, επιτροπών αγώνα, συναδέλφων μονίμων και 

αναπληρωτών, για το συντονισμό, την οργάνωση και την κλιμάκωση της δράσης, για την υπεράσπιση της 

δημόσιας εκπαίδευσης και του δικαιώματος στη σταθερή και μόνιμη δουλειά. 

 

 
 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!! 
 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

 ΜΑΖΙΚΟΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  

 ΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΝΙΜΩΝ 


