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Κύριε Υπουργέ,  

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Η σημερινή κυβέρνηση παρά τις υποσχέσεις για 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών, 

συνεχίζει τη μνημονιακή πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις, ακολουθώντας τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν 

στην τακτική των μηδενικών μόνιμων διορισμών στα σχολεία για μια ακόμη χρονιά. 

Η κατάσταση μάλιστα επιδεινώνεται, γιατί με βάση τις τελευταίες 

αντιεκπαιδευτικές αλλαγές του υπουργείου παιδείας που στόχο έχουν τη μείωση 

του προσωπικού, χιλιάδες συνάδελφοί μας αναπληρωτές που προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση καλύπτοντας πάγιες ανάγκες, 

οδηγούνται στην ανεργία! 

Οι στρατιές των αναπληρωτών στερούνται εργασιακά και άλλα δικαιώματα, 

μετακινούνται από χρόνο σε χρόνο στις εσχατιές της χώρας, εγκαταλείπουν τα 

σπίτια και τις οικογένειές τους και παλεύουν να επιβιώσουν με τις ελάχιστες 

αποδοχές που λαμβάνουν. Οι επιπτώσεις τόσο στη ζωή τους όσο και στην ποιότητα 

της εκπαίδευσης που παρέχει το δημόσιο σχολείο είναι συχνά τραγικές. 

Στην παρούσα φάση θεωρούμε επιβεβλημένο να επαναφέρουμε τα βασικά 

αιτήματα της ΟΛΜΕ, τα οποία ήδη έχουν κοινοποιηθεί και στο υπουργείο παιδείας 

από τον περασμένο Φεβρουάριο (10/02/2016).  

Απαιτούμε κατάργηση του ν. 3848, μαζικούς διορισμούς μονίμων 

εκπαιδευτικών σε γενική και ειδική αγωγή (1/1), ώστε να καλυφθούν όλες οι 

πραγματικές ανάγκες των σχολείων και οι εκπαιδευτικές – μορφωτικές 

ανάγκες του λαού μας.  
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Σε κάθε περίπτωση οι αναπληρωτές να προσλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο 

για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και όχι για να καλύπτουν πραγματικά κενά, 

όπως γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Οι διορισμοί μονίμων είναι το μόνο που θα 

μπορέσει να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των κενών και το ελάχιστο που 

απαιτείται για ν’ αρχίσει να βελτιώνεται η δραματική εικόνα των σχολείων μας. 

Ζητούμε 

 Επίδομα ανεργίας για όλους μετά την λήξη της συμβασής τους χωρίς όρους 

και προϋποθέσεις  

 Καμία κράτηση στη μισθοδοσία των αναπληρωτών (προϋπηρεσίας 7 

χρόνων και πάνω). Μάλιστα ενώ ψηφίστηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία 

που αναφέρει ότι μέσω ΚΥΑ θα ρυθμιστεί το θέμα, υπάρχουν Διευθύνσεις 

Εκπ/σης που λίγες μέρες αργότερα προέβησαν σε κράτηση μισθοδοσίας των 

συναδέλφων. Τα ποσά αυτά που αφαιρέθηκαν την τελευταία στιγμή έκαναν 

απαγορευτική ακόμη και την μετακόμιση-επιστροφή των εκπαιδευτικών 

στον τόπο διαμονής τους! Τα χρήματα αυτά ζητούμε να επιστραφούν μέχρι 

να λήξει οριστικά το θέμα. 

 Δημοσιοποίηση όλων των κενών και των πινάκων κατάταξης πριν γίνουν 

οι αιτήσεις αναπληρωτών, ώστε οι συνάδελφοι να έχουν πλήρη εικόνα κατά 

τη συμπλήρωση της αίτησής τους 

 Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην A΄ φάση και για την ειδική 

και για την γενική αγωγή, με εξασφάλιση όλων των απαραίτητων 

πιστώσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί 

να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής 

τους. Οι αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες 

φάσεις πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά 

 Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με 

αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους 

 Αναγνώριση των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων και προσμέτρηση 

στη μισθοδοσία, όπως και στους μόνιμους 

 Επαναλειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής 

Διδασκαλίας από την έναρξη του σχολικού έτους και με προσλήψεις 

πλήρους απασχόλησης από τον ενιαίο πίνακα των αναπληρωτών 

 Ειδική μέριμνα για όσους συνάδελφους (Μονίμους, αναπληρωτές) 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Δυνατότητα άσκησης 

αποκλειστικά διοικητικού έργου σε σχολικές μονάδες ή/και σε άλλες 

δομές της εκπαίδευσης, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, κατά 

τη διάρκεια της αποθεραπείας τους 

Πλήρης εξομοίωση των αδειών και ίδια εργασιακά-ασφαλιστικά-

συνδικαλιστικά δικαιώματα με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς! 



Η ΟΛΜΕ και όλο το εκπαιδευτικό κίνημα θα παλέψουμε με κάθε τρόπο, ώστε 

να προασπίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων που είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας και την 

ομαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Ο αγώνας ενάντια στην 

αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης είναι μονόδρομος! 

Κατάργηση της ελαστικής εργασίας! 

Μόνιμη-σταθερή δουλειά για όλους!    

 

 


