
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή για ψήφιση το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο. 

Τα μέτρα αυτά, αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα του 3ου Μνημονίου. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο 

σύνολό του έχει καταδικάσει τις νέες αυτές αντιλαϊκές πολιτικές, και στην ασφάλιση και στη φορολογία. 

Μπροστά μας είναι η 48ωρη γενική Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Οφείλουμε όλοι μέσα από τα 

σωματεία να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να αποτρέψουμε την ψήφιση των νέων 

αντεργατικών αυτών ρυθμίσεων, δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό σταθμό στον αγώνα του λαού μας 

για την κατάργηση των μνημονίων και για το χτύπημα των πολιτικών λιτότητας. 

Ταυτόχρονα, στο χώρο της Παιδείας είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια του Υπουργείου να περάσει 

μεταβατική τροπολογία για τον τρόπο πρόσληψης αναπληρωτών που θα ισχύσει για την επόμενη 

χρονιά. Η τελευταία ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ (12/4/16), όπως και η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ (18/4/16) 

ξεκαθαρίζουν την ουσία του θέματος, κάνοντας σαφή τη διαφορά μας από τη θέση και την τακτική του 

Υπουργείου, αλλά και την απόφασή μας να απαντήσουμε αγωνιστικά στις προκλήσεις του Υπουργείου 

Παιδείας (με απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια -15 και 21 Απρίλη στο Υπουργείο-, κ.α.). 

Τις τελευταίες όμως μέρες και κυρίως από τις 15 του μήνα και μετά, έχουμε γίνει μάρτυρες 

πρωτόγνωρων καταστάσεων για το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών, εκ μέρους δυνάμεων που 

θέλουν να λέγονται “προοδευτικές” και “αριστερές”.  

Πιο συγκεκριμένα, έξω από το Υπουργείο (15/4) και κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντιπροσώπων 

ΟΛΜΕ- ΔΟΕ-αναπληρωτών με τον Υπουργό, ο Αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ και μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ, 

παρεμποδίστηκαν να πουν τις θέσεις της ΟΛΜΕ στα ΜΜΕ και να αντιπαρατεθούν με τον Υπουργό στη 

βάση των αποφάσεων της ΟΛΜΕ. Στο τέλος μάλιστα του συλλαλητηρίου και καθώς αποχωρούσαν 

κουβαλώντας το πανό και τις σημαίες του συνδικάτου, προπηλακίστηκαν με τραμπούκικο τρόπο, από 

μεμονωμένα θερμοκέφαλα στελέχη άλλων παρατάξεων. (δήλωση Μαλαγάρη, 17/4/16). 

Καταδικάζουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο τα άθλια αυτά γεγονότα. Θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν θλιβερές εξαιρέσεις δράσης και συμπεριφοράς αυτών των δυνάμεων 

στο συνδικαλιστικό κίνημα.  

Τα γεγονότα όμως αυτά, στηρίχτηκαν σε ένα συνδικαλιστικό υπόβαθρο που σκόπιμα 

καλλιέργησαν αυτές οι δυνάμεις, διαστρεβλώνοντας απόλυτα τη θέση των ΣΥΝΕΚ και της πλειοψηφίας 

του ΔΣ της ΟΛΜΕ. Περνώντας στην ανοιχτή συκοφαντία, έφτασαν στο σημείο να καταγγέλλουν ότι δήθεν 

oι ΣΥΝΕΚ (μαζί με τη ΔΑΚΕ) πρόδωσαν τον αγώνα των αναπληρωτών και ξεπούλησαν τα ιερά και τα όσια 

του κλάδου. Για μια ακόμα φορά οι μικροπαραταξιακές λογικές που προτάσσουν την ενίσχυση παλιών 

και νέων «μαγαζιών» και την αύξηση της εκλογικής επιρροής  τους, κυριάρχησαν και οδήγησαν αυτές τις 

δυνάμεις να μετέλθουν κάθε μέσου και λασπολογίας για να επιτεθούν στις ΣΥΝΕΚ, στο όνομα της δήθεν 

“επαναστατικής καθαρότητας”. 

 Να το δηλώσουμε άλλη μια φορά, με τον πιο καθαρό τρόπο: αυτό δεν είναι πολιτική 

αντιπαράθεση. Είναι κοινή συκοφαντία και ψέμα. 

Προκαλούμε κάθε συνάδελφο και κάθε αναπληρωτή να ενημερωθεί για τις προτάσεις της 

ΟΛΜΕ και του Υπουργείου, και να πάρει θέση επί της ουσίας.  

Το υπουργείο προτείνει τρόπο πρόσληψης αναπληρωτών πριμοδοτώντας μονομερώς όσους έχουν 

ΑΣΕΠ και πετώντας στο δρόμο χιλιάδες αναπληρωτές με προϋπηρεσία. 



Η θέση της ΟΛΜΕ για το σύστημα πρόσληψης μόνιμων σε ενιαίο πίνακα και για τους αναπληρωτές, 

στηρίζεται στις αποφάσεις του 17ου Συνεδρίου και είναι: 

 

 Μαζικοί διορισμοί  

 Κατάργηση του νόμου 3848 

 

 1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας 

 1 μόριο για κάθε βαθμό πάνω από τη βάση του “καλύτερου” διαγωνισμού του 

ΑΣΕΠ 

 1 μόριο για κάθε χρόνο από τη λήψη πτυχίου 

 3 μόρια για ένα παιδί, 6 για δύο, κλπ. 

 

Τη θέση αυτή του κλάδου την παλεύουμε με όλους τους τρόπους –και κινηματικά και νομικά- για να μην 

αφήσουμε το Υπουργείο να προκαλεί σύγχυση καλυμμένο πίσω από τις γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ. 

Το επόμενο διάστημα (πριν και μετά το Πάσχα) χρειάζεται να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, 

αναπληρωτές και μόνιμοι, με γενικές συνελεύσεις, απεργίες και διαδηλώσεις για μαζικούς διορισμούς 

ΤΩΡΑ και για την απόσυρση της τροπολογίας του Υπουργείου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η πολιτική 

αυτή του Υπουργείου δεν ανατραπεί, θα συνεχιστεί η υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων όλων 

μας αλλά και η λειτουργία των σχολείων και η μόρφωση των μαθητών (αύξηση ωραρίου, μαθητών ανά 

τμήμα, μετακινήσεις, συγχωνεύσεις σχολείων , συγχωνεύσεις ειδικοτήτων, περικοπή ωρών μαθημάτων, 

κ.α.). 

Μόνιμοι, αναπληρωτές και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ενωμένοι στον αγώνα για τη σωτηρία 

της Δημόσιας εκπαίδευσης και για την προστασία των εργασιακών μας δικαιωμάτων, 

διεκδικούμε: 

 

 Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. 

 Μαζικούς διορισμούς  ΤΩΡΑ για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών.  

 Κατάργηση του Ν3848/10 και νέο σύστημα προσλήψεων σύμφωνα με τη θέση της Ομοσπονδίας 

που να καλύπτει και τους συναδέλφους αναπληρωτές που υπηρετούν επί χρόνια το δημόσιο 

σχολείο. 

 Κατάργηση της ελαστικής εργασίας. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα και για τους αναπληρωτές. 

 

Ενωτικός - ανυποχώρητος αγώνας για την κατάργηση των Μνημονίων και των 

πολιτικών λιτότητας. 

 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016 

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ 


