
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

Η κυβέρνηση υλοποιώντας βασικές πλευρές του τρίτου Μνημονίου ΚΑΙ στην 

εκπαίδευση, και περιμένοντας –κατά δήλωσή της- την «έγκριση» των δανειστών για μόνιμους 

διορισμούς (20.000 για τα επόμενα τρία χρόνια υπόσχονταν οι κυβερνητικές εξαγγελίες), 

προχωρά σε σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών με βάση το νόμο Διαμαντοπούλου (Ν3848/10) 

σε ακόμα χειρότερη έκδοση.  

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου, σε συνάντηση αντιπροσωπίας της ΟΛΜΕ με το Δ/ντή του 

γραφείου του Υπουργού, παρουσία των νομικών συμβούλων του Υπουργείου και της ΟΛΜΕ,  η 

ΟΛΜΕ προέβαλε για άλλη μια φορά τις θέσεις της στηρίζοντάς τις και νομικά. Το  Υπουργείο 

ενώ είχε εκδώσει Δελτίο τύπου κάνοντας κριτική στην Ομοσπονδία για την κινητοποίηση της 

Παρασκευής, προχώρησε στην έκδοση και δεύτερου Δελτίου τύπου μετά τη συνάντηση, στο 

οποίο αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι το Υπουργείο και η ΟΛΜΕ ετοιμάζουν από κοινού την 

τροπολογία,  διαστρεβλώνοντας το περιεχόμενο της συζήτησης. Καταγγέλλουμε την 

παρελκυστική και επικοινωνιακή τακτική του Υπουργείου Παιδείας, που στόχο έχει τη 

συκοφάντηση της Ομοσπονδίας. 

Η πρόταση του Υπουργείου για το σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών είναι σε πλήρη 

αναντιστοιχία με την πρόταση της ΟΛΜΕ. 

ΟΙ εξελίξεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Υπουργείο Παιδείας υποχωρεί στις 

πιέσεις των δανειστών για μηδενικούς διορισμούς για μια ακόμα χρονιά, ενώ ταυτόχρονα αντί 

της κατάργησης του Ν 3848,  επικαλούμενο την απειλή της απόφασης του ΣτΕ, αλλάζει τον 

τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών και υποβαθμίζοντας την προϋπηρεσία, πετά κυριολεκτικά 

στο δρόμο χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές που συγκεντρώνουν πολλά χρόνια 

προϋπηρεσίας, και που σε δύσκολες συνθήκες στήριξαν το δημόσιο σχολείο  σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία, πολύτιμο αντικειμενικά προσόν για την παιδαγωγική-

μορφωτική διαδικασία στο σχολείο. 

 Ο καταφανής άδικος τρόπος πρόληψης αναπληρωτών καταστρέφει τις ζωές χιλιάδων 

συναδέλφων μας, καταδικάζοντάς τους στην ανεργία μετά από πολλά χρόνια προσφοράς στα 

σχολεία, ενώ ταυτόχρονα οι συνέπειες του μη διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών θα είναι 

τραγικές για τη Δημόσια Εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. 

Η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, η παράταση της αδιοριστίας και ο δραστικός 

περιορισμός του αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων (λόγω εμπροσθοβαρούς 

αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ), θα επιδεινώσουν  περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις 

και των μονίμων εκπαιδευτικών (ωράριο, μετακινήσεις, αριθμός μαθητών στο τμήμα, 

συγχωνεύσεις σχολείων , συγχωνεύσεις ειδικοτήτων, περικοπή ωρών μαθημάτων, κ.α.) και θα 

οδηγήσουν σε περαιτέρω υποβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου και της μόρφωσης των 

μαθητών. 

Ήδη, στο νομοσχέδιο για την Έρευνα που κατατέθηκε στις 11-4-16, προβλέπεται 

υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικών για την κάλυψη διδακτικού ωραρίου σε ΙΕΚ-



Πρωτοβάθμια και Διοίκηση, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την παραπέρα 

ελαστικοποίηση των εργασιακών μας σχέσεων. 

Είναι φανερό ότι όταν δεν μπορείς να αντισταθείς στοιχειωδώς σε πολιτικές που οδηγούν 

στην κατάρρευση του Δημόσιου σχολείου, τότε όλες οι εξαγγελίες περί αλλαγών στη Δημόσια 

εκπαίδευση και περί εθνικού διαλόγου για την Παιδεία είναι μετέωρες, προσχηματικές και 

αποπροσανατολιστικές. 

Δεν μένει άλλος δρόμος παρά ο δρόμος του αγώνα για να διεκδικήσουμε:  

 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. Ίσα εργασιακά δικαιώματα στους αναπληρωτές. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ-ΔΟΕ στις 15 ΑΠΡΙΛΗ 

Μόνιμοι, αναπληρωτές και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ενωμένοι στον αγώνα για 

τη σωτηρία της Δημόσιας εκπαίδευσης και για την προστασία των εργασιακών 

μας δικαιωμάτων.  

Ενωτικός - ανυποχώρητος αγώνας για την κατάργηση των Μνημονίων 

και των πολιτικών λιτότητας. 

 

Αθήνα, 12 Απρίλη 2016  

Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ 

  


