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 Χιλιάδες άνεργοι 

Χιλιάδες αναπληρωτές εργαζόμενοι λάστιχο 

 

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΧΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ 

Κάλυψη όλων των κενών με ισάριθμους 

διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών τώρα  

με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία! 

Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας! 

Ίδρυση οργανικών θέσεων για όλες τις 

υπάρχουσες ειδικότητες! 

Καμία απόλυση αναπληρωτή! 

 Σχολεία πολλών ταχυτήτων, με χιλιάδες 

κενά εκπαιδευτικών  

όπου λειτουργούν με  περισσεύματα ωρών, 

όπως λάχει, με ότι λάχει   

και πλήρη απαξίωση  

του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ 

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ συλλ. Αριστοτέλης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 



 

     Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας, με μια 
νέα απόπειρά τους, προσπαθούν να ανατρέψουν 
εξολοκλήρου το σύστημα προσλήψεων, την ίδια 
στιγμή που ομολογούν ευθαρσώς ότι οι 
περιβόητοι 20.000 διορισμοί που σέρνονται από 
υπουργό σε υπουργό τα τελευταία τουλάχιστον 
2 χρόνια,  μπήκαν στον μνημονιακό κόφτη, 
καθώς οι Θεσμοί δεν τους επιτρέπουν. Έτσι 
λοιπόν, με το νέο σύστημα πρόσληψης που 
αφορά σε πρώτη φάση την ειδική αγωγή, με την 
προοπτική να εξαπλωθεί και στην γενική 
εκπαίδευση, διαμορφώνεται ένα ρευστό 
περιβάλλον, στο οποίο η ανακύκλωση μεταξύ 
ανεργίας και εργασίας θα αντικαθιστά την 
«σταθερή αναπλήρωση» και οι εκπαιδευτικοί θα 
καλούνται να μπουν σε ένα ατελείωτο κυνήγι 
προσόντων και μοριοδότησης που θα τους 
εξασφαλίζει μια θέση ελαστικής εργασίας. Η 
προϋπηρεσία και το πτυχίο απαξιώνονται, καθώς 
δεν αποτελούν τη βασική προϋπόθεση εργασίας, 
και έτσι το φάντασμα της Διαμαντοπούλου και 
του ν.3848, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις 
ΕΕ και ΟΟΣΑ για την πολιτική απασχόλησης και 
στην εκπαίδευση, βρίσκεται πια σε πλήρη 
εφαρμογή.  

 

  Απέναντι σε αυτή την κίνηση του Υπουργείου, η 
πολιτική ηγεσία συνάντησε την αποφασισμένη 
κινητοποίηση της μαχόμενης εκπαίδευσης με 
βασικό αίτημα τους μαζικούς μόνιμους 
διορισμούς σε όλη την εκπαίδευση, με μοναδικό 
κριτήριο το πτυχίο και την προϋπηρεσία. 
Πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία, φοιτητικοί 
σύλλογοι, συλλογικότητες αναπληρωτών σα μια 
γροθιά βρέθηκαν πλάι πλάι με μαχητικότητα 
απαιτώντας την άμεση απόσυρση της επίμαχης 
τροπολογίας. Είναι σαφές ότι το Υπουργείο 
καλλιεργώντας πλαστούς διαχωρισμούς, 
προσπάθησε να διαμορφώσει όρους 
εμφυλιοπολεμικούς στρέφοντας τη μια μερίδα 
εκπαιδευτικών απέναντι στην άλλη, επιδιώκοντας 
να κάμψει την αποφασιστικότητα των 
κινητοποιήσεων.  
 

    Ο φαύλος κύκλος αναπλήρωσης-ανεργίας για 
χιλιάδες εκπαιδευτικούς αποτελεί πλέον ένα από 
τα μεγαλύτερα αγκάθια του δημόσιου σχολείου. Η 
εκπαίδευση ασφυκτιά κάτω από το βάρος των 
χιλιάδων ακάλυπτων κενών που χρόνο με το 

χρόνο διαρκώς πολλαπλασιάζονται, σε βάρος των 
μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Το «νέο 
σχολείο» που ευαγγελίζονται, μόνο νέο δεν είναι 
καθώς το σύνολο όλων των αντιδραστικών 
αναδιαρθρώσεων που επιχειρούνται το τελευταίο 
διάστημα αποτελούν κεντρική επιλογή χρόνων, 
που όμως ποτέ δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν 
λόγω των σθεναρών αντιστάσεων του 
εκπαιδευτικού κινήματος. Υποβάθμιση όλων των 
υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, διάλυση 
της ειδικής αγωγής, στοιβαγμένοι μαθητές σε 
πολυπληθή τμήματα, κατάρτιση, ανταγωνισμός, 
ταξικοί φραγμοί και μαθητεία είναι το μέλλον που 
ετοιμάζουν για τους μαθητές μας. Από την άλλη, 
επίθεση δέχονται και οι εκπαιδευτικοί, με τους 
αναπληρωτές να είναι η εύκολη λεία. Τα 
εργασιακά δικαιώματα καταστρατηγούνται καθώς 
στο «νέο σχολείο» όλοι μπορούν να κάνουν τα 
πάντα και όλοι μπορεί να περισσεύουν. Μέσα από 
μια σειρά μέτρων που έχουν παρθεί, η 
καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας είναι η 
δική τους λύση στην κάλυψη των κενών και στη 
μείωση του κόστους της εκπαίδευσης κατά τις 
υποδείξεις ΕΕ, ΟΟΣΑ και Θεσμών. Βασική 
στόχευσή τους αποτελεί η καθιέρωση του 
φθηνού, ευέλικτου, αναλώσιμου εργαζόμενου, 
της εκ περιτροπής εργασίας, της ανασφάλειας και 
της κινητικότητας.  

 

   Το μεγάλο σαράκι της πολυδιάσπασης και των 
τεχνητών διαχωρισμών που χρόνια κυριαρχούν 
στην εκπαίδευση και ειδικά στους αναπληρωτές 
είναι η εύκολη λύση του Υπουργείου για το 
σταμάτημα κάθε ελπιδοφόρου αγώνα. Απέναντι 
στην αδράνεια από τις δύο ομοσπονδίες, ΔΟΕ-
ΟΛΜΕ, το βάρος πέφτει στα πρωτοβάθμια 
σωματεία, το συντονισμό τους και την οργάνωση 
των εργαζομένων στη βάση των κοινών τους 
συμφερόντων.  Και κοινό συμφέρον σε αυτή τη 
χρονική στιγμή είναι ένας πραγματικά μαζικός και 
αποφασισμένος αγώνας για την οριστική 
ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ 
και Θεσμών, διεκδικώντας στο τώρα μόνιμη και 
σταθερή εργασία για όλους, πραγματικά δημόσιο 
και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά. Να 
σπάσουμε το φρένο των «ρεαλιστικών 
αιτημάτων», και να ανοίξουμε τη συζήτηση στη 
βάση των δικών μας ρεαλιστικών αναγκών.  

Μόνος ρεαλισμός, οι ανάγκες μας για μόνιμη και σταθερή εργασία! 
 

Προτείνουμε κινητοποίηση στις 22/6  στο κέντρο της Αθήνας 


