
Α′ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 
“ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ” 

ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1  , ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18533 
                      e-mail: info@rigasfereospeiraias.gr      http://www.rfp.gr 
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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Θέµα: Συγκέντρωση διαµαρτυρίας αναπληρωτών στο Υπουργείο Παιδείας, 
Παρασκευή 26 Ιουνίου, 11 πµ.                                                    
 

Μόνιµοι µαζικοί διορισµοί εδώ και τώρα!  
Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών χωρίς όρους και προϋποθέσεις  
 
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες, 
 
Ο Σύλλογός µας στηρίζει και συµµετέχει στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που 

διοργανώνει η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών-Ωροµισθίων στο Υπουργείο Παιδείας, την 
Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 11 π.µ.  

Χιλιάδες συνάδελφοί µας είναι πάλι άνεργοι από τις 21 Ιουνίου που έκλεισαν τα 
σχολεία, όπως και χιλιάδες είναι αυτοί που δεν έχουν δει ακόµα την πόρτα ενός σχολείου 
και φυτοζωούν στην ανεργία και σε κάθε είδους απασχόληση. Η ανεργία των 
εκπαιδευτικών και τα χιλιάδες κενά στα σχολεία είναι το πλέον φλέγον ζήτηµα αυτή τη 
στιγµή στην εκπαίδευση και το σύνθηµα των µαζικών µόνιµων διορισµών µπαίνει στην 
προµετωπίδα των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήµατος. Είναι απαράδεκτες οι πληροφορίες 
ότι σχεδιάζεται κάλυψη των κενών στις ακριτικές περιοχές µε εκπαιδευτικούς φαντάρους. 
Κάτι τέτοιο εκτός από κοροϊδία είναι και συνέχιση της πολιτικής της απλήρωτης εργασίας 
που επιδίωκαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Συνεχίζουµε τον αγώνα ενάντια σε 
οποιαδήποτε αντεργατικά µέτρα και της πολιτικής που εξαθλιώνει τους εργαζόµενους και 
τον λαό.  

- Σταθερή καταβολή του µισθού στο τέλος κάθε µήνα, την απόδοση όλων των 
δεδουλευµένων, τη µισθολογική αναγνώριση του µεταπτυχιακού τίτλου, την αναγνώριση 
άµεσα των µισθολογικών κλιµακίων και την αναδροµική καταβολή τους. 

- Την καταβολή επιδότησης ενοικίου κι επιδόµατος θέρµανσης, την εξασφάλιση δωρεάν 
µεταφοράς από και προς τον τόπο διαµονής και εργασίας, την επιδότηση όλων των 
αναπληρωτών µε επίδοµα ανεργίας στα 600 ευρώ, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για 
όσο διάστηµα διαρκεί η ανεργία. 

- Πλήρη δικαιώµατα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε περίπτωση ασθένειας, και 
φυσικά αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας για όλη τη διάρκεια της αναρρωτικής 
τους άδειας, καθώς και την εξασφάλιση άδειας ανατροφής τέκνων σε όλους τους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, όπως ισχύει και στους µόνιµους εκπαιδευτικούς. 

- Την προσµέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από την 1η Ιούλη 2010 και µέχρι 
τον Ιούλη του 2012, την αναδροµική χορήγηση του επιδόµατος Θέσης Ευθύνης σε όλους 



τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει σε τέτοιες θέσεις, και πριν την 1-
9-2013. 

- Να αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης σε κάθε παιδί, όπως ίσχυε και 
παλιότερα. 

- Την κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας και τη µονιµοποίηση όλων των 
συµβασιούχων εκπαιδευτικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η 
κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς, όσο και το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή 
εργασία. 

 
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
Παρασκευή 26 Ιουνίου, 11 π.µ. 

 
(Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι Αττικής, στάση Νεραντζιώτισσα) 
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