
 

ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΑ!  
ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ! 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, αναπληρωτή, σου ευχόμαστε καλή δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο 

έργο που έχεις μπροστά σου.   

Καλείσαι να κάνεις αίτηση για αναπληρωτής για άλλη μια χρονιά, χωρίς να ξέρεις πότε και που θα σε 

προσλάβουν. Οι ανάγκες μας όμως για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για σταθερό, αξιοπρεπές 

εισόδημα, η ανάγκη μας να μεγαλώνουμε με αξιοπρέπεια την οικογένειά μας, δεν χωράει στα εφήμερα 

και με ημερομηνία λήξης προγράμματα εργασίας.  

Σε καλούμε να παλέψουμε μαζί για ζωή και δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Καμία αυταπάτη, καμία 

αναμονή για την πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που προσθέτει νέα μνημόνια, τσακίζει 

μορφωτικά δικαιώματα και ανοίγει το δρόμο για δραματικές περικοπές στον αριθμό των αναγκαίων 

μόνιμων διορισμών (αν θα γίνουν) και στις προσλήψεις αναπληρωτών (αύξηση των ορίων ηλικίας 

συνταξιοδότησης, τμήματα 30 μαθητών, αντιλαϊκά ισοδύναμα, δραστικές περικοπές στις κρατικές 

δαπάνες για μισθούς). 

Αυτή την αντιλαϊκή πολιτική καταδίκασε η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 

συμμετέχοντας στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας στις 23 Ιούλη,  όποτε και 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπειών των αναπληρωτών με το Υπουργείο Παιδείας. Θέσαμε 

το πάγιο αίτημα για μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, τη στιγμή 

που μόνο αυτό καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Τα 

κενά σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου είναι πάνω από 25.000, γεγονός που 

αναδεικνύει και την αναγκαιότητα του αιτήματος.  

Παράλληλα θέσαμε αιτήματα που αφορούν τη ζωή μας ως συμβασιούχοι, όπως το δικαίωμα στο 

επίδομα ανεργίας, της πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους, ανεξάρτητα προϋπηρεσίας, 

το δικαίωμα στις άδειες, επίδομα ενοικίου, θέρμανσης. Ζητήσαμε να γίνουν οι αιτήσεις μας σε μια 

φάση, αφού δημοσιοποιηθούν όλα τα κενά το  Σεπτέμβρη, την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας μας 

2010-2012, όπως και την κατάργηση του διετούς τιμωρητικού αποκλεισμού.  

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου δεν δεσμεύτηκαν για τίποτα, ούτε για τον αριθμό των διορισμών, 

ούτε για την κάλυψη των κενών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβρη, ούτε για τα 

άμεσα προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Χαρακτηριστική είναι και η έκφραση που 

χρησιμοποιούσαν κάθε φορά «ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε και όχι για να δεσμευτούμε». Η κοροϊδία 

θα πρέπει να τελειώσει. 

Οι χιλιάδες συνάδελφοι πρέπει να πάρουν μία απάντηση. Δεν συναντιόμαστε για να κάνουμε 

φιλολογικές συζητήσεις. Η κυβέρνηση να απαντήσει εάν είναι διατεθειμένη να καλύψει τα κενά, να 

καλύψει τη βασική ανάγκη των παιδιών να παρακολουθούν ανεμπόδιστα το μάθημα, την ανάγκη των 

συναδέλφων για εργασία με πλήρη δικαιώματα. Οι δηλώσεις Μπαλτά για  ενδεχόμενη αύξηση 

ωραρίου και ότι τα κονδύλια επαρκούν μόνο για 10.000 αναπληρωτές, τη στιγμή που τα κενά 

ανέρχονται στις 20.000- όπως κουτσουρεμένα τα υπολογίζει το Υπουργείο- δεν αφήνουν κανένα 



περιθώριο για εφησυχασμό. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε εγρήγορση, να συμμετέχουν στις 

κινητοποιήσεις, ώστε να  διεκδικήσουμε το αυτονόητο δικαίωμά μας στη δουλειά και στη μόρφωση 

των παιδιών μας.  

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Η πολυδιάσπαση στο χώρο των συμβασιούχων, η συγκρότηση πολλών υποομάδων ανάλογα με τις 

επιτυχίες στον ΑΣΕΠ, την προϋπηρεσία, τα μεταπτυχιακά δεν οδηγεί πουθενά. Καλλιεργεί τη 

συντεχνιακή λογική, τον ατομισμό, διασπά τον κλάδο, μας αφοπλίζει, αφήνει στο απυρόβλητο τη 

κυβέρνηση. Όλοι μαζί, ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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

παλιότερα. 

6. 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. 

7. Να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στα δυσπρόσιτα με διπλάσια μόρια 

8. Να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που εργάζονται στην 

ειδική αγωγή με μεταπτυχιακά και στον πίνακα γενικής και στον πίνακα ειδικής αγωγής 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

1. Βουρδουμπάς Νίκος: 6972354696, email: nickvour@gmail.com, αναπληρωτής Δάσκαλος. 

2. Δρόσου Θεώνη: 6974975222, email: theoni.dr@hotmail.gr, αναπληρώτρια Δασκάλα, μέλος Δ.Σ. 

Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών «ο Αριστοτέλης» 

3. Καργόπουλος Ανδρέας: 697331722, email: andkargopoulos@gmail.com, αναπληρωτής Χημικός , μέλος 

Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ζακύνθου 

4. Μαυροκεφαλίδου Μαρία: , email: mariamauro1986@hotmail.gr, αναπληρώτρια Δασκάλα, εκλεγμένη 

στο Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων-Νηπιαγωγών Θήβας «ο Πίνδαρος»  

5. Σουλάνδρου Δέσποινα, τηλ: 6945165262, email: despoinasou912@gmail.com, αναπληρώτρια 

Νηπιαγωγός . 

6. Σούρλα Λίτσα, 697360720, email: litsapks@yahoo.gr, αναπληρώτρια Ειδικής Αγωγής. 
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