
 
 

       

 

 

 

 
 

Να σημάνει συναγερμός! 
ΚΑΣΩ ΣΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΣΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελώ ε ρξνληά μεθίλεζε ρσξίο θαη πάιη κόληκνπο δηνξηζκνύο, ελώ ε νκεξία θαη ε αλαζθάιεηα 

ησλ αλαπιεξσηώλ ρηππάεη θόθθηλν, ελώ ηα ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία δε ιεηηνπξγνύλ ζηε 

βάζε ησλ πξαγκαηηθώλ ηνπο αλαγθώλ-αιιά ζηε ινγηθή ησλ ζπλερώλ πεξηθνπώλ, βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε έλαο απαξάδεθηνο  εθβηαζκόο ηνπ θηλήκαηνο θαη ησλ αλέξγσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

απνδνρή ζρεδίνπ πνπ ζα αθνξά ειάρηζηνπο δηνξηζκνύο ζην κέιινλ κε ζπληξηβή ηεο 

πξνϋπεξεζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ πηπρίσλ, ελ νιίγνηο ηελ απνγείσζε 

ησλ πξνζνληνινγίσλ, ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ θαη ησλ αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 
 

Σε απηόλ ηνλ εθβηαζκό εληάζζνληαη νη εμαγγειίεο ηνπ θ. Γαβξόγινπ γηα "15.000 

δηνξηζκνύο" ζε βάζνο  κηαο λέαο ηξηεηίαο, πνπ δηαδέρνληαη ηηο θνύθηεο ηξηεηίεο ησλ "25.000 

δηνξηζκώλ" ησλ θ.θ. Μπαιηά-Κνπξάθε θαη ησλ "20.000 δηνξηζκώλ" ηνπ θ. Φίιε, αιιά θαη ε 

επηθείκελε αλαθνίλσζε λένπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκώλ, πνπ ζα θιέβεη ηελ πξνϋπεξεζία 

ησλ αλαπιεξσηώλ νδεγώληαο ηνπο ζε απνιύζεηο, πνιπδηάζπαζε θαη 

αιιεινζπαξαγκό.  



 

Απηά ηα ζρέδηα γηα λέα ζπζηήκαηα πξόζιεςεο αλαηξέπνπλ ην εληαίν πιαίζην εξγαζηαθώλ 

δηθαησκάησλ ζπλνιηθά ζηελ εθπαίδεπζε, νδεγνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζηξώλνπλ ην ραιί ζηελ αμηνιόγεζε, ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηηο απνιύζεηο. 

Υπό ην πξίζκα απηό είλαη απαξάδεθηα θαη πξέπεη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκόο ζε όιε ηελ 

εθπαίδεπζε γηα λα κελ πεξάζνπλ! 
 

Ήδε θάπνηνη ζπλδηθαιηζηέο, ελ είδεη θπβεξλεηηθνύ εθπξνζώπνπ, δηαθεκίδνπλ ηα λέα 

ζπζηήκαηα πξόζιεςεο θη νη εθπαηδεπηηθέο Οκνζπνλδίεο καζνύλ ηα ιόγηα ηνπο - αλ δε ζησπνύλ 

θηόιαο. Όζνη από ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο αλέρνληαη ή θαη δηαθεκίδνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα, 

αο γίλνπλ θη απηνί ππόινγνη, καδί κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηε κλεκνληαθή αληηπνιίηεπζε πνπ 

ηειηθά ππεξεηνύλ, απέλαληη ζε έλα ξσκαιέν θίλεκα όιεο ηεο εθπαίδεπζεο - θάησ από ηηο 

ζεκαίεο ησλ καδηθώλ δηνξηζκώλ, ηνπ πηπρίνπ θαη ηεο πξνϋπεξεζίαο, ηε κόλε ζπλζήθε 

γηα λα ζπάζνπκε ην εκπάξγθν ησλ δηνξηζκώλ, ηελ νκεξία ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ, ην 

θνύλησκα ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ αλαηξνπή ησλ εληαίσλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ 

ζηελ εθπαίδεπζε 
 

Η Πξσηνβνπιία Αλεμάξηεησλ Εθπαηδεπηηθώλ θαιεί όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

αλαπιεξσηέο, όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο κνληκόηεηαο, ηηο ζπιινγηθόηεηεο ησλ 

αλαπιεξσηώλ θη όινπο ηνπο πξσηνβάζκηνπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ ζηε ράξαμε 

από θνηλνύ κηαο ζηαζεξήο θη αηαιάληεπζεο γξακκήο ππεξάζπηζεο ησλ εληαίσλ 

εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ζην ρώξν ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο, ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

πξνϋπεξεζίαο θαη ηεο ίδηαο δνπιεηάο ησλ αλαπιεξσηώλ απέλαληη ζηε ιεζηεία (δσήο) 

πνπ επηρεηξείηαη ζε βάξνο ηνπο. 
 

 Η ζπλέρηζε θη ε απνθαζηζηηθή θιηκάθσζε ηνπ αγώλα γηα ηε ζύγθξνπζε κε ηα 

αληηδξαζηηθά ζρέδηα Κπβέξλεζεο - κλεκνληαθήο Αληηπνιίηεπζεο - ΟΟΣΑ, ώζηε λα 

ζπάζνπκε θέηνο ην θαζεζηώο ηεο αδηνξηζηίαο θαη λα ππεξαζπίζνπκε ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, είλαη αδήξηηε αλαγθαηόηεηα γηα ην εθπαηδεπηηθό 

θίλεκα. 

 

 Απαηηνύκε- δηεθδηθνύκε ηε  κνληκνπνίεζε όισλ ησλ αλαπιεξσηώλ όισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη έζησ θαη κηα ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 Σπλερίδνπκε ηνλ αγώλα απνθαζηζηηθά θαη δηεθδηθνύκε καδηθνύο κόληκνπο 

δηνξηζκνύο ζηε εθπαίδεπζε-ηώξα, γηα ηελ θάιπςε ησλ ρηιηάδσλ θελώλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κε κνλαδηθό θξηηήξην ην 

πηπρίν θαη ηελ πξνϋπεξεζία.  

 Υπεξαζπηδόκαζηε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από ην βαζηθό 
πηπρίν. Όρη ζηελ θεξδνζθνπία ησλ πηζηνπνηήζεσλ. Καλέλα πξνζνληνιόγην. 
Μνλαδηθό θξηηήξην γηα ηελ έληαμε ζηελ εθπαίδεπζε ην πηπρίν καο! 

 Δελ ζα παξαδώζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο αλαπιεξσηέο βνξά ζηνλ εθηάιηε ηεο 
θαηεγνξηνπνίεζεο, ηνπ αιιεινζπαξαγκνύ,ηεο απόιπζεο, ηεο αλεξγίαο! Κακία 
ζπδήηεζε λα κελ αλερηνύκε γηα κόξηα θαη θξηηήξηα πνπ νδεγνύλ ζε απνιύζεηο 
θαη «θινπή» πξνϋπεξεζίαο. Πξνζκέηξεζε όιεο ηεο πξνϋπεξεζίαο. Καλέλαο 
εθπαηδεπηηθόο ζηελ αλεξγία. Καλέλαο/θακηά ζπλάδειθνο λα κε ράζεη ηε 
δνπιεηά ηνπ  

 

  


