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ΠΑΣΡΑ 22/06/2018 

Άμεςοι μαζικοί μόνιμοι διοριςμοί τώρα 

Σα τελευταία χρόνια ζχουν ςυνταξιοδοτθκεί πάνω από 30.000 κακθγθτζσ, δάςκαλοι 

και νθπιαγωγοί. Παράλλθλα τα δθμόςια ςχολεία ςυνεχϊσ ςυρικνϊνονται με 

ςυγχωνεφςεισ, με αφξθςθ των μακθτϊν ςτα τμιματα, περικοπι πολλϊν διδακτικϊν 

ωρϊν μζςω των αναλυτικϊν προγραμμάτων, αφξθςθ του διδ. ωραρίου των 

κακθγθτϊν κλπ. Σθ ίδια ϊρα προςλαμβάνονται κάκε χρόνο πάνω από 23.000 

ςυμβαςιοφχοι (αναπλθρωτζστου εαυτοφ τουσ)  για να λειτουργιςουν ςτοιχειωδϊσ 

τα ςχολεία, παραμζνοντασ και πάλι χιλιάδεσ κενά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. 

Κανζνα ςχεδόν ςχολείο δε λειτουργεί πλιρωσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτθ 

διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ενϊ περίπου το 1/3 εργάηεται ςε δφο, τρία ι και 

περιςςότερα ςχολεία. Ιδιαίτερα χιλιάδεσ παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ είναι είτε ζξω 

από τθ δθμόςια ειδικι αγωγι, είτε παραμζνουν αβοικθτα, τα τμιματα είναι 

25άρια και 28άρια. Αυτι θ κατάςταςθ τςακίηει τα ςχολεία και τθ ηωι χιλιάδων 

ςυμβαςιοφχων εκπαιδευτικϊν, χτυπάει το δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ των παιδιϊν των 

λαϊκϊν οικογενειϊν. 

Η Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ είναι ςυμμζτοχθ ςτθ δθμιουργία αλλά και ςτθ ςθμαντικι 

παρουςία του φετινοφ κινιματοσ για γενναίουσ μόνιμουσ διοριςμοφσ 

εκαπιδευτικϊν και εξίςωςθ των διακιωμάτων των αναπλθρωτϊν με τουσ μόνιμουσ. 

Όλοι ανεξαιρζτωσ οι υπουργοί Παιδείασ, εκμεταλλευόμενοι τθν ανάγκθ για μόνιμθ 

και ςτακερι εργαςία και ακολουκϊντασ τθν τακτικι του διαίρει και βαςίλευε, 

υπόςχονται κατά καιροφσ χιλιάδεσ μόνιμουσ διοριςμοφσ, καλλιεργϊντασ φροφδεσ 

ελπίδεσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που δίνουν εδϊ και χρόνια αγϊνα, για να κερδίςουν 

μια ςτακερι ςχζςθ εργαςίασ ςτο δθμόςιο ςχολείο. Οι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτθ 

νομοκεςία που αφοροφν όχι μόνο ςτουσ ανφπαρκτουσ μόνιμουσ διοριςμοφσ 

εκπαιδευτικϊν, αλλά και ςτισ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν κακϊσ και οι αυκαιρεςίεσ 

από τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ, ζχουν δθμιουργιςει τεράςτιεσ αδικίεσ και πολλζσ 

ομάδεσ εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ςυμφερόντων.  

Ζτςι αναγκάηονται μικρζσ μερίδεσ αδιόριςτων εκαπιδευτικϊν να προςφεφγουν ςτα 

δικαςτιρια ςτθριηόμενοι είτε ςε αντιφάςεισ των εκπαιδευτικϊν πολτικϊν των 

κυβερνιςεων είτε ςτισ ρωγμζσ που δθμιουργεί το εκπαιδευτικό κίνθμα. Πολλοί 
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ςυνάδελφοί μασ ζχουν καταφφγει -ιδθ από το 1997- ςε δικαςτικζσ 

προςφυγζσ, προςπακϊντασ να διεκδικιςουν το δικαίωμά τουσ ςτθ μόνιμθ εργαςία.  

Κάποιεσ φορζσ μερικζσ μικρζσ μερίδεσ δικαιϊννται ςτα δικαςτιρια, όπωσ τϊρα 

τελεταία μία μικρι μερίδα επιτυχόντων (μθ διοριςτζων) του ΑΕΠ του 2008! 

Σο Δ.. τθσ ΑϋΕΛΜΕ Αχαΐασ απαιτεί την άμεςη πρόςληψθ τουσ, παρότι οι 

αποφάςεισ αυτζσ αφοροφν ελάχιςτουσ ςυναδζλφουσ. 

Οι ευκφνεσ τθσ ΟΛΜΕ είναι τεράςτιεσ διότι ζχει περιςταςιακζσ τακτικζσ, διαπνζεται 

από φιλοκυβερνθτιςμό όταν οι ςυςχετιςμοί το επιτρζπουν (όπωσ τα τελευταί τρία 

χρόνια) και ςζρνεται πίςω από το εκπαιδευτικό κίνθμα όταν αναπτφςςεται από τα 

κάτω. 

Παράλληλα ΑΠΑΙΣΕΙ: 

1. Να μονιμοποιθκοφν άμεςα, ϊςτε να είναι ςτθ κζςθ τουσ τθν 1θ επτζμβρθ 

του 2018 οι 25.000 ςυμβαςιοφχοι εκπαιδευτικοί που εργάηονται ςτθν 

εκπαίδευςθ καλφπτοντασ πάγια κενά. Να μθν εφαρμοςτεί το δικεν 

«πιςτοποιθτικό επάρκειασ» ωσ φίλτρο, οφτε να περικοπεί προχπθρεςία. 

2. Να γίνουν δεκτά τα αιτιματα των κακθγθτϊν για γεναία μείωςθ του 

αρικμοφ των μακθτϊν ςτα τμιματα παντόσ είδουσ, θ επαναφορά του διδ. 

ωραρίου ςτα πλαίςια του 2013, να αποδοκοφν οι διδ. ϊρεσ που 

«τρϊγονται» με διάφορα τεχνθτά τερτίπια (π.χ. εργαςτιρια, πρότηεκτ,  

αντπαιδαγωγικζσ ανακζςεισ, παράλογεσ μειϊςεισ ςτα αναλυτικά 

προγράμματα, κλπ).  

3. Να εξιςωκοφν τα δικαιϊματα των ςυμβαςιοφχων ελαςτικά εκπαιδευτικϊν 

με των μονίμων. Να εξιςωκοφν όλεσ οι άδειεσ με τουσ μόνιμουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

4. Nα λθφκοφν μζτρα ςτιριξθσ για τουσ ςυμβαςιοφχουσ εκπαιδευτικοφσ με τθν 

εξαςφάλιςθ ςτζγαςθσ, δωρεάν ςίτιςθσ, πάςο για μετακίνθςθ ςτα Μζςα 

Μαηικισ Μεταφοράσ. 

Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 

ιάχοσ Χριςτοσ                                                Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ  


