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ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Στις 9/5 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της αντιπροσωπείας μας με το Υπουργείο για να καταθέσουμε πάνω από 

1300 υπογραφές συναδέλφων-αναπληρωτών από όλη την Ελλάδα μαζί με το διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων 

για τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως αναπληρωτές. 

Στο χώρο του Υπουργείου, συγκεντρώθηκαν αναπληρωτές από όλες σχεδόν τις γωνιές της Ελλάδας καθώς και 

σωματεία  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, που στήριξαν την κινητοποίηση. Από την πλευρά 

του Υπουργείου μας δέχθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού κ. Ζέρβας, στον οποίο επιδώσαμε τα 

αιτήματα μας: 

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 

Η απάντηση που πήραμε ήταν ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να δεσμευτεί για κανένα αίτημα μας. Ο ίδιος 

διευκρίνισε  ότι δεν γνωρίζει για την επόμενη χρονιά, ούτε πόσες προσλήψεις θα γίνουν, ούτε πότε, ούτε πώς. 

Είπε  χαρακτηριστικά ότι  «ήρθα εδώ για να περιγράψω την κατάσταση και δεν δίνω καμία δέσμευση». Καμία 

θετική  απάντηση δεν υπήρξε και για άμεσα οξυμμένα προβλήματα (αναρρωτικές άδειες, άδειες ανατροφής, 

επίδομα ανεργίας κα). 

Καμία αναμονή! Καμία ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική παλιών και νέων μνημονίων! 

Συνεχίζουμε το μάζεμα υπογραφών πανελλαδικά. Οι υπογραφές να γίνουν χιλιάδες 

και η φωνή μας να ακουστεί από παντού!  Συνεχίζουμε με νέες κινητοποιήσεις για την 

ικανοποίηση των αιτημάτων μας! 

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών! 

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εδώ και τώρα! 
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