
 

Κάιεζκα πξνο ηνπο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Μόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο, δνπιεηά κε δηθαηώκαηα! 
ΟΥΙ ζηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ εξγαζηαθή πεξηπιάλεζε! 

ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΠΙΩ Η ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΣΡΕΠΕΙ ΣΙ ΖΩΕ ΚΑΙ ΣΑΚΙΖΕΙ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 
ΥΙΛΙΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑ! 

ΣΕΡΜΑ πηα ζηελ θνξντδία! ΑΜΕΗ θάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζηελ εθπαίδεπζε κε κόληκνπο δηνξηζκνύο! 

Καινύκε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά ηελ Παξαζθεπή 15/4 ζηελ 
ζπγθέληξσζε έμσ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηηο 11:30 

 ηελ Πξσηνβάζκηα, κε ζηάζε εξγαζίαο 11-2 θαη θηλεηνπνίεζε ζην Τπ. Παηδείαο, κε ηνπηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηελ 
ππφινηπε Διιάδα θαη κε ζπκπιεξσκαηηθέο ζηάζεηο εξγαζίαο  φπνπ εθηηκνχλ νη ηνπηθνί χιινγνη. 

 ηε Γεπηεξνβάζκηα, ζηελ Αηηηθή ζηελ 24σξε απεξγία (3ψξε ΟΛΜΔ & 3σξε ΔΛΜΔ) θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ζην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα κε 3σξε ζηάζε εξγαζίαο 8-11 πνπ εμήγγεηιε ε ΟΛΜΔ θαη ηνπηθέο 
θηλεηνπνηήζεηο θαη κε 3σξε επηπιένλ ζηάζε εξγαζία θαη 24σξε απεξγία γηα φζνπο ζπλάδειθνπο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
θηλεηνπνίεζε ζην Τπνπξγείν. 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

Όινη ηώξα ζηνλ αγώλα! Μφληκνη θαη αλαπιεξσηέο, εξγαδφκελνη ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, άλεξγνη θαη 

αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο, λα απαηηήζνπκε λα θαιπθζνχλ ηψξα ηα ρηιηάδεο θελά κε καδηθνχο κφληκνπο δηνξηζκνχο. 
Δίλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ κνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ καο! 

Σν αίηεκα γηα απόζπξζε ηεο δηάηαμεο ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη δίθαην θαη πξέπεη λα ζηεξηρηεί. Με ηε ξύζκηζε πνπ 
πξνσζεί ην Τπνπξγείν παγηώλεηαη ην θαζεζηώο ηεο αδηνξηζηίαο, πνιιαπιαζηάδνληαη νη αδηθίεο θαη ηα αδηέμνδα, 
ζπξώρλνληαη ζπλάδειθνη έμσ από ηελ εξγαζία. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο ρσξάεη φινπο, απφδεημε γη' απηφ είλαη φηη θάζε ρξφλν 

πξνζιακβάλνληαη ζρεδφλ 25.000 αλαπιεξσηέο κε 25άξηα-28άξηα ηκήκαηα, 180.000 παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη έμσ απφ ηηο 
δνκέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 60.000 πξνλήπηα έμσ απφ λεπηαγσγείν. Μφλν γηα ηε θεηηλή ρξνληά έγηλαλ πάλσ απφ 22.000 
πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ, ελψ πάλσ απφ 3.700 (!),ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ, είλαη ηα θελά πνπ δελ 
θαιχθζεθαλ γηα θέηνο. Απφ ην 2010 θαη χζηεξα νη δηνξηζκνί είλαη κεδεληθνί, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη απνρσξήζεηο μεπεξλνχλ ηηο 
30.000. Σα ζρνιεία έρνπλ θπξηνιεθηηθά αδεηάζεη απφ εθπαηδεπηηθνχο. Σν πνζνζηφ ησλ ειαζηηθά εξγαδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 9% 
ην 2009 έρεη εθηνμεπηεί ζην 18% ζήκεξα.  

Καλέλαο αλαπιεξσηήο θαη ειαζηηθά εξγαδόκελνο δελ πεξηζζεύεη, δελ πξέπεη λα πεηαρηεί ζηελ αλεξγία. Αληίζεηα, 
ρξεηάδνληαη πνιινί πεξηζζόηεξνη, κόληκνη, εθπαηδεπηηθνί γηα λα θαιπθζνύλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο Εθπαίδεπζεο. Ώζηε 
θαλέλα παηδί λα κε κέλεη έμσ απφ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, θαλέλα ηκήκα λα κελ έρεη πάλσ απφ 20 καζεηέο, κε κηθξφηεξα ηκήκαηα ζε 
Νεπηαγσγεία, ζηελ Α΄ θαη Β ηάμε Γεκνηηθνχ, ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη ζηα εξγαζηήξηα. 

Απηή είλαη ζήκεξα ε κνλαδηθή, αλαγθαία θαη δίθαηε ιύζε:  

Δνπιεηά γηα όινπο, δνπιεηά κε δηθαηώκαηα! 

Αληί ινηπφλ ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα πινπνηήζνπλ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ  απηφ ην αίηεκα, έδσζαλ ζηε 
δεκνζηφηεηα «Πξνζσξηλό ζύζηεκα πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ», κε ην νπνίν αλαηξέπνπλ ηε δσή ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ καο 
παξαπέκπνληαο ηνπο κφληκνπο δηνξηζκνχο ζηηο ειιεληθέο θαιέλδεο. 

Με ηε δηάηαμε πνπ δεκνζίεπζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο αιιάδνπλ ζεκαληηθά ηα θξηηήξηα θαη νη πίλαθεο πξνυπεξεζίαο ησλ 
ζπλαδέιθσλ αλαπιεξσηψλ, δεκηνπξγνχληαη λέεο νκαδνπνηήζεηο, πξνθαιψληαο έλαλ άγξην «εκθχιην» κεηαμχ ηνπο, δηαηεξεί ην 
θαζεζηψο ηεο αδηνξηζηίαο, φπσο αθξηβψο έθαλαλ θαη νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο ΝΓ-ΠΑΟΚ. Οπζηαζηηθά, ε δηάηαμε απηή, 
απνηειεί αληηγξαθή θαη ζπλέρεηα ηνπ αληηεθπαηδεπηηθνχ λφκνπ 3848/2010 ηεο Γηακαληνπνχινπ (θαη κάιηζηα ζε ρεηξφηεξε κνξθή), 
ηνπ λφκνπ δειαδή πνπ ηζάθηζε δσέο θαη δηθαηψκαηα ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ πξνψζεζε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο, ην ζεζκφ ηνπ κέληνξα θ.ά. Έλαλ λόκν, πνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνλ αγώλα ηνπο θαηάθεξαλ λα θαηαζηήζνπλ 
αλελεξγέο πνιιέο πιεπξέο ηνπ. 



πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

Η γελίθεπζε ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο είλαη άκεζα δεκέλεο κε ηηο επηρεηξνύκελεο αλαηξνπέο ζην αζθαιηζηηθό. Δίλαη 
ζπλέρεηα ησλ κέηξσλ γηα ην θνξνινγηθφ, γηα ην λέν κηζζνιφγην, ηελ αμηνιφγεζε, ηηο απνιχζεηο. Μπξνζηά καο έρνπκε ηελ νινκέησπε 
επίζεζε θπβέξλεζεο - Δ.Δ. - θεθαιαίνπ ζηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα. Ο αγψλαο καο γηα ζηαζεξή θαη κφληκε 
δνπιεηά είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πάιεο γηα ηελ ζπλνιηθή απφθξνπζε ηεο αληηιατθήο επίζεζεο. Εληαία είλαη ε επίζεζε πνπ 
δερόκαζηε, εληαία πξέπεη λα είλαη θαη ε απάληεζε καο. Μαδί κε φινπο ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο πξνεηνηκάδνπκε ηε 48σξε 
Γεληθή Απεξγία κε αίηεκα «πάξηε πίζσ ην λφκν ιαηκεηφκν» θαη ην ζχλνιν ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ.  

Σώξα, ζπλάδειθνη, είλαη ε ώξα ηνπ αγώλα! Να κπνχκε καδηθά ζηε κάρε έηζη ψζηε λα κελ πεξάζνπλ ηα κέηξα θσηηά.  

Γηαηί αιήζεηα, πψο κπνξεί έλαο εθπαηδεπηηθφο, πνπ κπαηλνβγαίλεη απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν, πνπ είλαη 
αζηακάηεηα κε κηα βαιίηζα ζην ρέξη θαη απνιχεηαη θάζε ρξφλν, λα δνπιεχεη κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα θαη λα πξνζθέξεη ηε κφξθσζε 
πνπ έρνπλ αλάγθε ηα παηδηά καο; 

πλαδέιθηζζα, πλάδειθε, 

Πάξε ηελ ππόζεζε ηνπ Αγώλα ζηα ρέξηα ζνπ! 

Μελ ηνλ αθήζεηο ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ΔΟΕ θαη ΟΛΜΕ. Γελ ακθηζβεηνχλ ηελ αληηιατθή πνιηηηθή, ηελ έρνπλ 

απνδερηεί θη απηή θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο (θελά, αδηνξηζηία, ειαζηηθνπνίεζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θιπ.). Πξνζαξκφδνπλ ηνπο αγψλεο 
θαη ηηο δηεθδηθήζεηο κέζα ζηα φξηα ηεο «λνκηκφηεηαο», κέζα ζηα φξηα ηεο «ξεαιηζηηθφηεηαο» θαη ηεο νηθνλνκίαο, πνπ επηβάιιεη ε 
αληηιατθή πνιηηηθή θπβέξλεζήο, Δ.Δ. θαη Κεθαιαίνπ. Όινη ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δελ  έθαλαλ ηίπνηα γηα νξγαλψζνπλ ην αγψλα 
δελ έβγαιαλ θαλ αλαθνίλσζε γηα ηελ Παλδεκνζηνυπαιιειηθή Απεξγίαο ζηηο 7 Απξίιε! Έρνπλ κεγάιεο επζύλεο γηαηί 
θαιιηέξγεζαλ ζηάζε αλακνλήο θαη απηαπάηεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πσο κέζα από δηαξθείο δηαβνπιεύζεηο κε ην Τπνπξγείν 
ζα ιπζνύλ ηα δεηήκαηα. 

Εηδηθά ε ΟΛΜΕ ππνλνκεύεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο, ηα  αηηήκαηα θαη ηνλ αγώλα ησλ αλαπιεξσηώλ. Ζ πιεηνςεθία ηεο ΟΛΜΔ 
θηλνχκελε ζηελ ίδηα γξακκή πιεχζεο κε ην Τπνπξγείν, έθηαζε ζην ζεκείν λα παξαδψζεη πξφηαζε λφκνπ θαη γλσκάηεπζε γηα ηνλ 
ηξφπν δηνξηζκνχ-πξνζιήςεσλ, ζέηνληαο αλάινγα θξηηήξηα κε απηφ, απνδερνκέλε ηνπο κεδεληθνχο δηνξηζκνχο. Καη ζαλ λα κε έθηαλε 
απηφ, έθηαζαλ ζε ζεκείν,  λα ζηείινπλ ζηνλ Τπνπξγφ ην δηθεγφξν ηνπο, γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί γηα ηα θξηηήξηα ησλ πξνζιήςεσλ, 
ππνλνκεύνληαο αλνηρηά ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Παξαζθεπήο. Ση άιιν πξαγκαηηθά λα δεηήζεη κηα θπβέξλεζε; 

Γελ ηνπο ελδηαθέξεη ε νξγάλσζε ηνπ αγψλα, ε ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ. Δμαγγέιινπλ θηλεηνπνηήζεηο γηα ηα «κάηηα ηνπ θφζκνπ». 
Γηαηί πψο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα ην πεη θαλείο, φηαλ θαινχλ λα γίλνπλ Γεληθέο πλειεχζεηο κέζα ζε 2 εκέξεο (12&13/4), φηαλ δε 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη ν αγψλαο ππφζεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ΔΛΜΔ, φηαλ δελ κπαίλνπλ κπξνζηά λα ελεκεξψζνπλ 
γηα ην ζχλνιν ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θαη ηελ εληαία απάληεζε πνπ πξέπεη λα δψζνπλ νη εξγαδφκελνη, φηαλ κε ηε ζηάζε ηνπο 
βάδνπλ εκπφδηα κπξνζηά ζηε κεγάιε κάρε πνπ έρνπκε κπξνζηά καο κε ηε 48σξε απεξγία; 

Οη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ ζην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ θαη ηεο ΓΟΔ έθαλαλ θαζαξφ φηη κπξνζηά ζηε ζπλνιηθή επίζεζε κφλν ν νξγαλσκέλνο, 
ζπιινγηθφο, καδηθφο αλππνρψξεηνο αγψλαο, πνπ ακθηζβεηεί ην ζχλνιν ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα έρεη πξννπηηθή. Η 
πξνεηνηκαζία θαη ε επηηπρία ηεο 48σξεο γεληθήο απεξγίαο, ην δίθαην αίηεκα γηα κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαηα καδί 
κε ην ζχλνιν ησλ δηεθδηθήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο, κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηελ 
πάιε καο. 

Δηδηθά ζηελ ΟΛΜΔ πξνηείλακε, άκεζε θηλεηνπνίεζε ζην Τπνπξγείν ηελ Σεηάξηε 13/4, λα γίλνπλ Γεληθέο πλειεχζεηο φιε απηήλ ηελ 
εβδνκάδα, λα πάξνπλ ην ιόγν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, λα πάξνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα ζηα ρέξηα ηνπο ηα ζσκαηεία, λα 
εθηηκήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ πνιύκνξθεο θηλεηνπνηήζεηο λα θαηαιήμνπλ ζε απεξγία θαιά πξνεηνηκαζκέλε κε ηελ 
κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή.   

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Απεπζχλνπκε θάιεζκα ζε φινπο ηνπο αλαπιεξσηέο, ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα νξγαλσζνχλ ζηνπο ΤΛΛΟΓΟΤ θαη ζηηο 
ΔΛΜΔ, λα ζπκπνξεπηνχλ κε ην ηαμηθφ θίλεκα, κε ην ΠΑΜΔ θαη φιν ην ιαφ, λα κπνπλ ζηνλ Αγψλα:  

 ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο, ζηελ θηλεηνπνίεζε ζηηο 15/4 ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζηηο ηνπηθέο παξαζηάζεηο δηακαξηπξίαο. 

 ηε 48σξε Γεληθή Απεξγία, φηαλ ζα θέξεη ε θπβέξλεζε ηα κέηξα ζηε βνπιή. 

Γηεθδηθνχκε θαη απαηηνχκε: 

 Να απνζπξζεί ΣΩΡΑ ε πξόηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ. Κακηά απόιπζε αλαπιεξσηώλ.  

 Μόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο.  

 Μαδηθνί δηνξηζκνί κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ θελώλ ζηα ζρνιεία.  

 Όρη ζηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηε κόληκε αλαπιήξσζε θαη ηελ σξνκίζζηα.  

 Πιήξε αζθαιηζηηθά, εξγαζηαθά, ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα γηα όινπο όζνη παξακέλνπλ αλαπιεξσηέο.  

Αζήλα, 12/4/2016 


