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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

= ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !!!

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για το νέο σύστημα διορισμών και προσλήψεων αποτελούν
προαναγγελία απολύσεων αναπληρωτών συναδέλφων. Τα κριτήρια, με τα οποία θα
καταρτίζονται οι πίνακες των αναπληρωτών, θα είναι κοινά και για τους διορισμούς μόνιμων
εκπαιδευτικών και οδηγούν εκπαιδευτικούς στην ανεργία. Δημιουργούν ανακατατάξεις στους
πίνακες των αναπληρωτών και λειτουργούν σαν μηχανισμός ανακύκλωσης της ανεργίας.
Θεσμοθετείται ο άκρατος ανταγωνισμός και η εμπορευματοποίηση, το ανελέητο κυνηγητό
προσόντων και πιστοποιήσεων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πριν τις εκλογές, κοροϊδεύει ξανά τους αναπληρωτές αλλά και
τους νέους απόφοιτους, καλλιεργώντας ελπίδες ότι θα διοριστούν. Έφτασε στο σημείο ο
Γαβρόγλου να λέει ξεδιάντροπα σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι «…ο κάθε υποψήφιος να μπορεί
να δει τον εαυτό του στην προκήρυξη…». Το ζήτημα όμως ΔΕΝ είναι πόσοι θα δουν τον εαυτό
τους στην προκήρυξη, ΑΛΛΑ πόσοι θα διοριστούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών.
Η κυβέρνηση επιδιώκει να καταστήσει ομήρους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, παγιώνοντας τα κενά, τις
ελαστικές εργασιακές σχέσεις την αδιοριστία, μέσα από το τέχνασμα της ανακύκλωσης της
ανεργίας.
Με το νέο σύστημα διορισμών – προσλήψεων καθιερώνονται τρεις πυλώνες κριτηρίων. Στην
ουσία η κυβέρνηση μοιράζει ισοβαρώς προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα για να
πουλάει ελπίδα σε όλους, παλιούς και νέους αναπληρωτές, αλλά και στους νέους αποφοίτους!
Συγκεκριμένα:
 Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται με ένα μόριο ανά μήνα και έως 120 μήνες. Έχουμε
κλοπή προϋπηρεσίας χιλιάδων συναδέλφων. Πετιούνται στα σκουπίδια χρόνια δουλειάς και
ζωής χιλιάδων συναδέλφων, που γύρναγαν σε όλη την Ελλάδα, πολλές φορές μακριά από τις
οικογένειές τους ή μη μπορώντας να στήσουν τη δική τους.
 Με τα λεγόμενα «ακαδημαϊκά» κριτήρια και με τον πλέον επίσημο τρόπο η κυβέρνηση
απαξιώνει το πτυχίο των σχολών, αφού δε θα είναι το μοναδικό προαπαιτούμενο για τη
δουλειά. Μοριοδοτούνται : Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Δεύτερο Μεταπτυχιακό, Δεύτερο
Πτυχίο , Βαθμός Πτυχίου, Γνώση ξένης γλώσσας, Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού
ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου, Επιμορφώσεις. Θεσμοθετείται έτσι το ατέλειωτο
κυνήγι και το εμπόριο προσόντων και πιστοποιήσεων, για όσους έχουν και μπορούν
οικονομικά, το διαρκές άγχος και η ανασφάλεια για τους νέους ανθρώπους, που θα καλούνται
συνεχώς να αποδεικνύουν ότι είναι «άξιοι» και «ικανοί» να εργαστούν στην Εκπαίδευση.
 Για τα κοινωνικά κριτήρια δεν υπάρχει πρόταση συγκεκριμένης μοριοδότησης. Επίσης δε
λαμβάνεται υπόψη η επιτυχία σε γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.
Σε μια περίοδο που χιλιάδες αναπληρωτές δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχοντας διατηρήσει το καθεστώς για τις άδειες των αναπληρωτών (μητρότητας,
ασθενείας κ.ά.), τους οδηγεί σε μια κούρσα ανταγωνισμού για ελάχιστες θέσεις διορισμών και
αποδεικνύεται ο καλύτερος και πιο υπάκουος μαθητής της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α! Υλοποιεί
κατά γράμμα τις κατευθύνσεις των “εργασιακών προσόντων”, των πιστοποιήσεων και των
δεξιοτήτων, που πρέπει “δια βίου” να κυνηγούν οι εργαζόμενοι για μια κακοπληρωμένη και

επισφαλή θέση εργασίας. Η πρόταση της κυβέρνησης βασίζεται στη λογική του ν. 3848
(Διαμαντοπούλου - ΠΑΣΟΚ) και στις προτάσεις ανάδειξης των “αξιότερων”, που κατέθεσε και πριν
ένα μήνα η Ν.Δ στο πρόγραμμά της για την Παιδεία.
Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το σύστημα διορισμών όχι απλώς δε λύνουν, αλλά συντηρούν και
παγιώνουν το άθλιο καθεστώς της αδιοριστίας για χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές αλλά και
απόφοιτους των σχολών. Ακόμα και οι 4.500 διορισμοί να πραγματοποιηθούν στην Ειδική
Αγωγή, την επόμενη χρονιά, θα χρειαστούν και πάλι πάνω από 10.000 συμβασιούχοι για
να λειτουργήσουν μόνο οι δομές Ειδικής Αγωγής! Οι όποιοι διορισμοί εξαγγέλλονται σε βάθος
τριετίας έχουν χαρακτήρα προεκλογικής εξαπάτησης!
Ακόμα και σήμερα, στο σχολείο των περικοπών και των ελλείψεων, απαιτούνται πάνω από
30.000 συμβασιούχοι για να εμφανιστεί μια εικόνα “κανονικότητας”! Είναι τουλάχιστον πρόκληση
να μας καλεί η κυβέρνηση να “πούμε κι ευχαριστώ” για την απόλυση συναδέλφων μας, για το ότι
τα επόμενα πολλά χρόνια η εκπαίδευση θα στηρίζεται σε χιλιάδες συμβασιούχους εκπαιδευτικούς
χωρίς δικαιώματα!
Τεράστιες είναι οι ευθύνες των πλειοψηφιών των Ομοσπονδιών της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ,
ΔΗΣΥ / ΠΕΚ, ΣΥΝΕΚ / ΕΡΑ / ΑΕΕΚΕ). Όλοι μαζί διευκόλυναν την κυβέρνηση, αφού αποδέχονταν
τα κυβερνητικά επιχειρήματα για “αδυναμία μαζικών διορισμών” (λόγω δημοσιονομικών
περιορισμών) αλλά και τις λεγόμενες “επιταγές του νόμου”. Όλο το προηγούμενο διάστημα έκαναν
τα πάντα για να υπονομεύσουν το μοναδικό δίκαιο και ρεαλιστικό αίτημα, δεκάδων Συλλόγων και
ΕΛΜΕ, που ενώνει τους συναδέλφους και απαντάει στις μορφωτικές ανάγκες, για μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων. Το χαρακτήριζαν ουτοπικό και λαϊκίστικο. Σαν βολικοί συνομιλητές της
κυβέρνησης μιλούσαν για κάποια “καλύτερα” κριτήρια διορισμών και κατέθεταν προτάσεις νόμου
στο Υπουργείο (ΟΛΜΕ) ή προτάσεις που είχαν ως κυρίαρχο κριτήριο, μαζί με άλλα, την
προϋπηρεσία (ΔΟΕ).
Μόνη διεκδίκηση η άμεση μονιμοποίηση ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!!
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Να μην επιτρέψουμε να περάσει η λογική του “διαίρει και βασίλευε”! Ο εχθρός μας είναι η
σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες, που χρόνια τώρα κρατούν τους αναπληρωτές σε
καθεστώς ομηρίας και παίζουν βρώμικα παιχνίδια στην πλάτη τους.
Απέναντι στην κοροϊδία για διορισμούς σε βάθος τριετίας και κριτήρια απαντάμε:
 Πάρτε πίσω το σχέδιο λαιμητόμο!
 Δε διαπραγματευόμαστε τη δουλειά ούτε ενός αναπληρωτή! Μονιμοποίηση εδώ και τώρα
όλων των συμβασιούχων – αναπληρωτών συναδέλφων! Κανένας απολυμένος!
 Τουλάχιστον 30.000 μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των
σχολείων. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος στους νεότερους συναδέλφους!
 Κατάργηση του νόμου ν. 3848 και όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που οδηγεί
σε λογική προσόντων για τους διορισμούς. Το πτυχίο να είναι το μοναδικό εφόδιο για την εργασία.
Καλούμε τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές, τους φοιτητές, τους γονείς στον αγώνα
για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει !
ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΜΕ!!
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ !!!
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 – 1 - 2019 !!!

