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ΔΙΚΑΙΩΜΑ! 
ΕΧΕΙΣ  
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 ΚΑΤΑΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4589/2019 (ΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ) 
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υναδζλφιςςα, ςυνάδελφε, 

ασ καλοςωρίηουμε ςτον ςφλλογο μασ. Σο ςυγκεκριμζνο ενθμερωτικό φυλλάδιο  ζχει ςκοπό να ςε 

κατατοπίςει, όςο πιο αναλυτικά γίνεται, για τα εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνδικαλιςτικά ςου 

δικαιϊματα. Είναι ςθμαντικό να γνωρίηεισ ότι αυτά τα δικαιϊματα κατακτικθκαν με αγϊνεσ. Επίςθσ, θ 

υπεράςπιςι τουσ και, κυρίωσ, θ διεφρυνςι τουσ και θ εξίςωςθ των δικαιωμάτων των αναπλθρωτϊν με 

αυτά των μονίμων ςυναδζλφων αποτελεί ςθμαντικό πεδίο διεκδίκθςθσ και αγϊνα για το εκπαιδευτικό 

κίνθμα. Θ ςυμμετοχι ςου ςε αυτοφσ τουσ αγϊνεσ είναι ςθμαντικι. 

Τι είναι ο Σφλλογοσ Εκπ/κϊν Ρ.Ε "ο Αριςτοτζλθσ" 

Ο φλλογοσ Εκπαιδευτικϊν Π. Ε. «ο Αριςτοτζλθσ» είναι το πρωτοβάκμιο ςωματείο των εκπαιδευτικϊν 

που υπθρετοφν ςτα Δθμοτικά χολεία και Νθπιαγωγεία τθσ περιοχισ πλ. Βάκθσ-πλ. Βικτωρίασ-πλ. 

Αμερικισ-Πατιςια-επόλια-Κολωνόσ-Ν. Χαλκθδόνα-Ν. Φιλαδζλφεια. 

Μζλθ του είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ι ζχουν οργανικι κζςθ ςτα παραπάνω ςχολεία 

με οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ. Επομζνωσ, μζλθ, με πλιρθ δικαιϊματα, εκλζγειν και εκλζγεςκαι 

είναι και οι αναπλθρωτζσ/ τριεσ.  

Γιατί να είμαι μζλοσ του Συλλόγου; 

Κφριοσ ςκοπόσ του υλλόγου μασ είναι θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικϊν και ο 

αγϊνασ για ζνα δθμόςιο δωρεάν ςχολείο που κα καλφπτει ολόπλευρα τισ ανάγκεσ των μακθτϊν μασ. 

Ζνα από τα βαςικά αιτιματα του υλλόγου μασ είναι οι μόνιμοι μαηικοί διοριςμοί, θ μόνιμθ και 

ςτακερι εργαςία για όλουσ, αίτθμα που αφορά άμεςα κάκε αναπλθρωτι και αναπλθρϊτρια. Επίςθσ, ο 

φλλογοσ αποτελεί τθ ςυλλογικι μασ ζκφραςθ, το όργανο που υπεραςπίηει κάκε ςυνάδελφο από 

αυκαιρεςίεσ τθσ διοίκθςθσ. Για κάκε ηιτθμα που ςασ απαςχολεί, μπορείσ να επικοινωνείσ με τα μζλθ 

του Δ.. του υλλόγου ι να κζτεισ ςυγκεκριμζνα κζματα ςτθ Γ.. μασ. Σαυτόχρονα, να ςθμειϊςουμε ότι 

όλα τα κατοχυρωμζνα δικαιϊματα, ςτον ίδιο μιςκό, ςτισ ίδιεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ κ.λπ. οφείλονται 

ςτθν φπαρξθ των ςυλλογικϊν φορζων διεκδίκθςθσ. Διαφορετικά κα κατιςχφςει θ ηοφγκλα των 

ατομικϊν ςυμβάςεων που ο κακζνασ και θ κακεμιά κα παίρνει άλλο μιςκό, κα δουλεφει άλλα ωράρια 

κ.λπ. 

Τι είναι ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων 

Όλοι οι ςυνάδελφοι ςυμμετζχουν ιςότιμα ςτο ςφλλογο διδαςκόντων με οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ 

(μόνιμοι, αναπλθρωτζσ, ωρομίςκιοι, κ.λπ.). Ο φλλογοσ διδαςκόντων ζχει απαρτία και οι αποφάςεισ 

του είναι ζγκυρεσ όταν τα παρόντα μζλθ είναι περιςςότερα από τα απόντα. 

Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ηθτιματα που προκφπτουν ςτο ςχολείο ο φλλογοσ 

Διδαςκόντων οφείλει να ςυνεδριάηει και να τοποκετείται δθμόςια γι’ αυτά.  Όλεσ οι ςυνεδριάςεισ των 

ςυλλόγων διδαςκόντων πραγματοποιοφνται εκτόσ διδακτικοφ και εντόσ εργαςιακοφ ωραρίου, όπωσ 

προβλζπεται από τθν παρ. 3 του άρκρου 15 του ΠΔ 79/2017. 

Διδακτικό και εργαςιακό ωράριο 

Σο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν είναι απαραβίαςτο και κακορίηεται από το Ν. 2517/97 (24 

ϊρεσ για όςουσ ζχουν ωσ 10 χρόνια υπθρεςίασ, 23 ϊρεσ από 10 -15 χρόνια, 22 ϊρεσ από 15-20 χρόνια 

και 21 ϊρεσ από 20 και πάνω) με τθν παρατιρθςθ των ολιγοκζςιων ςχολείων/νθπιαγωγείων. Αυτό 

οδιγθςε ϊςτε το ωράριο των νθπιαγωγϊν να είμαι μεγαλφτερο, και ςτθν ουςία χωρίσ μείωςθ ανάλογα 

με τα χρόνια υπθρεςίασ. Ο Ν. 1566/85 κάνει ςαφι διάκριςθ μεταξφ εργαςιακοφ και διδακτικοφ 

ωραρίου, ορίηοντασ με ςαφινεια ότι οποιαδιποτε απαςχόλθςθ ςτθν τάξθ εντάςςεται ςε διδακτικό 



ωράριο. Κατά ςυνζπεια ςε καμία περίπτωςθ δεν ευςτακεί ότι μπορεί ςυνάδελφοσ να «απαςχολιςει» 

παιδιά ςτθν τάξθ ςτα πλαίςια του εργαςιακοφ του ωραρίου. 

Μετά τθ λιξθ του διδακτικοφ ςου ωραρίου μπορείσ να αποχωρείσ από το ςχολείο εκτόσ εάν ςου ζχει 

ανατεκεί από το ςφλλογο διδαςκόντων άλλο ςυγκεκριμζνο ζργο (εκπαιδευτικοφ/παιδαγωγικοφ-

πολιτιςτικοφ χαρακτιρα) ι υπάρχει ςυνεδρίαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων. ε καμία περίπτωςθ θ 

πρόςφατθ διάταξθ του άρκρου 245 του ν. 4512/2018, δεν κεςπίηει υποχρζωςθ παραμονισ ςτο ςχολείο 

των εκπαιδευτικϊν για τον πζραν του διδακτικοφ ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν θ παραμονι 

ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνα κακικοντα που ζχουν ανατεκεί ςτουσ εκπαιδευτικοφσ από τα αρμόδια 

ςυλλογικά όργανα και ςε κάκε περίπτωςθ όχι πζραν των 6 ωρϊν θμερθςίωσ και των 30 ωρϊν 

εβδομαδιαίωσ. 

Εφθμερία αναπλθρωτϊν μειωμζνου ωραρίου και εκπαιδευτικϊν παράλλθλθσ ςτιριξθσ 

Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί μειωμζνου ωραρίου προςλαμβάνονται για ςυγκεκριμζνο, μειωμζνο, 

αρικμό ωρϊν. Ωσ εκ τοφτου θ ανάκεςθ εφθμερίασ θ οποία γίνεται για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 

πλιρουσ ωραρίου δεν προκφπτει από κάποια διάταξθ και γι’ αυτοφσ (το ίδιο ςυνζβαινε και με τουσ 

ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ) και καλοφμε τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να μθν τουσ ανακζτουν 

εφθμερία. 

ε ό, τι αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ που προςλαμβάνονται για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ μακθτϊν, τα 

κακικοντά τουσ ορίηονται από τθν Τ.Α. με ΦΕΚ 449/3-4-2007 όπου αναφζρεται ότι «Τλοποιοφν το 

εξατομικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μζςα και ζξω από τθν τάξθ και είναι ςυνολικά υπεφκυνοι για 

όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ ηωισ (διαλείμματα, επιςκζψεισ, εκδθλϊςεισ κ.λπ.) ςτισ οποίεσ 

ςυμμετζχει ο μακθτισ.» Είναι ςαφζσ ότι δεν προκφπτει θ ανάκεςθ εφθμερίασ ςε αυτοφσ, κάτι που, αν 

ςυμβεί, παρακωλφει τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

Δικαιοφμαι άδεια; 

Ωσ αναπλθρωτισ/τρια εκπαιδευτικόσ δικαιοφςαι τισ παρακάτω άδειεσ: 

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ 

τισ προςωρινζσ αναπλθρϊτριεσ εκπαιδευτικοφσ χορθγείται άδεια μθτρότθτασ 22 εβδομάδεσ. Από το 

διάςτθμα αυτό, 8 εβδομάδεσ κα χορθγοφνται υποχρεωτικά πριν από τθν πικανι θμερομθνία του 

τοκετοφ (άδεια τοκετοφ) και οι υπόλοιποι 3,5 μινεσ μετά τον τοκετό (άδεια λοχείασ). Τπόψθ ότι οι 3,5 

μινεσ άδεια λοχείασ-ανατροφισ κερδικθκε πρόςφατα – μόλισ τον Φεβρουάριο του 2019 – μετά τισ 

πολυιμερεσ κινθτοποιιςεισ μασ. ε κάκε περίπτωςθ αίτθμα αιχμισ των ςωματείων και του 

εκπαιδευτικοφ κινιματοσ παραμζνει θ πλιρθσ προςταςία τθσ κφθςθσ και τθσ μθτρότθτασ, όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ των μονίμων ςυναδζλφων, με εννεάμθνθ άδεια ανατροφισ για όλουσ τουσ γονείσ 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ με πλιρεισ αποδοχζσ, καταβολι ενςιμων και αναγνϊριςθ τθσ 

προχπθρεςίασ. Εναντιωνόμαςτε επίςθσ  ςτθν πρόςφατθ κατάπτυςτθ κυβερνθτικι εγκφκλιο που ςτερεί 

τθν άδεια ανατροφισ ςε νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

ΑΝΑΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ςε περίπτωςθ αςκενείασ τουσ, δικαιοφνται τισ αποδοχζσ των εργαςίμων 

θμερϊν ενόσ 15 θμζρου αν ζχουν υπθρεςία ςτον ίδιο εργοδότθ άνω των 10 θμερϊν και κάτω του ζτουσ 

ι τισ αποδοχζσ των εργαςίμων θμερϊν ενόσ μθνόσ αν ζχουν υπθρεςία ςτον ίδιο εργοδότθ άνω του 

ζτουσ. (Αρ.657 Α.Κ.). 

Αναρρωτικι άδεια με γνωμάτευςθ γιατροφ ιδιϊτθ δεν χορθγείται. 



Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί εφόςον χρειάηονται αναρρωτικι άδεια πρζπει να απευκφνονται ςτο 

Ι.Κ.Α. και δεν μποροφν να παραπζμπονται ςτισ κατά τόπουσ υγειονομικζσ επιτροπζσ, οι οποίεσ ζχουν 

αρμοδιότθτα μόνο για τουσ μόνιμουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ.  

ΑΡΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΛΗΩΤΩΝ 

Για τισ τρεισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ άδειασ καταβάλλεται από το δθμόςιο το μιςό των αποδοχϊν που 

δικαιοφται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιοφται τίποτε. 

Για το διάςτθμα από τθν 4θ μζχρι τθν 15θ θμζρα παίρνει αποδοχζσ 12 θμερϊν αφαιροφμενθσ τθσ 

επιδότθςθσ του ΙΚΑ που αναλογεί ςτο διάςτθμα αυτό. 

Για το διάςτθμα από τθν 16θ θμζρα και μετά, μόνο τθν επιδότθςθ του ΙΚΑ. 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

τουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ μπορεί να χορθγθκεί κανονικι άδεια απουςίασ με αποδοχζσ για 

επτά (7) το πολφ εργάςιμεσ θμζρεσ κατ’ ζτοσ για λόγουσ εξαιρετικισ ανάγκθσ. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

• Ειδική άδεια γάμου. Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί, ζχουν δικαίωμα άδειασ με αποδοχζσ πζντε (5) 

εργάςιμων θμερϊν ςε περίπτωςθ γάμου. Θ άδεια αυτι χορθγείται αμζςωσ πριν ι αμζςωσ μετά τθν 

τζλεςθ του γάμου και όχι άλλθ χρονικι περίοδο. 

Αίτθςθ για ειδικι άδεια απουςίασ 

Αίτθςθ για ειδικι άδεια απουςίασ ΕΠΑ 

• Ειδική άδεια λόγω θανάτου ςυγγενικοφ προςώπου Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ζχουν δικαίωμα 

απουςίασ με αποδοχζσ δφο εργάςιμων (2) θμερϊν ςε περίπτωςθ κανάτου ςυγγενϊν αϋβακμοφ  

• Ειδική άδεια άςκηςησ εκλογικοφ δικαιώματοσ Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί δικαιοφνται ειδικι 

άδεια με αποδοχζσ μιασ (1) ζωσ τριϊν (3) θμερϊν, κατά περίπτωςθ, για τθν άςκθςθ του εκλογικοφ τουσ 

δικαιϊματοσ, όπωσ κάκε φορά ορίηεται από το ΤΠ.Ε. πριν από τθ διενζργεια των εκλογϊν.  

• Ειδική άδεια δίκησ: Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί δικαιοφνται άδεια για τθ ςυμμετοχι ςε δίκθ 

ενϊπιον οποιουδιποτε Δικαςτθρίου (άρκρα 657 και 658 του Αςτικοφ Κϊδικα). 

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που ζχουν τζκνα ςτθν Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, 

δικαιοφνται να απουςιάηουν από τθν εργαςία τουσ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ τεςςάρων (4) εργάςιμων 

θμερϊν, για να επιςκζπτονται το ςχολείο των παιδιϊν τουσ, με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ςχολικισ τουσ επίδοςθσ (άρκρο 9 του Ν1483/1984 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 6 του Π.Δ/τοσ 

193/1988). Θ άδεια αυτι είναι με αποδοχζσ και χορθγείται ςτον ζνα από τουσ δφο γονείσ. Αν και οι δφο 

γονείσ είναι δικαιοφχοι, αποφαςίηουν με κοινι ςυμφωνία και υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν υπθρεςία τουσ, 

κάκε φορά, ποιοσ από τουσ δφο κα κάνει χριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ και για πόςο χρονικό 

διάςτθμα, που πάντωσ θ ςυνολικι διάρκειά τθσ δεν μπορεί να υπερβεί ςε διάρκεια τισ τζςςερισ (4) 

θμζρεσ και για τουσ δφο γονείσ. 

Υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ 

Ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν ανάκεςθ υπερωριϊν (ςε εκπαιδευτικοφσ του ίδιου ςχολείου) είναι ο 

φλλογοσ Διδαςκόντων. ε άλλθ περίπτωςθ μόνο με ςφμφωνθ γνϊμθ του ΠΤΠΕ μποροφν να 

ανατεκοφν υπερωρίεσ εγγράφωσ και οριηόμενεσ ςυγκεκριμζνα. 



Ο φλλογόσ μασ, όπωσ και το Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε., είναι αντίκετοσ με τθν ανάκεςθ υποχρεωτικϊν υπερωριϊν 

και καλεί τουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων να μθν ανακζτουν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ ςε ςυναδζλφουσ. 

Καλοφμε, επίςθσ, και τουσ αιρετοφσ των ΠΤΠΕ να μθ ςυνθγοροφν, ςε καμιά περίπτωςθ, ςε ανάκεςθ 

υποχρεωτικϊν υπερωριϊν. Δεν πρζπει να αποδεχτείσ τθν ανάκεςθ υπερωρίασ όταν χιλιάδεσ 

ςυνάδελφοί ςου παραμζνουν άνεργοι. 

Σε κάκε περίπτωςθ αυκαίρετθσ ι παράτυπθσ εντολισ Ρροϊςταμζνου, Δ/ντι Εκπαίδευςθσ, Συντονιςτι 

Συντονίςτριασ ι Διευκυντι/Διευκφντριασ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΓΓΑΦΩΣ  ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΥΡΟΧΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ. 

 

ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΙΣΜΟΥΣ   

ΚΑΙ ΔΙΟΙΣΜΟ-ΜΟΝΙΜΟΡΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΡΛΗΩΤΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΝΗΡΙΑΓΩΓΩΝ, 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΡΟΓΑΨΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ 
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ΑΡΟΦΑΣΗ ΓΣ 26/11/2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΓΑΣΙΑ 

 

Α. Για προςοντολόγιο και διοριςμοφσ 

 
-Κατάργθςθ του νόμου 4589/2019 που περιλαμβάνει το νζο ςφςτθμα προςλιψεων 
-Μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν για τθν κάλυψθ όλων των αναγκϊν. Άμεςοσ 
διοριςμόσ/Μονιμοποίθςθ ΤΩΑ ΟΛΩΝ των αναπλθρωτϊν που ζχουν ζςτω και μία ςφμβαςθ 
αποκλειςτικά με βάςθ το πτυχίο και τθν προχπθρεςία. 
-Πχι ςτον διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ 
-Υπεραςπιηόμαςτε τα δικαιϊματα που απορρζουν από το πτυχίο και τθν προχπθρεςία 
Σο εκπαιδευτικό κίνθμα βρίςκετε ςτθν πρϊτθ γραμμι του αγϊνα για τθν υπεράςπιςθ του δικαιϊματοσ ςτθ 
ςτακερι και μόνιμθ εργαςία όχι μόνο για τον εκπαιδευτικό αλλά και για όλο τον λαό. Τπεραςπίηεται το 
δθμόςιο δωρεάν ςχολείο για όλουσ. 
Θ ψιφιςθ του νόμου Γαβρόγλου τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ (4589/2019) με το νζο ςφςτθμα προςλιψεων, που 
οδθγεί ςε απολφςεισ και οι μθδενικοί διοριςμοί που ςυνεχίηει θ Κεραμζωσ και θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ δεν μασ 
ςταματά. Ο αγϊνασ μασ ενάντια ςτο προςοντολόγιο, για μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ/μονιμοποίθςθ 
όλων των αναπλθρωτϊν με βάςθ πτυχίο-προχπθρεςία, παραμζνει ανυποχϊρθτοσ!  
Η ανακοίνωςθ και θ ανάγνωςθ των προςωρινϊν πινάκων τθσ ειδικισ αγωγισ ζρχεται να επιςφραγίςει 
μπροςτά ςτα μάτια όλων των ςυναδζλφων τθ ςκλθρι «κανονικότθτα» που ευαγγελίηονται κυβερνιςεισ, 
Τπουργοί, κεφάλαιο, ΕΒ, ΙΟΒΕ, ΟΟΑ, ΕΕ και όλθ θ νζο-φιλελεφκερθ κουςτωδία των δελτίων.  
Οι ανακατατάξεισ του πίνακα (γεμάτοι και από λάκθ που για να «διορκωκοφν» απαιτείται υποβολι 
ζνςταςθσ ςυνοδευόμενθ από παράβολο αξίασ είκοςι ευρϊ) είναι πολφ μεγάλεσ και οι πρϊτεσ απορρίψεισ 
– απολφςεισ είναι πλζον γεγονόσ κακϊσ τουσ πίνακεσ ςυνοδεφουν και οι «απορριπτζοι». 
υνάδελφοι ζχουν πζςει από 500 μζχρι και 2.000 κζςεισ! Θ πιο ςκλθρι αξιολόγθςθ εμφανίηεται με τθ 
μορφι αυτϊν των πινάκων και βάηει τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςυγκρίνονται, να αναμετριοφνται και να 
ανταγωνίηονται ο ζνασ τον άλλον για μια κζςθ… αναπλιρωςθσ! Αν δεν ανατραπεί, οι πίνακεσ αυτοί κα 
ςθμαδζψουν τθν επόμενθ εποχι αναπλιρωςθσ που κα γίνεται με αυτό το βάρβαρο τρόπο: ο κάκε ζνασ κα 
πρζπει να τρζχει να πάρει με το αηθμίωτο όςα περιςςότερα χαρτιά μπορεί, που ποτζ δεν κα φτάνουν και 
να αναμετρθκεί με τουσ άλλουσ για μια κζςθ επιςφάλειασ που δεν κα ξζρει αν κα τθν ζχει τθν επόμενθ 
χρονιά!  
Αρνοφμαςτε να μετριςουμε τισ ηωζσ μασ με ακαδθμαϊκά κριτιρια ταξικοφ χαρακτιρα, αρνοφμαςτε τθν 
απαξίωςθ των πτυχίων και τθσ προχπθρεςίασ μασ. Αρνοφμαςτε να ςτραφοφμε ςτον ανταγωνιςμό, τθν 
ανκρωποφαγία και να αποδεχτοφμε τον ΟΑΕΔ ωσ μελλοντικό εργοδότθ μασ! Όπωσ ςυλλογικά 
αγωνιςτικαμε όλο το προθγοφμενο διάςτθμα, μαηί με χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ μασ, ςυλλογικά κα 
ςυνεχίςουμε να διεκδικοφμε το δικαίωμα ςτθ ςτακερι και μόνιμθ εργαςία, κα ςυνεχίςουμε να 
αγωνιηόμαςτε για ζνα δθμόςιο δωρεάν ςχολείο που κα υπθρετεί τισ ανάγκεσ όλων των παιδιϊν. 

 Θ Κεραμζωσ και θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ ψάχνει να προςκζςει μια ακόμα αξιολογικι κριςάρα. Ο 
διαγωνιςμόσ του ΑΕΠ καταργεί το αυτονόθτο επαγγελματικό προςόν που παρζχει το πτυχίο μια και το 
αποτζλεςμα τθσ κατάταξθσ ςτισ εξετάςεισ του ΑΕΠ είναι αυτό που κακορίηει αν δικαιοφται ο 
εκπαιδευτικόσ να είναι ςτουσ πίνακεσ προςλιψεων αναπλθρωτϊν και μονίμων. Σο προςοντολόγιο και ο 
διαγωνιςμόσ του ΑΕΠ επιδιϊκουν να αναιρζςουν τθν πεποίκθςθ του αναπλθρωτι και του πτυχιοφχου ότι 
τουσ αναλογεί μια κζςθ εργαςίασ ςτθν εκπαίδευςθ και να διαμορφωκεί μια νζα ςυλλογικι ςυνείδθςθ 
υποψθφίου, που δεν κα κεωρεί ότι "δικαιοφται" οποιαδιποτε πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ παρά μόνο υπό 
τθν προχπόκεςθ ςυγκζντρωςθσ προςόντων και επιτυχίασ ςε διαγωνιςμοφσ με ατομικι ευκφνθ. Γι’ αυτό 
είμαςτε ενάντια και ςτον διαγωνιςμό του ΑΕΠ. 
Απαιτοφμε: 
-Κατάργθςθ του νόμου 4589/2019 που περιλαμβάνει το νζο ςφςτθμα προςλιψεων 
-Μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν για τθν κάλυψθ όλων των αναγκϊν. Άμεςοσ 
διοριςμόσ/Μονιμοποίθςθ ΟΛΩΝ των αναπλθρωτϊν που ζχουν ζςτω και μία ςφμβαςθ ΣΩΡΑ αποκλειςτικά 
με βάςθ το πτυχίο και τθν προχπθρεςία. Όχι ςτον διαγωνιςμό του ΑΕ 
-Να προςμετρθκεί όλθ θ προχπθρεςία όλων των ετϊν που δεν ζχει προςμετρθκεί.  



-Πχι ςτον διαγωνιςμό του ΑΣΕΡ 
-Υπεραςπιηόμαςτε τα δικαιϊματα που απορρζουν από το πτυχίο και τθν προχπθρεςία 
-Κατάργθςθ του ν.3848/2010 (Διαμαντοποφλου) και του ν.4186/2013 (Αρβανιτόπουλου). 
-Πλιρθ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα–προςταςία τθσ μθτρότθτασ.  
-Σο εκπαιδευτικό μνθμόνιο να μθν εφαρμοςτεί, όχι ςτθν αφξθςθ ωραρίου και ςτισ περικοπζσ. 

-Μείωςθ αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα, καμία ςυγχϊνευςθ/κατάργθςθ, μείωςθ του ορίου 

ςυνταξιοδότθςθσ. 

-Δθμιουργία οργανικϊν κζςεων για κάκε υπάρχουςα ειδικότθτα. Κάλυψθ ΟΛΩΝ των κενϊν με διοριςμοφσ 

Επιβεβαιϊνουμε όλεσ τισ μζχρι ςιμερα αποφάςεισ μασ ςχετικά με τουσ διοριςμοφσ, τον τρόπο πρόςλθψθσ, τα 

δικαιϊματα των αναπλθρωτϊν! 

Καλοφμε το ΔΣ τθσ ΔΟΕ να αγωνιςτεί για αυτά τα αιτιματα και να τοποκετθκεί κακαρά. το διεκδικθτικό 
πλαίςιο ςχετικά με το προςοντολόγιο (ν.4589/19) ςτθν 88θ Γ αντιπροςϊπων ψθφίςτθκε τελικά θ 
διατφπωςθ «κατάργθςθ του ν.4589/19 – όχι ςτθν επαναφορά του ν.3848 – μαηικοί διοριςμοί 
εκπαιδευτικϊν με βάςθ τισ ψθφιςμζνεσ κζςεισ του κλάδου». Αλλά οι ψθφιςμζνεσ κζςεισ από τισ Γ 
αντιπροςϊπων και όχι από Γ υλλόγων, είναι «μαηικοί μόνιμοι διοριςμοί με βάςθ το πτυχίο και κυρίαρχο 
κριτιριο τθν προχπθρεςία». Διαφωνοφμε κάκετα με αυτό γιατί κζτει ωσ κυρίαρχο κριτιριο τθν 
προχπθρεςία και όχι ωσ μοναδικό. Με τον τρόπο αυτό αφινει περικϊρια ςτθν κάκε φορά πλειοψθφία του 
ΔΣ τθσ ΔΟΕ να διαπραγματευτεί νζα προςόντα και νζα μοριοδότθςι  τουσ, τθν αποδοχι με άλλα λόγια 
ενόσ καλφτερου προςοντολογίου, με κυρίαρχο μεταξφ άλλων προςόντων και κριτθρίων και τθν 
προχπθρεςία! Αυτόσ είναι ο μόνοσ λόγοσ που κατά τθ διαβοφλευςθ για τθν τελικι διατφπωςθ αρνικθκε 
θ πλειοψθφία του ΔΣ τθσ ΔΟΕ να προςτεκεί θ φράςθ «αποκλειςτικά με βάςθ το πτυχίο και όλθ τθν 
προχπθρεςία»! Ιδιαίτερα αρνθτικό είναι ότι αρνικθκαν να υπεραςπίςουν τα χρόνια δουλειάσ χιλιάδων 
αναπλθρωτϊν γι' αυτό αρνικθκαν να μπει ωσ άμεςθ απαίτθςθ τθσ ΔΟΕ ο άμεςοσ 
διοριςμόσ/μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν με πτυχίο-προχπθρεςία! Γιατί κεωροφν ότι δεν 
χρειάηεται να διοριςτοφν όλοι όςοι δουλεφουν ςιμερα ωσ αναπλθρωτζσ. 
Θεωροφμε, ακόμα πιο ζντονα μετά τθ δθμοςίευςθ των προςωρινϊν πινάκων ότι οποιαδιποτε υποχϊρθςθ από 
το αίτθμα τθσ κατάργθςθσ, οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ που αφινει άκικτθ τθ βαςικι λογικι του νόμου, που 
οδθγεί ςε απολφςεισ, αποτελεί χτφπθμα κάτω από τθ μζςθ ςε ζνα μεγαλειϊδεσ κίνθμα που μετά από 10 χρόνια 
αδιοριςτίασ, διεκδίκθςε το αυτονόθτο:  
Μαηικοί διοριςμοί εκπαιδευτικϊν/Μονιμοποίθςθ τϊρα όλων των αναπλθρωτϊν με πτυχίο και 
προχπθρεςία! 
Το πτυχίο κατοχυρϊνει εργαςιακά δικαιϊματα! Δεν δεχόμαςτε πιςτοποιθτικά παιδαγωγικισ-διδακτικισ 
επάρκειασ και ζξτρα προχποκζςεισ- κριτιρια - μοριoδότθςθ που απαξιϊνουν το πτυχίο μασ, οδθγϊντασ ςε 
ζνα ατελείωτο δαπανθρό κυνιγι προςόντων, ςτρζφοντασ τον ζναν εκπαιδευτικό ενάντια ςτον άλλον. Ενιαία 
πτυχία με ενιαία επαγγελματικά δικαιϊματα!  
Η προχπθρεςία κατοχυρϊνει το αναφαίρετο δικαίωμα ςτθ μόνιμθ και ςτακερι εργαςία: Δεν τθ βάηουμε 
ςε καμία διαπραγμάτευςθ. Οι ελαςτικά εργαηόμενοι ζχουν οργϊςει τθν Ελλάδα, καλφπτοντασ πάγιεσ και 
διαρκείσ ανάγκεσ του δθμοςίου ςχολείου. Καμία απαξίωςι τθσ προχπθρεςίασ και κανζνα ταβάνι ςε αυτι. 
Δε χωράμε ςε λίςτεσ με μόρια και κριτιρια που αποδζχονται τθν ανεργία κάποιων ζναντι άλλων, δε κα 
μοιράςουμε τθν πίτα που μασ δίνουν, κα τθν μεγαλϊςουμε ςτθ βάςθ των αναγκϊν του δθμόςιου ςχολείου 
και των μακθτϊν μασ, παλεφοντασ για μαηικοφσ διοριςμοφσ και μονιμοποίθςθ όλων των αναπλθρωτϊν ςε 
ζνα ςχολείο που κα χωρά όλθ τθ μόρφωςθ, όλα τα παιδιά και όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
Ταυτόχρονα, 
Απαιτοφμε να ςυμπεριλθφκοφν όλοι όςοι ζχουν κάνει αίτθςθ, κακϊσ για να κάνουν αίτθςθ ςθμαίνει ότι 
ζχουν λάβει αρικμό παραβόλου. Σο Τπουργείο και θ Κυβζρνθςθ οφείλει να λφςει το ηιτθμα πολιτικά 
ςυμπεριλαμβάνοντασ όλεσ τισ αιτιςεισ, χωρίσ περαιτζρω αγχωτικζσ, τεχνικζσ και κοςτοβόρεσ διαδικαςίεσ 
για τουσ ςυναδζλφουσ. ε αυτά τα πλαίςια να γίνουν όλεσ οι τυπικζσ ενζργειεσ (ενςτάςεισ κ.λπ.) που όμωσ 
κα γίνουν κακολικά αποδεκτζσ για όλουσ όςουσ ζχουν λάβει αρικμό παραβόλου. 
Αποφαςίηουμε: 
-Συμμετζχουμε ςτο Συντονιςτικό Αναπλθρωτϊν/Αδιορίςτων εκπαιδευτικϊν 
-Συμμετζχουμε ςτο Συντονιςμό των εκπαιδευτικϊν Σωματείων που προωκεί τισ παραπάνω κζςεισ και 
λειτουργεί ςε ιςότιμθ βάςθ ανάμεςα ςτα πρωτοβάκμια ςωματεία, καταγράφοντασ όλεσ τισ απόψεισ ςε 
ζνα κοινό δελτίο τφπου 



Λειτουργοφμε Επιτροπι Αγϊνα Αναπλθρωτϊν 
Καλοφμε το Δ τθσ ΔΟΕ να καταγράψει ςτισ ανακοινϊςεισ τθσ ομοςπονδίασ κατάργθςθ του νόμου του 
προςοντολογίου και διοριςμοφσ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ με βάςθ πτυχίο-προχπθρεςία! Μασ βρίςκει αντίκετουσ θ 
απόφαςθ τθσ 87θσ Γ αντιπροςϊπων που χρθςιμοποιεί τθ λζξθ «κυρίαρχο κριτιριο διοριςμοφ», υπονοϊντασ ότι 
μπορεί να υπάρχουν κι άλλα κριτιρια εκτόσ του πτυχίου και τθσ προχπθρεςίασ, δθλαδι προςόντα! 
Δθλϊνουμε ότι δεν κα γίνουμε δεν κα επιτρζψουμε να χρθςιμοποιθκοφν οι διοριςμοί ωσ «δοφρειοσ 
ίπποσ» για τθν επζλαςθ όλθσ τθσ νζο-ςυντθρθτικισ εργαλειοκικθσ και των νζο-φιλελεφκερων 
ιδεολογθμάτων του κυνθγιοφ προςόντων και τθσ επιςφάλειασ ςε κακεςτϊσ εργαςιακοφ μεςαίωνα, αλλά 
να κερδθκοφν και να επιβλθκοφν από εμάσ για εμάσ, για τα κοινά – ςυλλογικά εργαςιακά μασ 
δικαιϊματα. Ενάντια ςτθ διάλυςθ του δθμοςίου ςχολείου (βλ. αποκζντρωςθ, αυτονομία, υπο-
χρθματοδότθςθ κλπ.), ςτθ μονιμοποίθςθσ τθσ ελαςτικισ εργαςίασ (5ετείσ ςυμβάςεισ, αξιολόγθςθ/ 
απολφςεισ), ςτθν αφαίρεςθ κάκε ζννοιασ ςυλλογικϊν και κλαδικϊν εργαςιακϊν δικαιωμάτων που 
μετακζτει τθν ευκφνθ τθσ ανεργίασ ςτθν ατομικι πορεία του κακενόσ (π.χ. διευκυντζσ μάνατηερ που κα 
προςλαμβάνουν εκπ/κοφσ) και διεκδικιςεων που απορρζουν πρϊτιςτα από το πτυχίο (π.χ. ΠΠΔΕ), να 
υπεραςπιςτοφμε τον κοινό μασ τόπο: Τα χρόνια επιςτθμονικισ, παιδαγωγικισ, διδακτικισ και 
επαγγελματικισ μασ (ςυν)φπαρξθσ και ςτιριξθσ του δθμοςίου ςχολείου (= Ρτυχίο & προχπθρεςία). 
Δθλϊνουμε κακαρά! 
Αυτόσ ο νόμοσ κα ςαρωκεί από πανεκπαιδευτικοφσ κι εργατικοφσ αγϊνεσ ανατροπισ! 
 

Β. ΡΛΗΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι απαράδεκτεσ ςυνκικεσ εργαςίασ των ελαςτικά εργαηόμενων γονζων ςυνεχίηονται! 
Να ςτιςουμε δίχτυ προςταςίασ απζναντι ςτθν εργοδοτικι τρομοκρατία και αςυδοςία! 

Οι ελαςτικά εργαηόμενοι γονείσ και οι ζγκυεσ γυναίκεσ ςτον δθμόςιο και ςτον ιδιωτικό τομζα ζρχονται 
κακθμερινά αντιμζτωποι/εσ με πιζςεισ, εκβιαςμοφσ και οικονομικζσ δυςκολίεσ. Θ εργοδοτικι τρομοκρατία 
που εξαςκείται από εργοδότεσ, είτε του ιδιωτικοφ είτε του δθμόςιου τομζα, όπωσ το υπουργείο παιδείασ, 
είναι εξουκενωτικι για τουσ ελαςτικά εργαηόμενουσ γονείσ. 
Μετά και από τθν πίεςθ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ τον προθγοφμενο Μάρτθ, δόκθκε με νόμο μόνο ςτισ 
αναπλθρϊτριεσ μθτζρεσ, και όχι ςτουσ αναπλθρωτζσ πατζρεσ, επιπλζον άδεια ανατροφισ 3.5 μθνϊν. Οι 
ελάχιςτοι αυτοί μινεσ ςυνοδεφονται από όρουσ: κα πρζπει να ξεκινιςουν να μετράνε ςαν 
άδεια ακριβϊσ μετά τθν άδεια κφθςθσ και να είναι μζςα ςτο διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ τθσ 
αναπλθρϊτριασ, δθλαδι δεν μετατίκενται και δεν ζχουν αναδρομικι ιςχφ. Μια γυναίκα που γεννάει ςτο 
τζλοσ τθσ ςφμβαςισ τθσ (π.χ. Μάιο) κα πάρει ελάχιςτεσ μζρεσ ςτθν ουςία από τθν άδεια και ακόμα 
χειρότερα αν γεννιςει μζςα ςτο καλοκαίρι δεν τθν δικαιοφται καν, πράγμα που μειϊνει κατά πολφ το 
ποςοςτό των αναπλθρωτριϊν που μποροφν να τθ λάβουν. 
Οι αναπλθρωτζσ που ςτθν ουςία καλφπτουν πάγια και διαρκι κενά βιϊνουν τθν αδικία και τθν απαξίωςθ 
των δικαιωμάτων τουσ ωσ εργαηόμενοι κακϊσ δεν μποροφν να γεννιςουν, να φροντίςουν τα παιδιά τουσ 
όταν είναι άρρωςτα ι να αρρωςτιςουν οι ίδιοι και να πάρουν αναρρωτικι ι κανονικι άδεια αφοφ 
εξακλιϊνονται οικονομικά, είτε χάνοντασ το επίδομα ανεργίασ, είτε το επίδομα μθ λθφκείςθσ αδείασ, που 
είναι πολφ ςθμαντικά μιασ και δεν παίρνουν αποηθμίωςθ απόλυςθσ. Με τθν άδεια άνευ αποδοχϊν 
ςτεροφνται ζνςθμα και μόρια χάνοντασ ζτςι κζςεισ ςτουσ πίνακεσ των αναπλθρωτϊν με αποτζλεςμα να 
κακυςτερεί θ πρόςλθψι τουσ τθν επόμενθ χρονιά. 
Θ ίδια κατάςταςθ ιςχφει και ςτον υπόλοιπο δθμόςιο τομζα ςτουσ ςυμβαςιοφχουσ εργαηόμενουσ/εσ.  
Οι ελαςτικά εργαηόμενοι ακοφν απαράδεκτεσ δικαιολογίεσ για τθν μθ χοριγθςθ τθσ άδειασ τουσ, βιϊνουν 
τθν κωλυςιεργία και τθν κακυςτζρθςθ τθσ χοριγθςθσ τθσ, ενϊ ενκαρρφνονται να παραιτθκοφν ι ακόμα δεν 
ανανεϊνεται θ ςφμβαςι τουσ. Σζλοσ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ δεν ακολουκείται θ πρόβλεψθ που προςτατεφει 
μια ζγκυο από τισ επικίνδυνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Όλο αυτό αποτελεί μια κατεφκυνςθ πραγματικισ 
τιμωρίασ τθσ μθτρότθτασ και ςτζρθςθσ των δικαιωμάτων για μια ηωι με αξιοπρζπεια. 
τον ιδιωτικό τομζα τα πράγματα είναι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ακόμα πιο δφςκολα για τουσ ελαςτικά 
εργαηόμενουσ γονείσ. Αν μείνεισ ζγκυοσ μπορεί και να απολυκείσ! Οι νζεσ μθτζρεσ και πατζρεσ ςτον 
ιδιωτικό τομζα που δουλεφουν με μπλοκάκι (Δελτίο Παροχισ Τπθρεςιϊν) δεν ζχουν κανζνα δικαίωμα ςτθ 
μθτρότθτα-πατρότθτα και δεν δικαιοφνται καμία άδεια! Οι νζοι γονείσ ςτεροφνται τα εργαςιακά τουσ 



δικαιϊματα, ςτθν ευχζρεια του κάκε αφεντικοφ, που ςυνικωσ αρκείται ςτο μικρό επίδομα των 200€ για 4 
μινεσ! 
Όλα αυτά δείχνουν τθν απαράδεκτθ ςτάςθ που ςυνεχίηουν να κρατοφν οι εργοδότεσ, τα υπουργεία και οι 
θγεςίεσ τουσ απζναντι ςτουσ ελαςτικά εργαηόμενουσ γονείσ, ςτερϊντασ τουσ το αναφαίρετο δικαίωμά τουσ 
ςε προςτατευόμενθ κφθςθ, λοχεία αλλά και ανατροφι των παιδιϊν τουσ. Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί, 
οι ελαςτικά εργαηόμενοι με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου ςτον ιδιωτικό τομζα, αλλά και άλλοι επιςφαλϊσ 
εργαηόμενοι όπωσ οι επικουρικοί γιατροί ςτα νοςοκομεία ι οι εργαηόμενοι ςτα κοινωφελι προγράμματα 
του ΟΑΕΔ, κρατοφνται όμθροι τθσ «ελαςτικισ» ςχζςθσ εργαςίασ που διαιωνίηουν τα υπουργεία και οι 
εκάςτοτε θγεςίεσ τουσ ακολουκϊντασ πιςτά τισ επιταγζσ τθσ ΕΕ και του ΟΟΑ. τθν ΕΕ μάλιςτα ζχει 
κεςπιςτεί θ απόλυςθ των εγκφων γυναικϊν. Είναι ζκδθλθ λοιπόν θ πολιτικι κατεφκυνςθ ότι οι εργαηόμενεσ 
γυναίκεσ κα ανακυκλϊνονται και κα χρθςιμοποιοφνται μόνο όςο είναι παραγωγικζσ. 

Θ ςφμβαςθ εργαςίασ δεν μπορεί να ορίηει τον οικογενειακό προγραμματιςμό των εργαηομζνων! 
τθν ατελείωτθ λίςτα με δικαιϊματα που ςτεροφνται οι επιςφαλϊσ και ελαςτικά εργαηόμενοι, όπωσ άδειεσ 
επαπειλοφμενθσ κφθςθσ, άδειεσ αςκζνειασ τζκνου, ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα κ.ά. εμείσ οφείλουμε να 
απαντιςουμε δυναμικά! 
Θ Καμπάνια για τθν Προςταςία τθσ Μθτρότθτασ ςε ςυνζχεια των αγϊνων τθσ, ενεργοποιικθκε δυναμικά 
τθν προθγοφμενθ χρονιά και μαηί με εκπαιδευτικά ςωματεία, ςωματεία του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ 
τομζα οργάνωςε ςυςκζψεισ, κινθτοποιιςεισ και μια ςυνζντευξθ τφπου. 
υνεχίηουμε δυναμικά τισ δράςεισ μασ, ενωμζνοι και ςυντονιςμζνοι με τον δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα 
και αντιμαχόμαςτε τισ επιταγζσ τθσ κάκε εργοδοςίασ, υπεραςπιηόμενοι/εσ το δικαίωμα κάκε ανκρϊπου να 
γίνει γονιόσ με δικαιϊματα και αξιοπρεπείσ όρουσ. 
ΚΑΛΟΤΜΕ: 
·     Όλεσ και όλουσ, όλα τα ςωματεία και τουσ ςυμβαςιοφχουσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα ςε 
κινθτοποίθςθ τθν Πζμπτθ 5/12 ςτισ 14.00 ςτο Τπουργείο Εργαςίασ ςτα πλαίςια τθσ Καμπάνιασ για τθν 
Προςταςία τθσ Μθτρότθτασ. 
·      Όλα τα ςωματεία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ςε ςφςκεψθ ςυντονιςμοφ για τθν οργάνωςθ και τθν 
ςυνδιαμόρφωςθ των επόμενων βθμάτων μασ. 
·      ε ςυμμετοχι ςε κινθτοποιιςεισ ςωματείων και ςυλλογικοτιτων του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα για 
τθν προςταςία τθσ μθτρότθτασ και τα εργαςιακά δικαιϊματα. 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ: 
•   Εξίςωςθ των δικαιωμάτων για όλουσ τουσ ελαςτικά εργαηόμενουσ ςτον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα προσ 
τα πάνω με αυτά των μόνιμων και αορίςτου χρόνου ςυναδζλφων. 
·      Πλιρθ προςταςία τθσ μθτρότθτασ – 9μθνθ άδεια ανατροφισ για όλουσ τουσ γονείσ αναπλθρωτζσ 
εκπαιδευτικοφσ με πλιρεισ αποδοχζσ, καταβολι ενςιμων και αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ 
•   Πλιρθ προςταςία τθσ κφθςθσ, ακϊλυτθ χοριγθςθ γονικϊν αδειϊν και άδειασ αςκζνειασ τζκνου και 
5μθνθσ άδειασ επαπειλοφμενθσ κφθςθσ με πλιρεισ αποδοχζσ, καταβολι ενςιμων και αναγνϊριςθ τθσ 
προχπθρεςίασ 
•   Πλιρθ καταβολι μιςκοφ και ενςιμων κατά τθ διάρκεια τθσ άδειασ τοκετοφ και λοχείασ δίχωσ τον 
περιοριςμό των 200 ενςιμων τθ διετία - Κανζνασ αποκλειςμόσ από παροχζσ μθτρότθτασ για τισ άνεργεσ 
ςυναδζλφιςςεσ - Αφξθςθ τθσ άδειασ κφθςθσ και λοχείασ ςε περιπτϊςεισ πολφδυμθσ κφθςθσ και 
πολυτεκνίασ -υμπερίλθψθ των περιπτϊςεων υιοκεςίασ 
•   Αναδρομικι προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ και των ενςιμων για όςεσ/ όςουσ εξαναγκάςτθκαν ςε 
χριςθ των αδειϊν άνευ αποδοχϊν 

Εμείσ ορίηουμε τθ ηωι μασ! 
Απαιτοφμε όςα δικαιωματικά μασ ανικουν 

ΡΛΗΗ ΕΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ! 

 

Γ. Ρλιρθ εργαςιακά, μιςκολογικά, αςφαλιςτικά, ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα 

Καμία τιμωρία ςτθν αςκζνεια, τθν μθτρότθτα, το ςυνδικαλιςμό! 

Το αίτθμα είναι ςαφζσ και κακαρό. Θ πραγματικι διεκδίκθςθ των εργαςιακϊν και ςυνδικαλιςτικϊν 

δικαιωμάτων ςθμαίνει ότι ο αναπλθρωτισ/τρια που αρρϊςτθςε πάνω από 15 θμζρεσ κα ζχει δικαίωμα ςτισ 



αποδοχζσ, ςτθν αςφάλιςθ, ςτα μόρια αυτϊν των θμερϊν. θμαίνει ότι θ μθτζρα αναπλθρϊτρια κα 

δικαιοφται άδεια επαπειλοφμενθσ κφθςθσ, τουσ ίδιουσ 9 μινεσ άδειασ μθτρότθτασ, με αποδοχζσ, αςφάλιςθ 

και μόρια όπωσ και οι μόνιμεσ μθτζρεσ. Και ο αναπλθρωτισ/τρια μζλοσ του Δ τθσ ΔΟΕ κα δικαιοφται 

πλιρθ απαλλαγι από τα διδακτικά του/τθσ κακικοντα με μιςκό, αςφάλιςθ και προςμζτρθςθ τθσ 

προχπθρεςίασ αποκλειςτικά για τουσ πίνακεσ προςλιψεων και για κανζναν άλλο ςκοπό.  

 

Δ. Οδοιπορικά 

Χιλιάδεσ ςυνάδελφοι αναγκάηονται κακθμερινά να διανφουν τεράςτιεσ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ ςυχνά ςε 

δφςβατεσ περιοχζσ, ενϊ οι αναγκαςτικζσ μετακινιςεισ τουσ από ςχολείο ςε ςχολείο περιλαμβάνουν πζρα 

από δεκάδεσ χιλιόμετρα, διόδια ακόμα και καράβια με υπζρογκο κακθμερινό κόςτοσ. Σθ ςτιγμι μάλιςτα 

που οι μετακινιςεισ αυτζσ καλφπτουν ζωσ 5 ςχολεία, πράγμα απαράδεκτο, προκφπτει εφλογα το ερϊτθμα 

των παιδαγωγικϊν επιπτϊςεων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία! 

Απαιτοφμε: 

 Δωρεάν μετακινιςεισ για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 

 Καταβολι των οδοιπορικϊν ανά μινα ςε μόνιμουσ και αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφ 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Ο ςυνδικαλιςμόσ είναι δικαίωμα ΟΛΩΝ των εργαηόμενων!  
Κατάργθςθ κάκε ζμμεςθσ ι άμεςθσ τιμωρθτικισ διάταξθσ  

ςτθν άςκθςθ του ςυνδικαλιςτικοφ δικαιϊματοσ 
Όλοι οι ελαςτικά εργαηόμενοι εκπαιδευτικοί πρζπει να ζχουν τα ίδια ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα με τουσ 
μόνιμουσ.  Προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ, των ενςιμων και τθν πλιρθ καταβολι του μιςκοφ τουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ χοριγθςθσ ςυνδικαλιςτικισ άδειασ. 
Αντίκετα με το παραπάνω αίτθμα, ο/θ αναπλθρωτισ εκπαιδευτικόσ που εκλζγεται ςτο Δ τθσ ΔΟΕ, ςε 
αντίκεςθ με τουσ μόνιμουσ, τιμωρείται με μθ προςμζτρθςθ των μορίων για όςο διάςτθμα ζχει απαλλαγι 
από τα διδακτικά του κακικοντα ϊςτε να αςκεί τα ςυνδικαλιςτικά του ωσ μζλοσ του Δ τθσ Ομοςπονδίασ.  
Οι εκπρόςωποι ςυνάδελφοι αναπλθρωτζσ που βρίςκονται ςτο ΔΣ τθσ ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αντίςτοιχα ζπρεπε 
να ζχουν πλιρθ απαλλαγι από τα διδακτικά τουσ κακικοντα για να αςκιςουν τα ςυνδικαλιςτικά τουσ 
κακικοντα ςτθν Ομοςπονδία χωρίσ να τιμωροφνται γι’ αυτό και χωρίσ να κινδυνεφουν με απόλυςθ-ανεργία 
τθν επόμενθ χρονιά! Αντί για αυτό, εμποδίηονται ουςιαςτικά να κάνουν χριςθ λόγω των τιμωρθτικϊν 
διατάξεων!  
Καταγγζλλουμε το Τπ. Παιδείασ που δε λφνει το κζμα. 
Απαιτοφμε να χορθγθκεί πλιρθ ςυνδικαλιςτικι άδεια με πλιρθ απαλλαγι και ςτουσ αναπλθρωτζσ, μζλθ 
των Δ ΔΟΕ/ΟΛΜΕ χωρίσ τιμωρθτικζσ διατάξεισ. Απαιτοφμε ο αναπλθρωτζσ μζλθ των Δ ΔΟΕ/ΟΛΜΕ να 
δικαιοφνται πλιρθ απαλλαγι από τα διδακτικά τουσ κακικοντα με μιςκό, αςφάλιςθ και προςμζτρθςθ τθσ 
προχπθρεςίασ αποκλειςτικά για τουσ πίνακεσ προςλιψεων και για κανζναν άλλο ςκοπό. 
Θ πραγματικι διεκδίκθςθ των εργαςιακϊν και ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων γενικότερα, ςθμαίνει ότι ο 
αναπλθρωτισ/τρια που αρρϊςτθςε πάνω από 15 θμζρεσ κα ζχει δικαίωμα ςτισ αποδοχζσ, ςτθν αςφάλιςθ, 
ςτα μόρια αυτϊν των θμερϊν. θμαίνει ότι θ μθτζρα αναπλθρϊτρια κα δικαιοφται άδεια επαπειλοφμενθσ 
κφθςθσ, τουσ ίδιουσ 9 μινεσ άδειασ μθτρότθτασ, με αποδοχζσ, αςφάλιςθ και μόρια όπωσ και οι μόνιμεσ 
μθτζρεσ. 
υνεχίηουμε αποφαςιςτικά τον αγϊνα για ίςα ςυνδικαλιςτικά, εργαςιακά δικαιϊματα και άδειεσ μονίμων 
και αναπλθρωτϊν. 
Καλοφμε τα Δ ΔΟΕ/ΟΛΜΕ να ςταματιςουν να ςιωποφν όταν θ ελαςτικι εργαςία παρεμποδίηεται από τθν 
άςκθςθ των ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων τθσ. Οφείλουν:  
Να καταγγείλουν το Τπουργείο για αυτζσ τισ τιμωρθτικζσ διατάξεισ, να απαιτιςει από το Τπουργείο να 
εξαςφαλίςει τισ άδειεσ των ςυναδζλφων ςτα Δ, πλιρθσ και χωρίσ ποινζσ. 
Κςα εργαςιακά, αςφαλιςτικά και ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα όλων των εκπαιδευτικϊν, μόνιμων και 
αναπλθρωτϊν. 



Ο εκρθκτικόσ αρικμόσ αναπλθρωτϊν που ςτθρίηουν κάκε χρόνο το δθμόςιο ςχολείο, εκπαιδευτικϊν 
αναλϊςιμων, που προςλαμβάνονται κάκε αρχι ςχολικισ χρονιάσ και απολφονται κάκε καλοκαίρι, 
επιβάλλει τθν ενεργι ςυμμετοχι και παρουςία τουσ ςε κάκε ςυλλογικι διαδικαςία, ωσ αναπόςπαςτο 
κομμάτι του κλάδου. Δθλϊνουμε ότι κα δϊςουμε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ για τθν κατάργθςθ τθσ ελαςτικισ 
εργαςίασ δίνοντασ αταλάντευτα τθ μάχθ για μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ όλων των αναπλθρωτϊν 
αποκλειςτικά με βάςθ το πτυχίο και τθν προχπθρεςία τουσ και κα ςυμβάλλουμε με όλουσ τουσ τρόπουσ, 
ςτθν πράξθ και όχι με κοφφιεσ εξαγγελίεσ, ςτθ διεκδίκθςθ ίςων εργαςιακϊν δικαιωμάτων, τθσ δυνατότθτασ 
κάκε εργαηόμενου ςυλλογικά να διεκδικεί, ιςότιμα να ςυμμετζχει, χωρίσ απειλζσ, αποκλειςμοφσ και 
τιμωρθτικζσ διατάξεισ, ςε κάκε ςυλλογικι διαδικαςία των ςωματείων και των ομοςπονδιϊν.  
Σα εκβιαςτικά διλλιματα που κζτει το κράτοσ και θ διοίκθςθ «δοφλεψε ι παραιτιςου» δεν   ζχουν ςτο 
ςυνδικαλιςτικό/εργατικό/εκπαιδευτικό κίνθμα! Δεν υπάρχουν ναι μεν αλλά. Όταν λζμε ίςα δικαιϊματα 
εννοοφμε ΙΑ δικαιϊματα!  
 

ΨΗΦΙΣΜΑ για τθν περικοπι προχπθρεςίασ ςυναδελφιςςϊν αναπλθρωτριϊν 
Δεν δεχόμαςτε το παηάρεμα κανενόσ/μιασ ςυναδζλφου/ιςςασ. Καμιά μζρα χαμζνθσ προχπθρεςίασ! 

Διοίκθςθ και κυβζρνθςθ ςυνεχίηουν το  παηάρι ελπίδων, το παιχνίδι αποκλειςμοφ ςυναδζλφων και 

περιοριςμοφ των εργαςιακϊν και ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων των αναπλθρωτϊν. Στθ προςπάκειά τουσ 

να κάμψουν τισ αντιςτάςεισ και να ποινικοποιιςουν τθ ςυνδικαλιςτικι-ςυλλογικι δράςθ, προςπακοφν 

ςε κάκε ευκαιρία να περικόψουν κεκτθμζνα ςυλλογικά δικαιϊματα. Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ 

των δυο ςυναδελφιςςϊν αναπλθρωτριϊν, που είδαν τθν προχπθρεςία τουσ πετςοκομμζνθ λόγω 

ςυνδικαλιςτικϊν αδειϊν! Σο ΤΠΑΙΘ υπό τθν θγεςία του Γαβρόγλου είχε κόψει 1,5 μινα προχπθρεςία από 

τθν αναπλθρϊτρια Βαγγελίτςα Δινοποφλου, που ιταν εκλεγμζνθ ςτο Δ τθσ ΔΟΕ τθ ςυνδικαλιςτικι χρονιά 

2018-19, ενϊ αυτι τθ ςτιγμι επιδιϊκεται να κοποφν επιπλζον 4 μινεσ προχπθρεςίασ από τθν 

ςυναδζλφιςςα, και 3 μζρεσ προχπθρεςία από τθν αναπλθρϊτρια Μαργαρίτθ Ελεάνα θ οποία ωσ 

γραμματζασ του Δ του ΕΠΕ Άνω Λιοςίων-Ηεφυρίου-Φυλισ ζκανε χριςθ ςυνδικαλιςτικϊν αδειϊν! Γίνεται 

ςαφζσ ότι κίγεται με αυτό τον τρόπο θ ιςότιμθ ςυμμετοχι των αναπλθρωτϊν εκλεγμζνων ςτα Δ τθσ ΔΟΕ 

και ΟΛΜΕ, Χριςτου Παναγιϊτου και Αντρζα Καργόπουλο αντίςτοιχα. 

Τα παραδείγματα αυτά ζρχονται να προςτεκοφν ςτισ εκατοντάδεσ των ςυναδζλφων που είδαν τθν 

προχπθρεςία τουσ να χάνεται και οι ίδιοι να τιμωροφνται επειδι χρειάςτθκαν αναρρωτικζσ άδειεσ ι τισ 

αναπλθρϊτριεσ να ςτεροφνται μορίων, ενςιμων και χρθμάτων επειδι ζγιναν μθτζρεσ! 

Καλοφμε όλα τα πρωτοβάκμια ςωματεία και ΕΛΜΕ  -Δ και Γ- να πάρουν απόφαςθ που καταδικάηει τισ 

ενζργειεσ τθσ διεφκυνςθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δυτικισ αττικισ και του υπουργείου που 

προςπακοφν με κάκε τρόπο να φιμϊςουν τθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ ςυναδζλφων/ιςςων αναπλθρωτϊν. 

Απαιτοφμε από τθν πολιτικι θγεςία του υπουργείου να πάρει ξεκάκαρθ κζςθ για τθν προχπθρεςία των 

ςυναδελφϊςεων Δινοποφλου-Μαργαρίτθ και αποδϊςει ςτισ ςυναδζλφιςςεσ όλθ τθν προχπθρεςία που 

δικαιοφνται. 

Καλοφμε τθν ΔΟΕ να προβεί ςε όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ που κα διεκδικιςουν ουςιαςτικά και όχι τυπικά 

εξίςωςθ των ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων αναπλθρωτϊν/τριων  με αυτϊν των μονίμων και απόδοςθ 

ολόκλθρθσ τθσ προχπθρεςίασ ςτισ Δινοποφλου- Μαργαρίτθ.  

Καμία περικοπι προχπθρεςίασ ςτισ Δινοποφλου-Μαργαρίτθ. Ετιςια ςυνδικαλιςτικι άδεια με 

προςμζτρθςθ τθσ προχπθρεςίασ ςτουσ Ραναγιϊτου Χ. και Καργόπουλο Α. εκπροςϊπουσ ςυναδζλφουσ 

αναπλθρωτζσ ςτο ΔΣ τθσ ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αντίςτοιχα. 

 

ΤΟ ΡΟΕΔΕΙΟ ΤΗΣ ΓΣ 

 

 

 



 

 

 

 


