Αθήνα 29 Απριλίου 2015

Κύριε Υπουργέ, μήπως ξεχνάτε τους αναπληρωτές
στα πολυνομοσχέδια και τις τροπολογίες σας;
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται
κατώτερη των περιστάσεων, αφού αδυνατεί να δώσει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις
στα σημαντικά προβλήματα και τις αγωνίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Οι προγραμματικές της εξαγγελίες για τους αναπληρωτές στην πλειοψηφία τους
απουσιάζουν από τα προσχέδια των πολυνομοσχεδίων και των τροπολογιών, οι
περιορισμένες αναφορές που υπάρχουν σε αυτά, ανταποκρίνονται σε μικρής κλίμακας
ρυθμίσεις (διετής αποκλεισμός από τους πίνακες αναπληρωτών, επιμορφωτικές
άδειες), ενώ ταυτόχρονα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν το εργασιακό πλαίσιο και
την καθημερινότητα των αναπληρωτών παραμένουν και πάλι στο περιθώριο.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί βιώνουν τα τελευταία χρόνια ένα πρωτοφανές
καθεστώς ομηρίας. Η απουσία μόνιμων διορισμών, ο κατακερματισμός των
αναπληρωτών σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ταχυτήτων (αναπληρωτές κρατικού
προϋπολογισμού, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, πλήρους και μειωμένου ωραρίου), οι ελαστικές σχέσεις
εργασίας καθώς και οι ευρύτερες μνημονιακές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα
τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, έχουν δημιουργήσει μία νέα γενιά μόνιμα
αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πρόκειται ουσιαστικά για εκπαιδευτικούς οι οποίοι
υπηρετούν επί σειρά ετών στα ολοένα και αυξανόμενα οργανικά κενά, καλύπτοντας
πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, και ενώ έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με
τους μόνιμους συναδέλφους τους βλέπουν καθημερινά τα δικαιώματά τους να
καταπατώνται και οι ίδιοι να αντιμετωπίζονται ως εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ που πήγαν οι προθέσεις και οι εξαγγελίες σας για τα
δικαιώματα των αναπληρωτών; Ζητήματα προσλήψεων και τοποθετήσεων που
καταστρατηγούν τους πίνακες των αναπληρωτών, ρυθμίσεις για τις άδειες ασθένειας
και τις άδειες προστασίας της μητρότητας (κύηση, λοχεία, ανατροφή), διατάξεις για τη
μισθολογική αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων (μεταπτυχιακοί και
διδακτορικοί τίτλοι) αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις οι οποίες μέχρι στιγμής

απουσιάζουν από τα πολυνομοσχέδια και τις τροπολογίες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι και την επόμενη σχολική χρονιά
θα βρεθούν και πάλι θεατές στο ίδιο έργο της παραπλάνησης και της υποβάθμισης των
δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, ο ολοένα και μειούμενος αριθμός μόνιμων διορισμών
που ανακοινώνεται από τα επίσημα χείλη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείο
Παιδείας και η συνεχιζόμενη καθυστέρηση της ανακοίνωσης του πλαισίου κάτω από το
οποίο αυτοί θα πραγματοποιηθούν, εντείνουν το κλίμα της αβεβαιότητας και της
ανησυχίας στους κύκλους των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η πολιτεία οφείλει να
αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να δώσει
ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματά τους. Ζητάμε από
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:














Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των οργανικών κενών.
Άμεση έναρξη του διαλόγου για το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα
πραγματοποιούνται οι μόνιμοι διορισμοί.
Ξεκλείδωμα των πινάκων μετά τις 30/6/2010 και υπολογισμός όλης της
προϋπηρεσίας των αναπληρωτών, χωρίς διπλασιασμό μορίων για τα δυσπρόσιτα
(από 1-9-2010 έως 30-6-2014).
Πρόσληψη των αναπληρωτών σε μια φάση για να μην υπάρχουν αδικίες και να μην
καταστρατηγούνται οι πίνακες των αναπληρωτών. Σταθερές ημερομηνίες
πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Κατάργηση της «ποινής» για διαγραφή από τους πίνακες των αναπληρωτών σε
περίπτωση παραίτησης τους. Άμεση ψήφιση της σχετικής διάταξης του
πολυνομοσχεδίου.
Διεύρυνση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών για άδειες ασθένειας, κύησης,
λοχείας και ανατροφής. Ενιαίο πλαίσιο αδειών για μόνιμους και αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς.
Προσμέτρηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών για τη μισθολογική τους κατάταξη.
Αλλαγή της διάταξης που «παγώνει» τη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών μετά τα 7 έτη αναπλήρωσης.
Συμμετοχή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης
και ίδια δικαιώματα επιμόρφωσης με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Διεύρυνση και
ψήφιση της διάταξης-τροπολογίας για τις επιμορφωτικές άδειες.

Η νέα γενιά των μόνιμα αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποτελεί τα τελευταία
χρόνια ένα πολύ μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό του συνόλου των
εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου. Μόλις τη φετινή σχολική χρονιά οι προσλήψεις
αναπληρωτών ξεπέρασαν συνολικά τις 20.000, με τις 13.000 από αυτές να αφορούν
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αριθμός αυτός προσεγγίζει το 1/5

του αριθμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία
όλης της επικράτειας και αυτό επιβάλει το σεβασμό από τη μεριά της πολιτείας καθώς
και την προσδοκία οι εξαγγελίες τόσων χρόνων να γίνουν επιτέλους πράξεις.
Κύριε Υπουργέ, μην ξεχνάτε τους αναπληρωτές στα πολυνομοσχέδια και τις
τροπολογίες σας…!!! Όλα δείχνουν ότι θα χρειαστείτε πολλούς, αυτό το Σεπτέμβρη,
στα σχολεία…!!!
Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

