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υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι
Η ΕΡΑ ζδωςε τθ μάχθ όλα τα προθγοφμενα χρόνια εναντίον των μνθμονιακϊν
πολιτικϊν και ςυνεχίηουμε ϊςτενα απαλλαγεί θ χϊρα από όλεσ τισεπιπτϊςεισ
αυτϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ ηωι μασ. Οι μαηικοί μόνιμοι διοριςμοί ςτθν
εκπαίδευςθ αποτζλεςαν τθν κορωνίδα των διεκδικιςεων και του αγϊνα μασ.
Σαυτόχρονα δϊςαμε και δίνουμε τθ μάχθ ςτθ βάςθ των ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν για τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ, κζςεων που ζχει ανάγκθ θ
εκπαίδευςθ.
Θεωροφμε ότι θ απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ και τθσ κυβζρνθςθσ για
προςλιψεισ 15.000 μόνιμων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και θ κατάργθςθ του νόμου τθσ
Διαμαντοποφλου που προβλζπει 100% γραπτό διαγωνιςμό (διαγωνιςμό που
προτείνει ακόμα και τϊρα το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΟΚ), είναι γεγονότα κετικά,αφινοντασ
πίςω τθ μνθμονικι επίπτωςθ που ζφερε τθ χρόνια αδιοριςτία ςτθν εκπαίδευςθ,
αλλά και πολιτικζσ αφθγιςεισ, οι οποίεσ παρά τθ δεκαετι αδιοριςτία ςτθν
εκπαίδευςθ καταγγζλλουν το 1:1 για προςλιψεισ ςτο δθμόςιο και επαγγζλλονται
τθν επαναφορά του 1:5 (1 πρόςλθψθ ανά 5 ςυνταξιοδοτιςεισ-κζςθ ΝΔΜθτςοτάκθ),δθλαδι, να μθν υπάρξει ςτθν ουςία κανζνασ διοριςμόσ και ςτθν
εκπαίδευςθ.
Επιπλζον, θ εξαγγελία για μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ανά τμιμα ςτουσ
22 μακθτζσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό είναι γεγονόσ κετικό μιασ και
βρίςκεται ςτθν κατεφκυνςθ υλοποίθςθσ ενόσ βαςικοφ, ιςτορικοφ και επίκαιρου
αιτιματοσ του κλάδου μασ. υνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ που χαρακτθρίηουν αυτι τθ
μείωςθ ωσ «τυρί ςτθ φάκα» ζχουν χάςει κάκε μζτρο κριτικισ ςτάςθσ και
αποτίμθςθσ τθσ πραγματικότθτασ, παραςυρόμενοι από τυφλζσ
κομματικοπολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ.
Η ανακοίνωςθ για υλοποίθςθ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ φοίτθςθσ ςτο
νθπιαγωγείο ςε όλθ τθν επικράτεια είναι κετικό μζτρο και διεκδικοφμε και
περιμζνουμε να γίνουν όλεσ οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςι του
ςτθν πράξθ.
Η ΕΡΑ για το ςφςτθμα διοριςμϊν, που αποτελεί κρίςιμο κζμα και απαςχολεί
όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, διαμόρφωςε ζγκαιρα τθ κζςθ τθσ ςτθ βάςθ του

πεδίου όπωσ αυτό κακορίηεται από τθν πραγματικότθτα τθσ χρόνιασ αδιοριςτίασ
και τθσ πολυετοφσ προςφοράσ ςτθν εκπαίδευςθ των αδιόριςτων αναπλθρωτϊν.
Γι αυτό εξαρχισ και τϊρα κεωρεί ότι ζνα ςφςτθμα για τισ προςλιψεισ
πρζπει να ζχει ωσ βαςικό και κατά προτεραιότθτα κριτιριο διοριςμοφ όλθ τθν
προχπθρεςία.Επιπλζον, το βαςικό πτυχίο – ο χρόνοσ λιψθσ αυτοφ και βακμόσ
πτυχίου κα πρζπει να μοριοδοτοφνται ιςχυρά, αναγνωρίηοντασ ζτςι τθν αξία του
και δίνοντασ τθν κατεφκυνςθ για ςτιριξθ των ςπουδϊν του βαςικοφ πτυχίου και
τθσ ςθμαςίασ του.
Επειδι, το ςχζδιο που ανακοινϊκθκε ωσ ςφςτθμα πρόςλθψθσ μονίμων και
αναπλθρωτϊν δεν εξαςφαλίηει ςτο να είναι θ προχπθρεςία βαςικό-κυρίαρχο και
κατά προτεραιότθτα κριτιριο διοριςμοφ, θ ΕΡΑ καλεί το υπουργείο Παιδείασ, να
το αλλάξει, ενιςχφοντασ κατά πολφ τθ μοριοδότθςθόλθσ τθσ προχπθρεςίασ, κατά
τρόπο ϊςτε το νομοςχζδιο που κα κατακζςει να βρίςκεται ςτθν κατεφκυνςθ και να
εναρμονίηεται με τθν απόφαςθ τθσ ΔΟΕ «αναγνϊριςθ του ςυνόλου τθσ
προχπθρεςίασ ωσ κυρίαρχο κριτιριο διοριςμοφ»και να προβεί ςε αλλαγζσ τζτοιεσ
που τα κριτιρια για μόνιμο διοριςμό και εργαςία να μθν προςομοιάηουν με τα
κριτιρια επιλογισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, (π.χ. ςεμινάρια) διότι αυτό είναι
άλλθσ τάξθσ ηιτθμα οπότε και άλλα τα κριτιρια επιλογισ.
Σαυτόχρονα διεκδικοφμε και καλοφμε το Τπουργείο Παιδείασ να τροποποιιςει
όλο κεςμικό πλαίςιο ϊςτεοι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςυνολικά να παρζχονται
δθμόςια και δωρεάν, επεκτείνοντασ πρόςφατθ απόφαςι του για δωρεάν
μεταπτυχιακά κατά τρόπο κακολικό, καταρχιν γι όλα τα μεταπτυχιακά που
ςχετίηονται με τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Επιπλζον διεκδικοφμε
κακολικι δθμόςια και δωρεάν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, και ενδοςχολικισ
και με απαλλαγι από τα διδακτικά τουσ κακικοντα.
Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ και τισ ςυναδζλφιςςεσ , ςυμβαςιοφχουσ
αναπλθρωτζσ και μονίμουσ να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτισ κινθτοποιιςεισ που
εξιγγειλε θ ΔΟΕ.




Όλοι και όλεσ ςτθν κινθτοποίθςθ τθ Δευτζρασ 7-1-2019 ςτο Τπουργείο
Παιδείασ ςτισ 12 το μεςθμζρι
Όλοι και όλεσ ςτισ ζκτακτεσ Γενικζσ υνελεφςεισ των υλλόγων
Όλοι και όλεσ ςτθν 24ωρθ απεργία-κινθτοποιιςεισ τθν Παραςκευι 11
Ιανουαρίου 2019

