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Σα μέλη μαρ, 

 ζηα ζσολεία ηοςρ 

 

ΔΟΕ, ςνηονιζηικό 

υπομιζθίυν, Π. Ε.Α 

 

ΘΕΜΑ:      «ηήπιξη ηυν αναπληπυηών και υπομιζθίυν ζςναδέλθυν». 
    ςναδέλθιζζερ,-οι 
       Δεθάδεο ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ππνρξεώζεθαλ ζε κηα δηαξθή εξγαζηαθή 
πεξηπιάλεζε, απνδέρζεθαλ δπζβάζηαθηνπο εξγαζηαθνύο όξνπο κε κνλαδηθό θίλεηξν ηε ζπιινγή 
κνξίσλ πξνϋπεξεζίαο . Σήκεξα αγσληνύλ γηα ην κέιινλ ηνπο , όηαλ πιεξνθνξνύληαη όηη «νη πίλαθεο 
ζηακαηνύλ λα ηξνθνδνηνύληαη θαη όηη απιώο ζα ππάξμεη κεηαβαηηθή πεξίνδνο…».   

     Οη ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη ζπλάδειθνί καο έρνπλ πξνγξακκαηίζεη ηε δσή ηνπο κε βάζε ηνπο 
ηζρύνληεο λόκνπο θαη δελ είλαη «πεηξακαηόδσα» γηα θαλέλαλ.   

  Οη λέεο εμαγγειίεο απνζπλδένπλ ηειείσο ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ από ηελ εξγαζία, ζπλερίδνπλ ηε 
δηαηήξεζε ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο ζην ζρνιείν θαη βάιινπλ επζέσο  ηε κνληκόηεηα  ησλ 
εθπ/θώλ. 
Πξνθαιεί, αθόκα, εύινγα εξσηήκαηα ην όηη νη πξνζιήςεηο κπνξεί λα γίλνληαη είηε ζε επίπεδν 
ζρνιείνπ είηε ζε επίπεδν αξκόδηαο Δηεύζπλζεο.   Με απηό ην κέηξν αλνίγεη ν δξόκνο γηα ην 
«απνθεληξσκέλν-δηαθνξνπνηεκέλν ζρνιείν» πνπ ζεκαίλεη ππνλόκεπζε ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο 
Δεκόζηαο θαη Δσξεάλ Εθπαίδεπζεο . 
Ζηηάμε : 
         Σην καηάπγηζη ηος θεζμού ηηρ υπομίζθιαρ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 
έξεπλαο θαη ηελ κνληκνπνίεζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο 
αλαζθάιεηαο.  
         Κάλςτη όλυν ηυν κενών κε κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο, κε ζηαζεξή εξγαζηαθή 
ζρέζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο . 
         Σην άμεζη εθαπμογή μέηπυν όπσο ή κείσζε ηνπ αξηζκνύ καζεηώλ αλά ηκήκα, πξνγξάκκαηα 
αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο. 
Σο Δ.    επίζηρ αποθάζιζε καηά πλειοτηθία : 

 

 α) Να  καλέζει  ηε ΔΟΕ λα απνθαζίζεη άκεζα θηλεηνπνηήζεηο .  

 

 β)Να ζηηπίξει έκπξαθηα ηελ παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε ζηηο 28/11/09 ησλ ζπλαδέιθσλ ,καδί κε ηνπο άιινπο 

ζπιιόγνπο Π.Ε ηνπ Ν.Θεζζαινλίθεο 

 

  γ) Να κηπύξει 2υπη ζηάζη επγαζίαρ (ηηο 2 ηειεπηαίεο ώξεο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηνλ πξσηλό θύθιν ή ηηο 2 

πξώηεο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηνλ απνγεπκαηηλό θύθιν) ηη Δεςηέπα 30 Νοεμβπίος 2009 θαη λα  θαιέζεη  ηα 

κέιε ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ  ζηη ζςγκένηπυζη πος θα γίνει  ηην ίδια μέπα (30/11/09) ,ζηιρ 12 ηο μεζημέπι 

ζηην Καμάπα. 
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