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Έρεη πεξάζεη 1,5 ρξόλνο από ηόηε πνπ ε θπβέξλεζε όθεηιε λα έρεη δηνξίζεη 

ηνπο 1.800  δηνξηζηένπο, κέζσ ΑΣΕΠ θαη κέζσ πξνϋπεξεζίαο. Οη αλαπιεξσηέο θαη 

σξνκίζζηνη όιν απηό ην δηάζηεκα βηώλνπλ ηελ εξγαζηαθή πεξηπιάλεζε από ζρνιείν 

ζε ζρνιείν γηα ιίγεο ώξεο, ηελ αλαζθάιεηα αλ ζα έρνπλ δνπιεηά θαη ηελ επόκελε 

ζρνιηθή ρξνληά, αλ ζα εμαζθαιίζνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε,  ηηο ακνηβέο 

ςίρνπια, πνπ δελ θηάλνπλ νύηε γηα ηα ζηνηρεηώδε,  ηνλ εθηάιηε πνπ ιέγεηαη αλεξγία. 

Η θπβέξλεζε μεθαζαξίδεη όηη ην δηθαίσκά ησλ εξγαδνκέλσλ ζην κόληκν δηνξηζκό, 

ζηε κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά είλαη όλεηξν απαηειό. Η ηπθιή ππνηαγή ηνπο ζηηο 

ππαγνξεύζεηο ηεο Τξόηθαο δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζώξην αηζηνδνμίαο. Τελ ίδηα ώξα 

απμάλνληαη νη ειαζηηθέο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ εθπαίδεπζε (ΑΜΩ, ΑΚΩ, 

σξνκίζζηνη, ΕΣΠΑ). Έγηλαλ κόιηο 546 δηνξηζκνί, ελώ ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Υπνπξγείνπ, θέηνο ζηελ εθπαίδεπζε απαζρνινύληαη 22 ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο θαη 

σξνκίζζηνη. Οη ζπληαμηνδνηήζεηο θάζε ρξόλν αλέξρνληαη ζε πνιιέο ρηιηάδεο. 

Δειαδή, ηα θελά πνπ ππάξρνπλ θαιύπηνληαη κε ειαζηηθή εξγαζία. Καη ζαλ λα κελ 

έθηαλαλ όια απηά, από 1/11/2011 εληάζζνληαη ζην λέν κηζζνιόγην  ζην ΣΤ’ βαζκό 

(1092€ κεηθηά). Ο θαζαξόο  κηζζόο ελόο αλαπιεξσηή πιήξνπο σξαξίνπ από 1150€ 

θαηξαθπιάεη  ζηα 853€.  

Είλαη θαηξόο λα πάξνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα καο. 

ΟΡΓΑΝΩΝΟΤΜΕ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ  

 

Μαδηθνύο δηνξηζκνύο –ηαδηαθή απνξξόθεζε όισλ ησλ αλαπιεξσηώλ 

Καηάξγεζε ηεο σξνκηζζίαο θαη ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο. Άκεζε 

κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ κεησκέλνπ σξαξίνπ ζε πιήξνπο. 

Όρη ζην εληαίν κηζζνιόγην. Κακία δπζκελή κεηαβνιή ζπκβάζεσλ. 

Εληαίν δεκόζην θαη δσξεάλ δεθαηεηξάρξνλν ζρνιείν. 

Πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηακείν 

αλεξγίαο ζηνπο άλεξγνπο ρσξίο θακία πξνϋπόζεζε 

 Όρη ζηηο ζπγρσλεύζεηο - θιείζηκν ζρνιείσλ. 

Να ππνινγίδεηαη ε πξνϋπεξεζία ησλ αλαπιεξσηώλ θαη σξνκηζζίσλ θαη κεηά 

ηελ 1-7-2010 πνπ θαηαξγήζεθε κε ηνλ  Ν. 3848/2010. 

Μηζζνινγηθή αλαγλώξηζε ηεο πξνϋπεξεζίαο 

Άλνηγκα νξγαληθώλ ζέζεσλ ζηα εηδηθά ζρνιεία 

Καηάξγεζε ηνπ δηεηνύο απνθιεηζκνύ από ηνπο πίλαθεο γηα ηελ άξλεζε 

απνδνρήο δηνξηζκνύ. 

Επίδνκα κεηαθίλεζεο γηα ηνπο εθπ/θνύο πνπ δηνξίδνληαη εθηόο ηόπνπ κνλίκνπ 

θαηνηθίαο. 

Δπλαηόηεηα ακνηβαίαο αιιαγήο ηνπνζέηεζεο, κε θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο,   

δεκνζηεπκέλεο θαη κε πιήξε δηαθάλεηα.  

Δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο κέζσ ΠΤΔΕ. Να αλαθνηλώλνληαη ζην 

δηαδίθηπν  νη πξνζιήςεηο ΑΜΩ θαη Ωξνκηζζίσλ θαη όιεο νη ηνπνζεηήζεηο.   
 

Καινύκε ηελ ΟΛΜΕ λα ζηεξίμεη ηα δίθαηα αηηήκαηά καο 


